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Paskirtis

Akivaizdu, kad tautos turi ne 
tą pačią paskirtį. Prancūzai su-
kurti dainuoti, anglai - keliauti, 
rusai - kariauti, o štai lietuviai 
sukurti tam, kad juos baustų. 

Tuo kaskart įsitikinu, klau-
sydamas valdžios vyrų: padėtį 
keliuose sutvarkysim baudo-
mis, šiukšlių, karosų neršto 
problemas išspręsim baudomis 
ir t.t. Ačiū nors už tai, kad ne-
baudžiamas galiu kvėpuoti. 
Nors ne – įkvepiu, ir sąžinė ima 
graužti, jaučiuosi orą naudojan-
tis be paskirties. Taip ir norisi 
sau užvožti.  

Linas BITVINSKAS

Paskutinės pensininkų dienos 
savivaldybėje apaugusios gandais
Pensinio amžiaus sulaukusiems savivaldybės specialistams – neramios dienos. Jiems tiesiai šviesiai 

siūloma palikti darbą. Rajono valdžios siekius šansą suteikti jauniems specialistams būtų galima tik 
sveikinti, tačiau realybė byloja visai ką kitą. Savivaldybėje vieni pensininkai keičiami kitais.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė pasitelkusi partijos spalvų 
buldozerį siekia, kad iš savivaldybės pastato į gyvenimo pašalę būtų išstumti čia 
dibantys pensinio amžiaus žmonės.  

Kražių skerdikas - anykštėnas
Keturias moteris Kelmės 

rajone nužudęs 57-erių metų 
Rimantas Bekintis - puikiai ži-
nomas vyresnės kartos anykš-
tėnams. 1984-aisiais jis Aulelių 
miške nužudė 85-erių metų 
Svėdasų seniūnijos gyventoją 
Žemaitienę.

Keturias moteris Kražiuose (Kelmės r.) nužudęs Rimantas Bekintis devintajame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje buvo Svėdasų siaubas

DelFi (k. Čachovskio nuotr.)

Auka stebėjo, kaip 
budelis kasa duobę

Buvęs Anykščių rajono kri-
minalinės milicijos poskyrio 
viršininkas, dabar pensininkas 
Arvydas Paškevičius puikiai atsi-
mena žmogžudį ir Aulelių žmog-
žudystę. „Žemaitienę jis nusivedė 
į mišką ir spygliuota viela pririšo 
prie medžio. Tada iškasė duobę 
ir trenkė aukai kastuvu per gal-
vą“. - pasakojo buvęs pareigūnas. 
Viena pamiškėje gyvenusi sena 
moteris buvo paskelbta dingusia 
be žinios, o R.Bekintis sėdo į ka-
lėjimą už vagystę.

Didžiausia bausmė – žmonos tyla
Antanas Baura: „Vis dėlto 

galiu sakyti – esu laimingas 
žmogus...“

Laureatų krėsle gali pasėdėti ir... ne 
laureatai

Svėdasiškis menininkas Alek-
sandras Tarabilda sukūrė ori-
ginalų krėslą, skirtą Vaižganto 
premijų laureatams pagerbti.

Pagerbė. Anykščių vicemeras 
Sigutis Obelevičius ir savivaldy-
bės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Antanas Baura 
vakar Kaune dalyvavo konkurso 
„Metų ūkis 2015” baigiamajame 
renginyje. Jie pasveikino ir tris 
konkurso laureatus iš Anykščių:  
Gintarą Šinkūną (Svėdasų sen.), 
Joną Aleknavičių iš Kavarsko bei 
Vaidą Bartulienę (Troškūnų sen.).

Šimtametė. Vakar Anykščių 
meras Kęstutis Tubis, Troškūnų 
seniūnas, kaimynai pasveikino 
troškūnietę Venslavą Kaupelienę, 
kuriai lapkričio 8 d.  sukanka 
šimtas metų.

Gaisrai. Anykščių rajone vien 
šiais metais dėl netvarkingai įreng-
tų ir netinkamai eksploatuojamų 
krosnių kilo 8 gaisrai, kurių metu 
buvo traumuotas 1 žmogus.

Medicina. Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centras įsigijo 
4 elektrokardiografus su kardiogra-
mos perdavimo galimybe kompiu-
teriniais tinklais, 4 nešiojamus per-
sonalinius kompiuterius ir keturis 
lazerinius spausdintuvus. Įranga 
išdalinta šeimos gydytojams.

Automobiliai. Savivaldybės 
administracija įsigijo „Wolksva-
gen Caddy“ automobilius, jie skirti 
Andrioniškio, Traupio ir Troškūnų 
seniūnijoms. Iki tol senais tarnybi-
niais automobiliais važinėję seniū-
nai buvo priversti taupyti, dažnai 
neatidėliotinų darbų sąskaita, todėl 
dabar galės dirbti ypač efektyviai.

Avarija. Anykščiuose, Žiburio 
gatvėje, per eismo įvykį sudaužy-
tas anykštėno Alvydo Janicko au-
tomobilis „Subaru“, kuris stovėjo 
kelkraštyje. Į jį įvažiavo „Citroen“. 
Dėl eismo įvykio anykštėnas linkęs 
kaltinti ne vairuotoją, o nevykusiai 
atliktos Žiburio gatvės rekonstruk-
cijos užsakovus bei vykdytojus.

Skaidrumas. Savivaldybės nuo 
praėjusių metų savo internetinėse 
svetainėse privalo skelbti infor-
maciją apie specialistų tarnybinius 
nusižengimus, tačiau Anykščių ra-
jono savivaldybė iki šiol šio reika-
lavimo nesilaiko.

Anykščiuose 
rastas nusišovęs 
jaunas vyras
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spektras

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Saulius Ra-
salas „Anykštai“ sakė, kad rekons-
trukcijos metu seni apšvietimo tinklų 

Ties savivaldybe atnaujinami
apšvietimo tinklai

Centrinėje miesto gatvėje jau kelias savaites pluša darbininin-
kai. J.Biliūno gatvės dalyje nuo Valančiaus iki Jablonskio gatvės 
atnaujinami apšvietimo tinklai.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

kabeliai bus pakeisti naujais, sumon-
tuotos naujos cinkuotos metalinės 
atramos su naujais LED šviestuvais. 
Taip pat bus įrengtas papildomas pės-

čiųjų perėjų apšvietimas. Iš viso bus 
sumontuotas 31 LED šviestuvas. 

Darbų, kuriuos atlieka konkursą 
laimėjusi UAB „Termotaupa“, vertė 
83 974 eurų. Juos baigti planuojama 
iki ateinančių metų liepos mėnesio.

Savivaldybės administracija per-
spėja, kad darbų metu J.Biliūno ga-

Informacija. Parlamentui ne-
patvirtinus dviejų iš eilės pre-
zidentės teiktų kandidatų į ge-
neralinius prokurorus, šalies 
vadovė vėl griebėsi slaptų pažy-
mų ir operatyvinės informacijos 
kortų. Mojavo jomis prieš nosis 
ne bet kam, o visai Seimo valdy-
bai. Tačiau šį kartą prašovė - są-
mokslininku įvardytas Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto (TTK) pir-
mininkas Julius Sabatauskas pasi-
juto apšmeižtas ir panoro pasiaiš-
kinti, ar prezidentės informacija 
patikima. Patarėjų patikintas, kad 
šalies vadovė būtinai su juo su-
sitiks, audiencijos J.Sabatauskas 
nesulaukė. Ir nesulauks.

Poetas. Ar kas nors prieš ke-
tvirtį amžiaus, išgirdęs Sąjūdžio 
mitinguose kalbant poetą Justiną 
Marcinkevičių, galėjo pagalvo-
ti, kad kada nors išdrįsime juo 
suabejoti? O štai dabar mums 
bandoma įteigti, kad poeto kū-
ryba, dešimtmečiais palaikiusi 
lietuvybę ir kvietusi branginti 
Tautos vertybes, pasirodo, te-
buvo patogus prisitaikymas prie 
tarybinės santvarkos. Kas vyksta, 
kad laisvoje Lietuvoje užsimota 
menkinti tuos, kurie sovietmečiu 
savo talentu žmonėms teikė vil-
ties, vienybės, stiprybės ir atspa-
rumo?

Kalba. Piliečių iniciatyvi-
nė grupė už valstybinę lietuvių 
kalbą šią savaitę įteikė Vyriau-
siajai rinkimų komisijai beveik 
70 tūkstančių parašų, kad nuo 
svetimų kalbų raidynų įtakos 
apsaugotų bent pirmąjį lietuviš-
ko paso puslapį. Jei parašai bus 
patvirtinti, Seimui piliečių ini-
ciatyva būtų teikiamas įstatymo 
projektas, minimaliai žalojantis 
lietuvių kalbos rašybą. Siūloma 
nelietuviškos kilmės vardus bei 
pavardes su raidėmis w, q, x įra-
šyti tik papildomame paso pusla-
pyje. Šią pilietinę iniciatyvą savo 
parašais VRK išduotuose lapuose 
palaikė 68 982 asmenys. Dar 252 
piliečiai pasirašė elektroniniu 
būdu. (...)

Izraelis. Šiaulių vyskupijos 
pastoraciniame centre pristatoma 
pirmoji popiežiaus Pranciškaus 
viešnagė Izraelyje 2014 metais. 
20 nuotraukų parodą pristato Iz-
raelio ambasada Lietuvoje. „Ši 
paroda yra ne apie politiką, o 
apie religiją ir žmones. Pirmoji 
nuotrauka, kurioje yra popiežius 
su tuometiniu Izraelio preziden-
tu Šimonu Peresu. Kaip jie žiūri 
vienas į kitą, atspindi nuotraukų 
idėją”, - parodos atidaryme sakė 
Izraelio ambasadorius Lietuvoje 
Amir Maimon.

Saugumas. Turkijos oro linijos 
išsiuntė saugumo komandą į Šarm 
el Šeicho oro uostą Egipte, kad ši 
įvertintų saugumo procedūras, 
pranešė kompanijos atstovas po 
to, kai šeštadienį sudužo iš minė-
to oro uosto pakilęs Rusijos oro 
linijų lėktuvas, skelbia “Reuters”. 
Atstovas nurodė, kad, atsižvelg-
dama į komandos ataskaitą, 
kompanija nuspręs dėl skrydžių 
vykdymo į Šarm el Šeichą. Na-
cionalinis Turkijos oro vežėjas 
saugumo sumetimais atšaukė ke-
tvirtadienio skrydžius į ir iš šio 
Egipto kurorto. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Net ir palikusį „Anykštos“ ko-
lektyvą, mes jį vadiname kolega. 
Kai užgeso akių šviesa, „Anykštos“ 
straipsnius telefonu jam skaito bu-
vusi korektorė Irena Jakštienė. Tada, 
kai D.Binkį sujaudina laikraštyje iš-

Danielius Binkys švenčia 80-metį
Brandų – 80 –ąjį gimtadienį vėlų rudenį vienatvėje pasitinka 

brandus, gyvenimiškų patirčių lobyną sukaupęs ilgametis lai-
kraščių „Kolektyvinis darbas“, vėliau – „Anykštos“ žurnalistas 
Danielius Binkys.

spausdintas vienas ar kitas tekstas, 
jis nedrąsiai skambina į redakciją 
ir prašo kaip didžiulės paslaugos, 
kad kuris nors kolega kompiuteriu 
surinktų jo diktuojamas „rieves“. Ir 
šiame „Anykštos“ numeryje – Da-

nieliaus Binkio „rievės“. Ne apie 
savo skausmą, širdgėlą, o apie kitų, 
jam svetimų žmonių gyvenimiškąją 
realybę. Nors skaudėti jam yra dėl 
ko – gyvenimo saulėlydyje dauge-
lio anykštėnų problemas sprendęs 
žurnalistas liko vienas. Vos prieš 
porą mėnesių Amžinybėn iškeliavo 
dukra, sūnus laimę rado Jungtinėse 
Amerikos Valstijoje...

D.Binkys gimė 1935 metų lapkri-
čio 5 dieną Anykščių rajono Gurskų 
kaime žemdirbių šeimoje.

Mokėsi Gurskų pradinėje mo-
kykloje, Troškūnų progimnazijoje, 
1952 m. eksternu išlaikė brandos 
egzaminus Panevėžio 1-ojoje vi-
durinėje mokykloje. 1953–1955 
m. studijavo Šiaulių mokytojų ins-
tituto lietuvių kalbos skyriuje, įgijo 
lietuvių kalbos ir literatūros moky-
tojo išsilavinimą. Dirbo Traupio , 
Levaniškio, Surdegio, Latavėnų ir 
Burbiškio mokyklose. Nuo 1959 
metų pradėjo žurnalistinę veiklą - 
dirbo Troškūnų rajono laikraščio 
„Staliniečio kelias“ redakcijoje. 

1960–1968 m. neakivaizdžiai 
baigė studijas Vilniaus pedagogi-
niame institute, įgijo  rusų kalbos ir 
literatūros mokytojo išsilavinimą. 

Tačiau didžiąją savo gyvenimo 
dalį D.Binkys skyrė žurnalisti-
kai. 43 metus nuo 1965 metų  iki 

2008 - ųjų, kai išėjo į pensiją, 
„Kolektyviniame darbe“, vėliau - 
„Anykštoje“. 

Kita svarbi D.Binkio gyvenimo 
sritis – veikla Lietuvos radijo mė-
gėjų draugijoje. Jis buvo vienas pir-
mųjų Anykščių trumpabangininkų, 
1968 m. subūrė šiam sportui Anykš-
čių jaunimą, įsteigė kolektyvinę 
radijo stotį UK2BBF, koordinavo 
anykštėnų trumpabangininkų vei-
klą, palaikydamas ryšius su kitų pa-
saulio šalių sportininkais. D. Binkio 
auklėtinis Algirdas Uzdonas tapo 
Lietuvos čempionu radijo telegrafi-
jos rungtyje, Rita Češūnaitė ir Ona 
Juodelytė kaip Lietuvos rinktinės 
narės dalyvavo SSRS čempionate. 
D. Binkio vadovaujama Anykščių 
Jono Biliūno vidurinės mokyklos 
trumpabangininkų komanda daug 
kartų laimėjo pirmąsias vietas Lie-
tuvos čempionatuose. 

D.Binkys aktyviai dalyvavo 
Anykščių rajono politiniame gy-
venime, buvo išrinktas į Anykščių 
rajono tarybą nuo Lietuvos demo-
kratinės darbo partijos 2000–2003 
m., ir dabar jis Lietuvos socialde-
mokratų partijos narys.

Danielius parašė ir, valdžių fi-
nansinės paramos neprašinėdamas, 
kaip dabar labai madinga, išleido 
dvi savo prisiminimų knygas „Pra-
eities nuolaužos“ (2006 m.) ir „Per-
mainų skersvėjai“ (2009 m.)

-ANYKŠTA 

 „Anykštos“ redakcijos kolektyvas sveikindamas savo kolegą ta-
ria filosofo Karlo Jungo žodžius: „Pasaulis, kuriame gimėme, 
yra žiaurus ir negailestingas, bet kartu ir dieviškai gražus“. 

jono jUneViČiAUs nuotr. 

tvėje kartais eismas bus galimas tik 
viena kelio puse.

Pagrindinis sparčiai populiarė-
jančio LED apšvietimo privalu-
mas, lyginant su kaitriniais šviesos 
šaltiniais, yra mažesnės energijos 
sąnaudos,  didesnis patvarumas bei 
patikimumas.

mažinimui, savanorystės skatini-
mui, verslumo didinimui ir t.t. Pasak 
A.Dabravolskio, jeigu strategija bus 
patvirtinta, realu vietos veiklos gru-
pei projektams vykdyti gauti apie 
300-400 tūkstančių eurų. Šie pini-
gai būtų naudojami vadinamiesiems 
“minkštiesiems” projektams, kurie 
nukreipti darbui su žmonėmis. “Šių 
pinigų nesudėsite nei į asfaltą, nei į 
betoną”, -  sakė A.Dabravolskis. 

Kuriama strategija bus iki gruo-
džio mėnesio. „Gruodžio mėnesį 

Anykštėnai kurs strategiją
Trečiadienį Anykščių menų inkubatoriaus mažojoje salėje vyko 

Anykščių mieste veikiančių verslo įmonių, nevyriausybinių orga-
nizacijų, biudžetinių įstaigų atstovų konsultacijos – įvadinis ren-
ginys, skirtas Anykščių miesto vietos plėtros strategijos rengimo 
procesams. Strategiją rengs asociacija Anykščių miesto vietos vei-
klos grupė (Anykščių MVVG).   

jau turėsime statistinius duomenis, 
o jūs turėsite pasakyti, kuria kryp-
timi judėsite, nes aš, atvykęs iš toli, 
tikrai to negalėsiu pasakyti“, - sakė 
A.Dabravolskis.

Susitikime dalyvavo per 20 
anykštėnų, dauguma jų atstovavo 
įvairioms įstaigoms, užsiimančioms 
socialine veikla: Raudonojo Kry-
žiaus Anykščių komitetui, Anykščių 
socialinių paslaugų centrui, Anykš-
čių gerovės centrui, tačiau buvo ir 
verslo atstovų.               -ANYKŠTA

Strategiją parengti pavesta Anykščių verslo centro direktorei 
Renatai Gudonienei (iš dešinės) ir savivaldybės atstovei Lo-
retai Pesliakienei.            Autoriaus nuotr. 

Dalyviams panorus išsiaiškinti, 
kokie vertinimo kriterijai, paaiškėjo, 
kad 10 procentų skiriama už miestų 
bendradarbiavimą, ko anykštėnai 
negalės įgyvendinti, dar 10 procentų 
– už programas pabėgėlių integra-
cijai, taigi, parengti strategiją nebus 
paprasta, kad ji surinktų bent 80 pro-
centų. 

Beje, svarstant, iš  kur gauti pabė-
gėlių ir ar jie norės čia likti, versli-
ninkas, buvęs rajono Tarybos narys 
Artūras Šajevičius pašmaikštavo, 
kad ir vietoje galima pabėgėlių rasti. 
„Pabėga žmona nuo vyro – ar ne pa-
bėgėlis?“,- klausė A.Šajevičius. 

Strategijai įgyvendinti turi būti 
numatomos 5 veiklos, kurių didžioji 
dalis yra skirta gyventojų atskirties 

Renginį vedė VšĮ „Regionų vysty-
mo sprendimai“ iš Vilniaus  vadovas 
Arūnas Dabravolskis. Buvo pristato-
mos kryptys ir galimybės gauti finan-
savimą projektams iš Europos sociali-
nio fondo. Bendra visoms strategijoms 
skiriama suma bus 15,9 milijono eurų. 
Į šiuos pinigus pretenduos ir penkių 
didžiųjų miestų vietos veiklos gru-
pės.  Strategija turės būti įgyvendinta 
iki 2022 metų, o reali veikla gali pra-
sidėti jau 2017 metais. Tam Anykščių 
MVVG turi susikurti strategiją, ją pa-
sitvirtinti ir išsiųsti vertinti.  

Pasak A.Dabravolskio, konkuren-
cija tarp vietos bendruomenių bus 
didelė. „Jei VVG strategija nesurinks 
70 balų, ji nepateks net ir į rezervinį 
sąrašą“,- sakė A.Dabravolskis. 

žudė. Ignalinos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro duo-
menimis, pernai Anykščių rajone 
registruotos aštuonios savižudybės. 
Iš gyvenimo savo noru pasitraukti 
nusprendė šeši vyrai ir dvi moterys. 
2013 metais rajone registruota 17 

Anykščiuose rastas nusišovęs jaunas vyras
Ketvirtadienio vakarą, apie 18.40 val., Anykščiuose, J.Biliūno 

gatvėje, rastas 27-erių metų vyro kūnas su šautine žaizda krūti-
nėje. 

savižudybių (2012 metais – 14).
Pernai net trys iš aštuonių nusi-

žudžiusių anykštėnų buvo vyresni 
nei 75–erių metų amžiaus. Statis-
tika rodo, kad vyrai žudosi dažniau 
nei moterys.

-ANYKŠTA

jo tėvui bei raštelis su atsisveikini-
mo tekstu.

Įtariama, kad jaunas vyras nusi-

Policija praneša, kad šalia vyro 
aptiktas graižtvinis šautuvas „We-
atherby Vanguard“, kuris priklauso 
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

kalbino ir fotografavo 
jonas junevičius

Ar Jūsų 
nenervina 
laikrodžio 
rodyklių 
sukiojimas?

Kalėjime pasigyrė 
„žygdarbiu“

Tyrimas buvo pradėtas iš kalėji-
mo gavus operatyvinę informaciją 
apie tai, kad vagis yra dar ir žmog-
žudys. Realiausia, kad kalėjime 
R.Bekintis pasigyrė savo „žyg-
darbiu“... A.Paškevičiui pavyko 
prispausti R.Bekintį - šis prisipa-
žino nužudęs Žemaitienę ir paro-
dė vietą, kur užkastas jos kūnas.  
Tiesa, pirmą kartą atvežtas į mišką 
vietos, kur užkastas Žemaitienės kū-
nas, nerado ir pats žmogžudys, buvo 
žiema ir jis praėjus keliems metams 
po žmogžudystės neatpažino vietų. 
Teko laukti pavasario...

Ekshumacija buvo kraupi

A.Paškevičius prisiminė, kad nu-
žudytosios kūno atkasinėjimas bu-
vęs labai kraupus. Nuo nužudymo 

Kražių skerdikas - anykštėnas
buvo praėję jau keli metai. Aukos 
kūnas buvo iškastas dalimis - ats-
kirai rankos, atskirai kojos. Duobė 
buvusi negili, gal tik kokio pusme-
trio, žmogžudys labai nesivargino... 
A.Paškevičius prisiminė, kad de-
vintajame dešimtmetyje R.Bekintis 
buvo Svėdasų siaubas, jo elgesys 
jau tada buvo neprognozuojamas. 
Vyras vartojo narkotikus, kas prieš 
trisdešimt metų buvo retenybė. 
Už Svėdasų žmogžudystę R.Bekintis 
buvo nuteistas tik 8-eriems metams, 
prie šios bausmės dar jam buvo 
pridėti ketveri metai už vagystę. Iš 
viso jis tada turėjo sėdėti 12 metų, 
bet iš kalėjimo buvo išleistas anks-
čiau laiko. Po kalėjimo nusikaltėlis 
į Anykščių rajoną negrįžo. „Apstul-
bau. Žiūriu - mūsiškis”, - televizijoje 
pamatęs Kražių skerdiką buvo šoki-
ruotas ilgametis Anykščių krimina-
listų vadovas.

Teistas 12 kartų

Trys iš keturių, kaip įtariama, 
R.Bekinčio Kražiuose nužudy-
tų moterų - garbaus amžiaus, po 
vieną gyvenusios moterys. Vie-
na iš nužudytųjų - socialinė dar-
buotoja, lankiusi vienišą senolę.  
Kai policija nusikaltėlį sulaikė, 
jis buvo visiškai girtas. Iki šiol 
R.Bekintis buvo teistas mažiau-
siai 12 kartų. Tris iš Kražių aukų 
R.Bekintis greičiau nužudė bandy-
damas apiplėšti, o socialinę darbuo-
toją - kaip nereikalingą liudininką. 
Jau išsiaiškinta, kad žudė jis ne tą 
pačią dieną - pas kitą auką jis ėjo 
po to, kai pragedavo iš ankstesnės 
nužudytosios namų išsineštą turtą. 
Regis, kodėl R.Bekintis 1984 metais 
nužudė Svėdasų seniūnijos gyven-
toją Žemaitienę, taip ir nėra iki galo 
aišku. Iš jos žmogžudys pasiėmė 200 
rublių, kuriuos senolė nešiojosi pasi-
rišusi po kaklu, tačiau galbūt jis jai 
už kažką keršijo, nes ir senolė buvo 
turėjusi reikalų su milicija, nelega-

liai prekiavo alkoholiu, jos namuose 
dažnai lankėsi jaunimas...

Paliko mažamečius vaikus

R.Bekinčio sugyventinė Pe-
trė Kazlauskienė portalui „Delfi“ 
pasakojo, kad šis buvo našlaitis.  
„Turi tik brolį, kuris gyvena neto-
liese. Kadaise R.Bekintis turėjo ir 
žmoną. Anykščiuose su ja augino du 
vaikus, tačiau kai buvo uždarytas į 
kalėjimą, moteris susirado naują vyrą 
– policininką. Tuomet judviejų ryšiai 
nutrūko. Vieną vaiką jis paliko 3 me-
tukų, kitą – 2. Per tuos dvejus me-
tus, kol kartu gyvenam, niekas jam 
neskambino, niekas jo neieškojo. 28 
metus jis kalėjime buvo, visi nuo jo 
nusisuko. Neturėjo jis draugų, sugė-
rovus tik“, – ką pasakojo R.Bekinčio 
sugyventinė P.Kazlauskienė, rašo 
portalas “Delfi”.

Prisipažino, o paskui 
neigė kaltę

Po to, kai portale anyksta.lt paskel-
bėme žinią, kad Kražių skerdikas ir 
Svėdasų siaubas yra vienas ir tas pats 
asmuo - R.Bekintis, „Anykštai“ laiš-
ką parašė devintajame dešimtmetyje 
Generalinėje prokuratūroje dirbęs 
iš Daujočių kilęs Stasys Indriūnas. 
„Prieš 31 metus, tuomet dirbdamas 
Lietuvos Respublikos prokuratūros 
ypatingai svarbių bylų tardytoju, 
tyriau R.Bekinčio padarytą senutės 
Žemaitienės nužudymą Juodkalnio 
miške, Aulelių kaime, Svėdasų se-
niūnijoje. Galima pasakyti, kad bylos 
tyrimo pradžioje Bekintis nuoširdžiai 
viską pasakojo, kaip tai padarė, tačiau 
baigiant tyrimą pradėjo išsisukinė-
ti, teigdamas, kad jis tik dalyvavo, o 
Žemaitienę nužudė jam nepažįstamas 
vyriškis, mistinis „Albinas“. Dėl to 
Aukščiausiasis Teismas jam ir skyrė 
12 metų kalėjimo”, - rašė dabar jau 
pensininkas S.Indriūnas.

-ANYKŠTA

Kražių skerdiką per televizi-
ją pamatęs ilgametis Anykš-
čių kriminalistų vadovas 
Arvydas Paškevičius nustėro 
-  tai tas pats asmuo, kurį jis 
pat prieš trisdešimt metų už 
žmogžudystę sodino.

jono jUneViČiAUs nuotr.

PZU SA grupė į Lietuvos rinką įžengė 2002 ir šiuo metu veikia 
kaip UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“. Remiantis 2014 metų 
„Spinter research“ tyrimais, PZU prekės ženklas yra antras pagal ži-
nomumą Lietuvoje ir pirmas tarp visų Lietuvoje veikiančių draudimo 
grupių. Pastaruosius penkerius metus UAB „PZU Lietuva gyvybės 
draudimas“ išlaiko augimo tendencijas. Pasitelkdama inovatyvias 
technologijas ir darbuotojų profesionalias žinias, bendrovė veikia 
kaip moderni, socialiai atsakinga organizacija.

Bendrovė kviečia prisijungti prie savo komandos ir verslo partnerių 
klientams aptarnauti  Anykščiuose ieško

Regiono pardavimo vadybininko (-ės)
Darbo pobūdis:
Bendrovės verslo partnerių rekomenduojamų klientų aptarnavimas – jų poreikių išsiaiškini-

mas ir geriausių draudimo sprendimų pasiūlymas, sutarčių rengimas ir pasirašymas;
Pasitikėjimu ir bendradarbiavimu paremtų santykių kūrimas.

Reikalavimai:
Gyvybės draudimo ar kitų finansinių paslaugų pardavimo patirtis (privalumas);
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Iniciatyvumas ir orientacija į rezultatą;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir kolektyve.

Mes jums siūlome:
Darbą modernioje, dinamiškoje, socialiai atsakingoje bendrovėje;
Patrauklų atlyginimą, visas socialines garantijas bei papildomą skatinimą už veiklos rezul-

tatus;
Kvalifikacijos kėlimo mokymus ir asmeninio tobulėjimo galimybes.

Jeigu susidomėjote šia karjeros galimybe, gyvenimo aprašymus su nuoroda “Regiono par-
davimo vadybininkas Anykščiuose” siųskite el. paštu personalas@pzugd.lt iki 2015-11-16. 

Informacija telefonu (8-620) 21272.

Rima KANAPECKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Nepatinka, bet ką padarysi. 
Geriau jau būtų apsistota likti 
prie kurio nors vieno laiko. Dėl 
laikrodžio rodyklių sukiojimo 
mažiausia savaitei sutrinka gy-
venimo ritmas. 

Laimutis EIVA, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Manęs laiko kaitaliojimas 
neveikia. Nekaip miegu, tai 
man jokio skirtumo. Gali su-
kioti kiek kam reikia, pasikei-
tęs laikas manęs neveikia. 

Romualdas KERPIŠKIS, 
Leliūnų kaimo (Debeikių sen.) 
gyventojas:

- Tikrai nervina. Man su-
simaišo įprastas gyvenimo 
ritmas. Esu pripratęs keltis 
vienu metu, o čia valanda vis-
kas anksčiau ar vėliau. Mano 
nuomone, reikėtų apsistoti ties 
kuriuo nors laiku, pavyzdžiui, 
žiemos, nes jis yra tikrasis Lie-
tuvos laikas, ir laikrodžio rody-
klių nesukioti. 

Ar aktoriams, ar festivalio 
finansuotojams?

Dijana PETROKAITĖ, Anykš-
čių kultūros centro direktorė, apie 
nemokamus bilietus į teatrų festi-
valį: 

„Kaip atrodytų, jei teatrų kolek-
tyvai vaidintų pustuštėje salėje?“

Atsibuskit, nuo kada 
nauda miestui pasidarė 
svarbi? 

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie Anykščių autobusų stoties 
idėjų projekto vizijas:

„Jokios naudos miestui – nei ak-
tualumo, nei būtinybės – absoliu-
čiai jokių kriterijų nerandu“.

Klystat! Kai sugalvos 
statyti tiltą išilgai upės – tada! 

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie Anykščių autobusų stoties 
idėjų projekto vizijas:

„Jei kas nors galėtų paaiškinti tų 
iškeltų idėjų būtinybę, tai jį gal jau 
būtų galima deleguoti kandidatu į 
Nobelio premiją už išradingumą“.

„Kosmiškai“ bus, kai 
tarpgalaktinį oro uostą 
šachmatų turnyrui 
pasiūlys statyti...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie Anykš-
čių autobusų stoties idėjų projekto 
vizijas:

„Nesu architektas, bet suprantu, 
kad stotį sutvarkyti tikrai reikia, 
bet realiai, o ne „kosmiškai“.

Ne, milijonams suskaičiuoti 
reikėtų atskiro projekto...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie Anykš-
čių autobusų stoties idėjų projekto 
vizijas:

„Ar ten nebuvo pinigine išraiška 
parašyta kiek milijonų eurų reikėtų 
šių idėjų įgyvendinimui ir naujų 
tiltų statymui?“

Po kiekvieno pasisakymo 
dar turi griaudėti ir plojimai?

Antanas BAURA, Anykščių 
„valstiečių“ lyderis, apie santykius 
su pavaldiniais: 

„Jeigu aš ką sakysiu, o jūs tik 
galvom linksėsit, man toks bendra-
vimo būdas netinka“.

Pareigūnai, žemės ūkio 
skyrius, melioratoriai – 
kažkur jau matyta…

Antanas BAURA, Anykščių 
„valstiečių“ lyderis, apie patirtis 
Seime: 

„Seimas man davė kitokią pa-
tirtį – aš sutikau labai daug įvai-
rių aukšto rango pareigūnų – štai 
mano turtas“. 
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rievės

Danielius BinkYs

Turiu iš naujo prisistatyti 
„Anykštos“ skaitytojams. Tapau 
klipata, nebemokančiu skaityti 
ir rašyti, ir šiuos žodžius užrašo 
jaunesnysis kolega. 

savaime aišku, man labai 
miela buvo skaityti sigitos Pi-
vorienės „rieves“, kviečiančias 
rūpintis senoliais. Tik kažin ar 
mes verti didžiausio rūpinimosi? 

nė vienas žmogus nesidžiaugia 
tuo, kad paseno. „ir ateis metai, 
apie kuriuos sakysi „nenoriu aš 
jų“! (...) mažo kauburėlio imsi 
bijoti ir į kliūtį kelyje atsitrenk-
si“, - dar prieš tris tūkstantme-

čius įspėjo senasis žydų pamoks-
lininkas. Šias bėdas anksčiau ar 
vėliau pajuntame visi, bet, kita 
vertus, net anykštėnų pensininkų 
gyvenimas ir likimai yra labai 
skirtingi. Yra mylimų ir globo-
jamų, yra vienišų, šąlančių ir 
alkstančių. 

Visi norėtume didesnių pensijų, 
nors vidutinio graiko senolio 
pusės pensijos dydžio. Bet štai 
koks paradoksas: daugumos so-
cialinių darbuotojų ir slaugytojų, 
kurios mane lankė (o iš viso jų 
buvo 14), atlyginimas buvo šiek 
tiek mažesnis už mano pensiją. 
Prisimenu, kaip viena iš jų, 
dviejų vaikų mama, besilaukianti 
trečio, manęs paprašė: „Ar galiu 
atsigerti boržomio?... Ačiū. Pati 
sau negaliu leisti tokios praban-
gos pirkti mineralinį“. Tai ne 
asociali pilietė, o darnios šeimos 
motina. liūdna, kad jos, kaip ir 
daugelio kitų moterėlių ir vyrų, 
uždarbiai nėra dideli. Pada-
lini visą tėvų uždarbį, tarkim, 
keturiems šeimos nariams ir 
matai katino ašaras. nesidžiau-
giame tuo, kad rajone per metus 
gimsta tik koks šimtas kūdikių. 
Bet dar liūdniau, kad daugelio jų 

besilaukiančios moterys iki soties 
nepavalgo. Vėliau, kai kūdikis 
sulauks bent metukų ar dvejų, 
ateis išganymas: jo lauks darže-
lio meniu, daug maistingesnis už 
turimą tėvų namuose. 

kaip senų, taip ir jaunų žmo-
nių, likimai nevienodi. Vis dėlto 
labai daug 
buvusių vaiki-
nų ir merginų 
iš mano vaikų 
kartos buvo 
smarkiai blaš-
komi gyvenimo 
permainų. 
Tarp giminai-
čių savo vaikų 
draugų ir 
draugių žinau dešimtis baigusių 
po dvi aukštąsias mokyklas (nes 
pirmoji įgyta specialybė buvo 
nebepaklausi). Yra ir tokių, kurie 
gražius aukštojo mokslo diplo-
mus laiko spintose, o duoną sau 
ir vaikams uždirba vairuodami 
vilkiką arba traktorių ir net toli 
nuo savo tėvynės. 

Dabar jau retai skaitomo Petro 
Cvirkos romano herojus gudriai 
pasirinko karstų gamybos ir 
laidotuvių verslą. Girdi, bet kuri 

įmonė gali bankrutuoti, bet žmo-
nės nesiliaus mirę ir graboriaus 
paslaugos visada bus reikalin-
gos, jam bankrotas negresia. 
Prieš trisdešimt metų maniau, 
kad mano vaikų bendraamžiai 
pasielgė nekvailai, pasirinkdami 
darželinukų auklėtojų ir mokyto-

jų specialybes. 
Tikėjausi, 
kad lietuvės 
tebegimdys 
daug vaikų ir 
jų auklėtojai 
darbo nepri-
stigs. iš tiesų 
nepristigs, jei 
išmoks norvegų 
kalbos... 

jauna darželinukų mama, 
žingsniuojanti į darbo biržą, 
stengiasi atrodyti žvali ir ištver-
minga. Prasilenkiančiam su ja 
praeiviui nekyla klausimas „kuo 
galiu jums padėti?“ Bet, man 
regis, būtent šiomis moterimis 
ir jų šeimomis labiausiai reikėtų 
rūpintis, kol rajone gimdančių 
moterų nesumažėjo iki dešimties. 

(Rezonansas į sigitos PiVO-
RienĖs „rieves“, 2015-10-17)  

 Gražus, šiltas, su auksiniais 
lapais ruduo, lapkritis ir vėl iš 
mūsų išsiveda pačius geriau-
sius, dar jaunus kolegas.

Šių metų lapkričio 1 dieną – 
Visų Šventųjų dieną - išsivedė 
ten už horizonto, į Amžinybę, 
Gydytoją Lionę Gižinskienę-
Dementavičiūtę.

Tai - Gydytoja iš pašaukimo, 
tai pati teisingiausia ir rūpes-
tingiausia mūsų kolegė. 

Tai - Gydytoja, kuri neskirstė 
pacientų į elitą ir kitus.

Gydytojai Lionei kiekvienas 
sutiktas pacientas buvo pats 
svarbiausias, dėl kiekvieno 
išgyveno, dėl kiekvieno skam-
bindavo konsultantams, tarda-
vosi, ką dar gali papildomai iš-
tirti ir pagelbėti susirgusiam. O 
jei Gydytojos Lionės pacientą 
reikėdavo paguldyti į ligoninę, 

Pro memoria Gydytojai Lionei Gižinskienei

ji visada skambindavo kolegoms 
iš ligoninės, domėjosi ar diagno-
zės sutampa, kaip dar gali padėti, 
kaip gyja jos ligoniai, kada išra-
šys į namus, nes reiks aplankyti 
namie.

Nedaug mūsų kolegų taip rū-
pestingai ir sąžiningai rūpinasi 
savo pacientais.

Buvo metas, kai visi šeimos 
gydytojai dirbome visą parą, iš-
tisus metus – dirbome kartu su 
Greitosios medicinos pagalbos 
medikais. Gydytoja Lionė ypatin-
gai juos vertino ir gerbė – visada 
tiek budėdama GMP, tiek dirb-
dama savo kabinete konsultuoda-
vo sudėtingiausius GMP atvežtus 
ligonius – tai vienintelė gydytoja, 
kuri priimdavo visus, ką benu-
kreipdavo GMP medikai. GMP 
kolegėms nešdavo medicininės ir 
grožinės literatūros knygas, visa-

da manė, kad GMP - labai svar-
bus ir sudėtingas darbas.

Gydymas antibiotikais visais 
laikais buvo sudėtingas. Svarbu 
ne tik dozės, tarpusavio derini-
mas, sąveika su kitais medika-
mentais, bet ir kokias mikroorga-
nizmų rūšis veikia, kad nereikia 
skirti kai sukėlėjas virusas ir t.t.  
Su Gydytoja Lione dėl antibioti-
kų skyrimo konsultuodavomės 
ne tik mes, įstaigos gydytojai, bet 
ir antrinės sveikatos priežiūros – 
ligoninės - kolegos, net skambin-
davo ir iš kitų rajonų. 

Gydytoja Lionė labai domėjosi 
visomis naujovėmis medicinoje 
ir stengėsi tai taikyti savo pacien-
tams.

Gydytoja Lionė, dirbdama 
Gydytojų konsultacinėje komi-
sijoje, visada spręsdavo paciento 
naudai, kad būtų paskirtas efek-
tyvesnis gydymas, kad pacientas 
būtų visapusiškiau ištirtas.

Gydytoja Lionė buvo labai 
teisinga, darbšti, atidi žmonių 
skausmui, reikli sau, atjaučianti.

Administracijai Gydytoja Lionė 
buvo atradimas, nes ji priimdavo 
kiekvieną atvykusį pacientą, ne-
svarbu, ar jis buvo registruotas 
ar ne, ar buvo savo apylinkės ar 
kolegos, svarbu, kad pacientas 
ateidavo prie kabineto Nr. 21.

Administracijos atstovai saky-
davo, kad tegul pacientai prisi-
rašo prie Jūsų apylinkės, nes nuo 
to priklauso Jūsų atlyginimas – 
Gydytoja Lionė nusišypsodavo 
ir sakydavo: „Nesvarbu mano 
atlyginimas, man svarbu žmonės, 
aš juos visus pažįstu – negaliu ne-
padėti“.

Kolegas mylėjo visus, bet ypač 
gerbė ir vertino slaugytojas. 
Ypatingai džaugėsi su Gydytoja 
Lione kartu dirbusia slaugytoja, 
pasitikėdavo ja ir visada sakyda-

vo, kad slaugytoja yra sumani, 
kvalifikuota, dirba puikiai, kad 
darbas sekasi sklandžiai ir todėl 
per dieną priimdavo daug paci-
entų. Gydytoja didžiavosi savo 
komanda.

Tačiau Gydytoja Lionė, kai jos 
slaugytoją pavaduodavo kitos 
slaugytojos, didžiavosi ir jų dar-
bu, sakydavo, kad mūsų įstaigai 
ir anykštėnams pasisekė, nes tu-
rim tiek daug puikių slaugytojų.

Administracija gaudavo daug 
pacientų padėkų dėl gydytojos 
gero, nuoširdaus darbo.

Direktorė yra jai pareiškusi 
2002 metais ir 2005 metais padė-
kas – už pasiaukojamą darbą, už 
meilę pacientams, už meilę tiesai, 
už kvalifikuotas medicinines ži-
nias, už mokėjimą bendrauti.

2008 metais pagal pacientų pa-
dėkas ir Anykščių rajono meras 
yra pareiškęs Gydytojai Lionei 
Gižinskienei padėką už pagarbą 
anykštėnams ir nepriekaištingą 
gydytojos darbą.

Vienos anykštėnės padėka  nu-
skambėjo ir šiandien (palydint 
Gydytoją Lionę): „Jei ne gydy-
toja Lionė, manęs jau 20 metų 
nebebūtų – ji išgelbėjo man gy-
vybę“. Gydytoja Lionė mylėjo ir 
gerbė visus pacientus, kolegas, vi-
sus anykštėnus. Atvira jos širdimi 
mes kartais piktnaudžiaudavo-
me, tiek paremiant materialiai, 
tiek moraliai.

Lionės Dementavičiūtės gyveni-
mo kelias prasidėjo Kaišiadorių 
rajone Gastilonyse. Lionė labai 
domėjosi medicina, nes jos tėve-
lio pusbrolis buvo garsus Kauno 
Medicinos instituto prorektorius, 
profesorius, gydytojas akušeris-
ginekologas Vaclovas Sadauskas.

Baigė Kauno Medicinos institu-
tą 1972 metais, įgijo gydytojos – 
terapeutės specialybę.

Mergaičiukė iš Kauno rajo-
no atvyko į Anykščius ir 1972 
metais pradėjo dirbti Anykščių 
rajono centrinėje ligoninėje gy-
dytoja.

Tai pirmoji ir vienintelė gydy-
tojos darbovietė, gal todėl gy-
dytoja Lionė taip mylėjo gražų 
Anykščių kraštą ir jo žmones.

Anykščiuose – didžioji Meilė 
Koncervatorijos studentui 
Romualdui. Vedybos, šeima. 
Užauginta sumani ir inteligen-
tiška, išsilavinusi teisės mokslus 
baigusi dukra Oksana.

Ypatingai Gydytoja Lionė 
džiaugėsi savo anūkėliu Linuku, 
sumaniu, gabiu ir muzikaliu. 
Mylėjo ir mažąsias mergaites 
Ignę ir Urtę. Gydytoja, Jūs ga-
lite didžiuotis savo šeima - vyru, 
dukra, anūkais.

Gydytoja Lionė net išeidama 
iš mūsų mokėjo dar pakonsul-
tuoti administraciją dėl klaidų 
mūsų slaugos ligoninėje. Dabar 
ten nusiųsti tie medikai, ku-
riems kaip ir Jums, Gydytoja, 
svarbūs pacientai, kurie gerbia 
ir moka suteikti medicininę, psi-
chologinę pagalbą bei slaugyti. 
Tikimės, kad Jūsų dėka mūsų 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninė taps pavyzdžiu.

Gydytoja Lionė Gižinskienė 
yra pavyzdys jaunesniųjų gy-
dytojų kartai ir mums. Šalia 
Gydytojos Lionės mums buvo 
gera dirbti. Gydytoja liks geru-
mo žmogui pavyzdys. 

Nuoširdžiai užjaučia-
me Gydytojos Lionės vyrą 
Romualdą, dukrą Oksaną, žen-
tą Andrių, anūkus Liną, Urtę 
ir Ignę bei visus artimuosius ir 
liūdime kartu su jais.

Pirminės sveikatos priežiūros 
centro bendruomenė

Ir vaško žvakėmis lėtai lašės
Išėjusios ir paliktųjų skausmas...
Bėgs dienos, žaizdos pamažu užgis...
Prisiminimais gražiais, kaip margaspalvė, žydinti pieva apaugsim...
O vėjas nuolat vysis baltą debesį...
...Gal taip šnekėsimės su išėjusiais...

...koks paradoksas: dau-
gumos socialinių darbuo-
tojų ir slaugytojų, kurios 
mane lankė (o iš viso jų 
buvo 14), atlyginimas buvo 
šiek tiek mažesnis už mano 
pensiją... 

užjaučia

Netektis tokia skaudi ir 
nepaguodžiama.
Tylų ir švelnų užuojautos 
žodį tariame 
Arūnui TARVYDUI, 
mirus mylimai mamytei.

Kavarsko ambulatorijos
 darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame 
Kavarsko ambulatorijos 
vyriausiąjį gydytoją 
Arūną TARVYDĄ, mirus 
mamai. Liūdime kartu.

Anykščių Pirminės sveikatos 
priežiūros centro bendruomenė
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 SKORPIONAS
Skorpionas (spalio 24 – lapkričio 22). Paslaptingasis skorpionas 

yra stipriausias Zodiako ženklas. Mitologijoje Plutonas, valdantis 
Skorpioną, buvo požeminio pasaulio valdovas. Jis stipriai susijęs 
su jėga, vaisingumu ir žemės turtais. Plutonas lotyniškai reiškia 
„turtuolis”. Skorpiono turtai ne visada materialūs. Šie magnetinę 
trauką turintys žmonės visada spinduliuoja vidine stiprybe ir ne-
sunkiai atgauna jėgas, nepaisant iškylančių sunkumų.

Skorpionamas būdinga:

- Šis Zodiako ženklas kompro-
misų nepripažįsta, tai – kraštuti-
numų žmogus, jokiais būdais ne-
vengiantis konfliktų, greičiau jau 
ieškantis jų pats.

- Kaip tik atvirkščiai – aš ieškau 
kompromisų. Gal nesu tipiškas 
Skorpionas, matyt, turiu ir Šauliui 
būdingų „priemaišų“. Jau praėjau 
netrumpą gyvenimo kelią, buvo 
jame ir labiau sunkių išbandymų, ir 
tragiškų netekčių, tačiau visa tai pri-
imu kaip patirtį, sustiprinusią mane, 
išmokiusią vertinti viską čia ir dabar. 
Atsigręždamas į tuos metus, nieko 
nesigailiu. 

Dirbdamas bet kuriame darbe 
stengiausi ieškoti kompromisų, ne 
visada pavykdavo, bet santykiuose 
su kolegomis tai buvo vienas mano 
prioritetų. Savo pavaldiniams visada 
sakau: „Jeigu aš ką sakysiu, o jūs tik 
galvom linksėsit, man toks bendravi-
mo būdas netinka. Paprastas pavyz-
dys: jeigu pavaldiniui įėjus į kabi-
netą ir man atidarius langą, sakysiu: 
„Šok iš trečio aukšto“, - tai jis ir šoks 
– nepaklaus, nei kodėl, gal vietoj to 
aš galiu laiptais nulipti...“ Man be-
sąlygiškas paklusimas nepatinka. 
Jau geriau žmogus tegu spyriojasi, 
prieštarauja, diskutuoja, bet aklai ne-
paklūsta, o turi savo nuomonę.

O jeigu esu neteisus, man žmo-
gaus atsiprašyti nėra sunku, tada 
man tiesiog ant „dūšios“ lengviau. 

Mano blogiausia savybė – pati-
klumas, ir ne kartą gyvenimas dėl to 
mane yra baudęs. Nesakau, kad pati-
klumas yra ypatingai bloga savybė, 
tik man atrodo, daug blogiau yra ne-
pasitikėjimas visais.

Jeigu turim kuo pasidžiaugti, o 
tikrai turim, tai pasidžiaukim, gal 
jau gana vaikščioti tais rūškanais 
veidais. Man į atminti įstrigęs pri-
siminimas: jau aštuoneri metai, kai 
Anapus iškeliavo mano pirmoji 
žmona Aurelija (Aurelijai ir Anta-
nui Bauroms ilsintis Egipto kurorte 
Hurgadoje netikėtai sustojo moters 
širdis ir medikams jos atgaivinti ne-
bepavyko – aut.past.). Ji  sakydavo: 

Didžiausia bausmė – žmonos tyla Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas, dviejų kadencijų LR Seimo narys, Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Antanas 
Baura lapkričio 21-ąją švęs šešiasdešimties metų jubiliejų. „Gy-
venimas nepagailėjo ir sunkių išbandymų, ir, atrodytų, situacijų 
be išeities, bet dabar vis dėlto galiu sakyti – esu laimingas žmo-
gus... Tik tekste nepateikite manęs kaip super herojaus“, – sako 
valdininkas, vos prieš kelis mėnesius „prisimatavęs“ skyriaus ve-
dėjo kėdę.

„Tėvai, sustok, pažiūrėk, kaip gra-
žiai trešnės žydi... Ir tikrai – koks 
gyvybe apsipylęs medis, o aš to nie-
kada nemačiau...“

- Tiek vyrams, tiek moterims 
Skorpionams labai svarbi šeima. 
Tik jų šeimyninis gyvenimas būna 
labai audringas, kupinas barnių, 
aistros ir pavydo.

- Esu optimistas, nors į pasaulį 
atėjau niūriu, pilku, gamtai žiemos 
miegu besiruošiančiu metu. Tikiu 
tuo, kad kai durys užsiveria, tikrai 
atsivers langas... Praradau vieną 
mylimą žmogų, bet į mano gyveni-
mą atėjo kita nuostabi moteris (an-
troji A. Bauros žmona Raimonda – 
Anykščių A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos pradinių klasių mokytoja 
– aut.past.), su kuria jau gyvename 
trejus metus. Ji, beje, irgi Skorpio-
nė, bet nepaisant visko: gal kažkas 
nepatikės, gal kam atrodys netikra, 
bet labai džiaugiuosi, kad sutikau šią 
moterį. Gyvenime skausmo, netek-
čių, beviltiškų situacijų ne tik man, 
bet ir jai – gal vis dėlto teisingumas 
yra šiame pasaulyje...?

Dabar šeimoje gražiai sugyve-
nam, lėkščių nedaužom, o bet kokius 
konfliktus sprendžiame pokalbiu.

- Tėvelis Skorpionas aplinki-
niams gali pasirodyti labai švelnus 
ir geras, tačiau savo vaikus auklės 
griežtai. Jis didelį dėmesį skirs at-
žalų išsilavinimui. Tėčiai Svarsty-
klės labiau vertina protą nei jaus-
mus. Vaikai jį gerbs ir gal šiek tiek 
prisibijos.

- Mano vaikai labai skirtingi. Vy-
riausioji, 37–erių dukra Vaida, – fi-
lologė, dirba Lietuvos agrarinės eko-
nomikos institute redaktore, o abu 
sūnūs pagal išsilavinimą yra geogra-
fai, tačiau pagal specialybę nedirba. 
31-erių Egidijus ūkininkauja, o ma-
žėlis, 27-erių Mindaugas, irgi linkęs 
prie žemės – augina gėlių plantaci-
jas. Labai džiaugiuosi, kad jie nepa-
kėlė sparnų, neemigravo į užsienį. Ir 
ne tik liko Lietuvoje, bet būtent grįžo 
į Anykščius. Džiaugiuosi, kad ir Rai-
mondos trys dukros rado savo vietą 
gyvenime, tik mažėlė, aštuntokė Iva, 
su mumis namuose beliko. Beje, esu 

ir trijų anūkų senelis...
Noriu tikėti, kad savo vaikams 

esu autoritetas. Pavyzdžiui, Egidijus 
– absoliučiai savarankiškas, viską 
padarys pats ir labai retai klaus pa-
tarimo, o Mindaugas vis pasitaria su 
manimi, nori patarimų, gal nuomo-
nės iš šalies, nes žino, kad jeigu tėtis 
ir ne visai teisingai patars, bet tikrai 
nuoširdžiai. 

Kartą esu iš savo vidurinėlio išgir-
dęs kažkam sakomus žodžius apie 
mane: „Per geras mano tėtis...“ Tai 
glosto širdį, bet jokiu būdu nesiekiu, 
kad vaikai apie mane himnus giedo-
tų...

Tik turiu pripažinti, kad vaikystėje 
savo atžaloms dėmesio skyriau per 
mažai. 

O kalbant apie antrosios žmonos 
mergaites, jos į mūsų šeimą atsine-
šė savo patirtis, atėjo jau su savais 
charakteriais – taip, tai mano vaikai, 
tačiau į jų tėčio vaidmenį aš nepre-
tenduoju.

- Jeigu Skorpionas kam nors 
yra draugas, jam neegzistuoja žo-
džiai „aš negaliu“ – jis visada yra 
pasirengęs būti reikiamoje vietoje 
ir reikiamu laiku.

- Turėti draugų – tai labai didelis 
įsipareigojimas. Galime mėtytis žo-
džiais, netgi tokiais kaip „draugys-
tė“, tačiau šio žodžio prasmė labai 
gili. Aš, prisipažinsiu, įvertindamas 
žodžio „draugystė“ svorį, daug drau-
gų neturiu. Paviršutiniški, į gražius 
apibrėžimus įvilkti žodžiai man at-
rodo bereikšmiai. 

Draugystė man – ne kartu išgerti 
kavos puodelį. Tai esu patyręs savo 
kailiu. Draugystė išbandoma kriti-
nėse, ribinėse situacijose... Yra net 
buvę tokių atvejų, kada iš žmogaus 
tikrai net negalėjau tikėtis jokios 
pagalbos, o būtent jis ištiesė ranką, į 
kurią galėjau įsikibti. Per patirtis, iš-
gyvenimus, situacijas, kada nematai 
išeities, ne žodžiai, o veiksmai pade-
da atsitiesti.

Jeigu pats galiu padėti – padėsiu, 
bet tyliai, nesiviešindamas, nes man 
tai dvelkia tuštybe.

- Įskaudintas ir išduotas gali ne-
šiotis nuoskaudą daugybę metų ir 
netikėtai smogti į jautriausią prie-
šininko vietą jam palankiu metu.

- Daug metų dirbau žemės ūkio 
srityje, buvo visokių peripetijų, pro-
blemas sprendė tie, kurie mažiausiai 
tai išmanė. Ir ne vieną niuksą už savo 
pasisakymus, mintis, novatoriškas 
idėjas esu gavęs, bet gyvenimas vis-
ką sustatė į savo vietas... Tie, kurie 
lipo ant bačkos ir mojuodami ranko-
mis rėkė atgyvenusias tiesas, jų ne-
beliko šiandien. Gyvenimo vėjai taip 
viską sutvarkė, kad jokiai žmogiškai 
jėgai kištis nereikėjo.

Esu įsitikinęs, kad pykčio, nuos-
kaudų nešiotis nereikia, gyvenam ir 
taip pakankamai sudėtingais laikais, 
kam dar save teršti kito purvais... 

Esu paprastas žmogus, man sveti-
ma prabanga, raudoni kilimai, praš-
matnūs vakarėliai... Jeigu paklausit, 
koks mano mėgstamiausia filmas, 

tikrai nevardinsiu „Oskarų“ laimė-
tojų, visame pasaulyje puikiai įver-
tintų filmų – man patinka komedijos, 
patinka „Dviračio žinios“ ir, žinoma, 
sportas – Rodžeris Federeris yra 
mano teniso „dievukas“.

- Į gyvenimą jis niekada nežiū-
ri lengvabūdiškai. Viską, ką daro, 
daro rimtai. Jo troškimas – viską 
daryti tobulai, o tai trukdo pasiti-
kėti kitais.

- Ar Seimas mane sugadino? Ti-
krai ne. Nei pinigai, nei taip plačiai 
eskaluojamos kelionės – pirmą ka-
denciją teko dviem dienom išvykti į 
Rumuniją, antroje kadencijoje buvau 
Estijoje. Va, ir viskas. Seimas man 
davė kitokią patirtį – aš sutikau labai 
daug įvairių aukšto rango pareigūnų 
– štai mano turtas. 

Negalima skirti, kur buvo geriau – 
Seime ar dirbant Anykščiuose – vi-
sur visko yra. Politika iš tikrųjų yra 
didelis purvas, nešvarių žaidimų ir 
susitarimų aikštelė. 

Man keista, kai po rinkimų praė-
jus vos keliems mėnesiams, žmonės 
keikia valdžia – tai, brangieji, o kas 
tą valdžią išrinko?

- Sunkiose ir komplikuotose si-
tuacijose jie pasimeta, užsisklen-
džia savyje, kenčia dėl bendro 
nepasitenkinimo aplinkiniais ir 
savimi; tačiau nesistengia bent 
kiek pakeisti įvykių eigos.

- Nesu uždaras žmogus. Tačiau sa-
kyti, kad iš visų situacijų išeinu kaip 
nugalėtojas ar teisuolis, tikrai taip 
nėra. Tik savo klaidų nebijau pripa-
žinti. Pavyzdžiui, buvau vienas iš 
iniciatorių užsodinti Anykščių žemes 
juodaisiais serbentais, tikėjau, kad 
bus didžiulis supirkimas, eksportas, 
aukso kalnas atsivers... Mano įtikėji-

mas, kad atradom aukso gyslą, nepa-
siteisino. Tik iš klaidų reikia mokytis 
ir geriausiai - iš savų klaidų.

- Perpranta pašnekovą iš pirmo 
žvilgsnio, lengvai patenka į kitų 
žmonių sielą, tačiau jo siela dažnai 
taip ir lieka niekam neįžengiama 
tvirtove.

- Su kiekvienais metais greičiau 
perpranti žmogų. Ar mano siela neį-
žengiama tvirtovė? Ne, aš gal kartais 
per daug atsiveriu ir per savo atviru-
mą tikrai esu ne kartą nukentėjęs.

Ar man reikia kompanijų? Proto 
ribose. Bet kompanijose tikrai nesu 
„nūda“, kuris žegnosis ir „čėrkelės“ 
nepadarys, nebent esu už vairo. Jeigu 
matau, kad kompanijoje neatsiranda 
iniciatoriaus, imsiuos šio vaidmens, 
jeigu yra toks žmogus – geriau pa-
būsiu nuošaliai.

- Maži Skorpionai – tai dažniau-
siai nenuoramos, nors ir gana pa-
klusnūs. Jau vaikystėje jie prade-
da kovoti dėl pirmavimo.

- Vaikystėje buvau nenuorama, 
stengiausi būti lyderiu, bet nelipda-
mas per kitų galvas. 

Lietuvoje buvau vienas iš pirmųjų 
moksleiviškų brigadų vadovas. Vasa-
ros metu turėjau savo mokinių grupę 
ir man užtekdavo, jeigu kolūkio bri-
gadininkas pasakydavo: „Antanai, 
sandėlyje reikės tiek ir tiek žmonių 
naktinėje ir dieninėje pamainoje“. Ir 
viskas, niekas nesuka galvos. Antano 
reikalas surinkti Joniuką, Petriuką ar 
Kaziuką ir darbą atlikti. 

Užaugau žemdirbių šeimoje (Ute-
nos r.), tėveliai buvo labai kaimynų 
gerbiami, labai darbštūs, ir ypatingai 
jautrūs žmonės.

Esu gavęs ir rykštės, bet ne nuo tė-
vuko, o nuo mamos. Ir ne tik rykšte 
gavau, teko ir vadžių skonio „para-
gauti“. Įsisukom keli berniokai į kai-
mynų agurkus, o mama tokių dalykų 
absoliučiai netoleravo. 

Augau su dvejais metais vyresne 
seserimi, bet aš turėjau daugiau di-
plomatiškumo. Jeigu žinodavau, kad 
gausiu lupti, nusiteikdavau, kad ir 
kaip skaudės, ištversiu ir neraudo-
siu, tuo mušimas ir baigsis. O sesuo 
sakydavo: „Muškit, muškit, ir dar 
smarkiau...“ Ir ką -  tokiais žodžiais 
ir prisiprašydavo daugiau...

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura sako, kad „kažkas 
iš aukščiau pareguliuoja žmogus gyvenimą“, bet daugiausiai 
viskas priklauso nuo paties žmogaus: jo sprendimų, apsispren-
dimų, išminties ir išgyventų patirčių“.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Mano receptas
- Supjaustau nemažą svogūno galvą, apkepinu aliejuje, jeigu turiu 

„daktariškos“ dešros ar lašinukų, dešrelę – viską smulkiai supjaustau, su-
verčiu į keptuvę, įmušu du kiaušinius - štai mano firminis patiekalas.

Galiu save vadinti gurmanu, mėgstu išbandyti įvairių šalių virtuvę, ra-
gavau ir varlių šlaunelių, patinka kinų maistas...

4 detalės apie Antaną BAURĄ

Svajonių profesija...
„Geografijos mokytojas“...

Automobilis...
„Automobilis man reikalingas nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Bet koks 

brangus automobilis man asocijuojasi su prabanga, o man to nereikia. 
Aštuonerius metus vairuoju „Nissan X-Trail“.

Hobis...
„Man patina būti gamtoje, tik ne vaikščioti ar gulėti prie ežero, o sukišti 

rankas į žemę, dirbti ūkiškus darbus“.

Iš kartos į kartą perduodama
relikvija...

„Pirmoji žmona iš savo senelių į mūsų šeimą atsinešė servizą, senus, 
gražius šaukštelius. Dabar jie pas mane ir bus perduoti dukros šeimai“.
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Savivaldybėje sklando gandai

Apie tai, kad pensinio amžiaus 
sulaukę specialistai sulaukia pasiū-
lymų palikti darbą, savivaldybėje 
vis dar dirbantys kalba paslaptin-
gai ir įvardija tai kalbomis ar net 
gandais.

Savivaldybės Žemės ūkio sky-
riaus vyriausioji specialistė Birutė 
Kavolienė, kuriai lapkričio vidury-
je sukaks 62-eji, apie tai, kad pen-
sinio amžiaus 
su laukusiems 
s a v i v a l d y b ė s 
specia l is tams 
yra siūloma pa-
likti darbą, tei-
gia girdėjusi.

„Apie tokias 
kalbas girdė-
jau, tačiau tai 
daugiau gandų 
lygyje“, - prisi-
pažino B.Kavolienė.

Pati B.Kavolienė tiesioginio 
spaudimo išeiti iš darbo sakosi ne-
sulaukusi.

„Oficialaus pasiūlymo palikti 
darbą nesu gavusi. Dirbu tokioje įs-
taigoje, kur tokie klausimai spren-
džiami įstatymiškai“, - „Anykštai“ 
aiškino B.Kavolienė.

Jos kolegė, savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vyriausioji specialis-
tė Ona Jukniuvienė apie šią proble-
mą kalbėjo atviriau.

„Kalbos apie tai vyksta. Girdė-
jau, kad pensinio amžiaus specia-
listams siūloma palikti darbą“, - at-
skleidė O.Jukniuvienė.

Tiesa, 63-ejų specialistė tikina, 
kad tokios kalbos jos visai negąs-
dina.

„Aš pati planuoju išeiti iš darbo, 
kad mano skyriaus vedėjui Antanui 
Baurai nereikėtų sukti galvos, kaip 
man apie tai pasakyti. Jau laikas 
įsirašyti į tikrus senjorus“, - kalbė-
jo O.Jukniuvienė.

Kada išeiti, turi pajusti 
pats specialistas

Šių metų rugpjūtį darbą savi-
valdybės Vietinio ūkio skyriuje 
palikęs 68-erių Albertas Miškinis 
tikina, kad tai padaręs niekieno ne-
verčiamas.

„Aš jau buvau nusprendęs iš-

Paskutinės pensininkų dienos 
savivaldybėje apaugusios gandais

eiti, manęs tikrai niekas nevarė, 
netgi savivaldybės administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė siūlė 
dirbti toliau, nes mano amžius tai 
daryti leido iki 70 metų“, - džiau-
gėsi šiltais santykiais buvusioje 
savo darbovietėje A.Miškinis.

Ilgametis savivaldybės specia-
listas, darbui savivaldoje atidavęs 
net 46-erius savo gyvenimo metus, 
mano, kad net ir sulaukę pensi-
nio amžiaus specialistai ir toliau 
sėkmingai savo darbus dar galėtų 

tęsti.
„Jeigu turi 

sveikatos, ga-
limybes ir di-
desnę patirtį, 
kas čia blogo, 
jei įstatymai 
leidžia iki 70 
metų. Aišku, 
jeigu jis nukva-
kęs, viskas aiš-
ku, pats žmogus 

jaučia, kada laikas išeiti“,- juokavo 
A.Miškinis.

„Anykštos‘ redakcijai 
A.Miškinis sakė, kad išdirbęs savi-
valdybėje 46-erius metus, iš darbo 
išėjo „su nuline kompensacija“. 
Turint tokį didžiulį darbo stažą, 
kokį turi A.Miškinis, išeinant į 
pensiją įprastai įstaigos išmoka 
šešių mėnesių atlyginimo dydžio 
kompensaciją.

Savivaldybės administracijai
gaila jaunų bedarbių

Jeigu savivaldybėje dirbantys 
pensininkai pasiūlymus išeiti iš 
darbo vadina gandais ir kalbomis, 
tai jų darbdavė - savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė net 
neslepia, kad 
dabartinė rajo-
no valdžios po-
zicija – siūlyti 
pensinio am-
žiaus sulaukusiems darbuotojams 
užleisti vietą darbingo amžiaus 
asmenims. Įdomu, kad apie tai kal-
ba žmogus, ilgą laiką dirbęs soci-
alinėje sferoje ir turėjęs reikalų su 
pensinio amžiaus žmonėmis.

V.Veršulytė sako, kad kiekvieno 
savivaldybės skyriaus vedėjui bei 
seniūnui buvo duota užduotis pa-
sikalbėti su tokiais darbuotojais ir 

išsiaiškinti, kokie jų yra tolimesni 
darbo planai.

„Jauni  žmonės turi emigruoti, 
gauna nedarbo išmokas, stovi so-
cialinių pašalpų gavėjų gretose. 
Mano nuomone, ne senatvės pen-
sininkams turėtų būti prioritetas“, 
- savo asmeninę poziciją dėstė 
jaunoji administracijos vadovė 
V.Veršulytė, kuriai tik 32 metai.

Pasikeitus rajono valdantiesiems 
ir prioritetams, savivaldybę paliko 
jau nemažai darbuotojų.

„Vairuotojas išėjo vienas. Dabar 
dar dviejų seniūnijų vairuotojams 
pateikėme pasiūlymus ir pasira-
šėme susitarimus. Dar viena dar-
buotoja planuoja 31 dieną išeiti 
(šis mėnuo turi 30 dienų, taigi nėra 
aišku, apie kokį mėnesį direktorė 
kalba , - red. pastaba). Yra tokie 
planavimai, darbuotojų apsispren-
dimai, kas išeina šiais metais, kas 
išeina kitų metų pradžioje. Tikslas 
yra, kad dirbtų darbingo amžiaus 
darbuotojai“, - sakė V.Veršulytė.

Vieni pensininkai lygesni 
prieš kitus

Savivaldybės administracijos 
direktorė V.Veršulytė su užuojauta 
kalba apie darbo neturinčius jau-
nus specialistus, kurie galėtų sau 
sotų ir laimingą gyvenimą rasti kad 
ir Anykščių savivaldybėje, tačiau 
praktika rodo, kad savivaldybėje iš 
darbo atleidžiami vieni pensinin-
kai, o priimami kiti.

Štai Savivaldybės  vairuotoju 
pradėjo dirbti buvęs Anykščių po-
licijos komisariato Patrulių būrio 
vadas Linas Šulskus.

Savivaldybės Ūkio reikalų speci-
alistas Almantas Žvirblis „Anykš-

tai“ sakė, kad 
iki šiol savival-
dybės vairuoto-
ju dirbęs Vytau-
tas Luščiauskas 
dėl pensinio 

amžiaus darbą paliko šalių susita-
rimu. Po to paskelbta apklausa ir 
iš visų pretendentų savivaldybės 
vairuotoju išrinktas į pensiją išėjęs 
L.Šulskus. Darbą savivaldybėje 
jis pradėjo spalio pradžioje. Inter-
nete skelbiama, kad L.Šulskus yra 
Anykščių policijos asociacijos va-
dovas. Jį su Anykščių rajono meru 
Kęstučiu Tubiu vienija ankstesnė 

Aišku: „Meras policininkas, tai ir priėmė turbūt kažkada buvusį paval-
dinį. nieko naujo, visur savi tik gali darbą gauti. Manau, kad tai neteisinga, 
buvęs policinkas jau gauna pensiją, ir dar gauna darbą, o jauni žmonės 
darbo gauti negali Anykščiuose.”

Nuomonė: „Gal kažkas pradėjo Hibridinį karą ir lietuvoje? Gal ruo-
šiasi Uchrainos scenarijui? Mano nuomone, ne šiaip organizuojasi jėgos 
struktūros į valdžią. O ką mano lietuvos saugumas?”

Magdė: „kas čia? Vieną pencinyką pakeitė kitu pencinyku? nesupratau 
kažko. jeigu antras pencinykas Šulckas toks stiprus vyras, tai ko jo nelaiko 
policijoje. Tenai taip pat reikia gerų šoferių, kai važiuoja su mygalkėm per 
raudonų šviesaforų.”

Rimas: „Teisingumas pagal liberalus: pirma liogė ir Baura įdarbin-
ti, nes koalicijos partneriai, Monikutė, nes partijos bičiulio meilužė, tada 
mokyklų direktoriaus atrankos nepraėjusi Mažvylienė, kuri geriausiai tinka 
būti pavaduotoja, o dabar buvę kolegos iš policijos, kurie būdami pensinin-
kai keičia kitus pensininkus. 

ką jau kalbėti už liberalų propagandą per “nykščių” radiją už mokesčių 
mokėtojų pinigus apie tai, kaip gerai jie dirba. O kodėl kalba per “nykš-
čius”, kuriuos girdi tik mieste, o ne per “Anykštą”, kurią skaito visas rajo-
nas? Atsakymas taip pat aiškus iš liberalų katekizmo - “nykščius” nupirko 
bendrapartietis liberalas Trinkūnas. 

Va jums ir teisingumas... va ir pokyčiai. kai pasižiūri įdėmiau, niekuo ne-
siskiria nuo kapitono klikos.”

Aš: „Anykščiuose daug jokių socialinių garantijų neturinčio jaunimo. 
Merui reikėtų būti jautresniam ir primti ne tuos, kurie gauna pensijas ir turi 
iš ko gyventi, o jaunus žmones, kad nebėgtų iš rajono ir čia vaikus gimdytų. 
Vairuotojo darbui nėra ypatingų kažkokių reikalavimų, galėjo Tubis įdar-
binti žmogų ne pagal pažintis, o iš teisingumo. Žadėjo būti visiems teisingas. 
Tai kodėl nesilaiko pažado?”

negražu: “Bet seniai prie išsigimusių valdžių pripratom.”
 
prasideda: “kasdien “Anykšta” praneša apie savų liberalų nepotizmą.

ką darys, kai sąrašas baigsis?”

nebaustas: “linas puikus žmogus, buvo supratingas pareigūnas. sėkmės 
greitai pakilti karjeros laiptais.”

(komemntarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Buvęs savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vedėjas 
Albertas Miškinis neslepia nuoskaudos, kad darbą 
turėjo palikti be jokių išeitinių kompensacijų

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji speci-
alistė Ona Jukniuvienė sakė jau norinti įsirašyti į 
tikrus senjorus.

Buvęs policinkas, dabar pensininkas Linas Šulskus, 
savivaldybėje pakeitė kitą pensinio amžiaus vairuo-
toją Vytautą Luščiauską.

tarnyba policijoje.

Pataria teisybės ieškoti 
pas kontrolierius

Vyriausybės atstovas Utenos 
apskrityje Irmantas Umbražiūnas 
sako, kad  jei pensinio amžiaus 
sulaukusiems savivaldybės speci-
alistams kyla kažkokių abejonių 
dėl savivaldybės administracijos 
pasiūlymų, šie gali kreiptis į atitin-
kamas tarnybas.

„Ginčai dėl darbo teisinių santykių 
nagrinėjami Darbo kodekso nusta-
tyta tvarka, o teismų praktikoje yra 
pasisakyta dėl negalimumo diskri-
minuoti asmenis dėl jų amžiaus tuo 
atveju, jei tie asmenys turi vienodas 
fizines, emocines ir kitas galimybes 
atlikti pavestas funkcijas. Jei asme-
niui kyla abejonių dėl galimo jo dis-
kriminavimo amžiaus ar socialinės 
padėties požiūriu, reiktų kreiptis į 
Lygių galimybių kontrolieriaus tar-
nybą“, - pataria I.Umbražiūnas.

...„Aš pati planuoju iš-
eiti iš darbo, kad mano 
skyriaus vedėjui Antanui 
Baurai nereikėtų sukti gal-
vos, kaip man apie tai pa-
sakyti. Jau laikas įsirašyti 
į tikrus senjorus“, - kalbėjo 
O.Jukniuvienė...

...Tikslas yra, kad dirbtų 
darbingo amžiaus darbuo-
tojai“, - sakė V.Veršulytė...

(Atkelta iš 1 p.)
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Vakavilis. 
9.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos. Princesė ant žirnio. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Kerinti Prancūzijos 
gamta. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Pasaulio gamtos 
stebuklai. 
13.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 2. 
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.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
22.00 Premjera. Gžimekas. N-7.  
23.30 Trumposios žinios.  
23.35 Pasaulio dokumentika. 
Pasaulio gamtos stebuklai. 
Gyvenimas paribyje. 
0.25 Pasaulio dokumentika. 
Kerinti Prancūzijos gamta. 

1.20 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 2. (kart.). 
2.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
3.45 Savaitė.  
4.40 Pavojingi jausmai.  
5.30 Durys atsidaro.

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”.  
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai 
Arktyje”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. Dora 
ir draugai”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Kosminis krepšinis.  
11.45 Gamtos jėgos. 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.  
22.10 PREMJERA Tamsi tiesa. 
N14.  
0.20 Šmėklos. N14.  
2.25 Ateinu su lietumi. N14. 

  
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Padėkime augti.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Artūras 3. Dviejų pasaulių 
karas.  

13.05 Ruonis.  
14.55 Dantukų fėja 2. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 X Faktorius.  
21.45 Anoniminis tėtis. N-14.  
23.55 Netikėtas prabudi-
mas. N-14.  
1.50 Lapkričio žmogus. N-14. 

  
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Kroatijoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. “Katna - užmirš-
toji Egipto konkurentė”. 
12.10 “BBC dokumentika. 
Gamtos stebuklas. Mažyliai”.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS. 
“Kedrų įlanka 7”. N-7.  
21.00 “Sostų karai”. N14.  
23.20 “Matrica. Perkrauta”. N-7.  
2.00 “Mitiajaus pasakėlės”. N-7. 

  
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”.  
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
13.00 “Svajonių sodai”. 
14.05 “Superauklė”. N-7.  

15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.35 Nemarus kinas. Švelni 
policininkė. N-7.  
18.50 “Derenas Braunas. 
Tyrimai”. N-7.  
19.55 “Vangelija”. N-7.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Diktė. Skriauda”. 
N14.  
22.55 “Sąžiningas žaidimas”. N-7.  
0.40 “Derenas Braunas. Tyrimai”. 
N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip..  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika.  
10.30 Premjera. Kijevo senovė. 
Meno pasaulis.  
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.55 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. Kauno “Stumbras” - 
Klaipėdos “Atlantas”.  
15.00 Bolero+.  
16.25 Haudis Gaudis. 
16.50 Vakavilis (kart.). 
17.15 Rusų gatvė. 
17.45 Žinios.  
18.00 Rimvydo Valatkos knygos 
“Jogailos akmuo Lenkija” pristaty-
mas Chodkevičių rūmuose. 
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Tarptautinis bigbendų fes-
tivalis “Big Band festival Šiauliai 
2015”.  

24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”.  
1.45 LRT Kultūros akademija.  
2.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
3.35 Režisieriaus Algimanto 
Puipos filmų retrospektyva. Velnio 
sėkla. N-7.  
4.40 Bolero+. 

  
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.00 Mes pačios (k).  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 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. N-7.  
18.30 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
20.30 “Ufologų pasakojimai”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
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. N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).  

 
6.50 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Krovinių karai. N-7.  

11.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Praeities žvalgas.  
15.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kėdainių “Nevėžis” - 
Kauno “Žalgiris”.  
19.00 Bado žaidynės. N-7.  
21.50 TV3 žinios.  
22.50 Aklumas. N-14.  
1.10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.00 24 valandos. N-14.  
2.50 Pavojingiausias karys. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kelionių vėjai. Rumunija.  
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 V.O. Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
12.20 “Iššūkis”. N-7. 
14.30 Ginčas. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Dar pažiūrėsim.  
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “Bręstantis blogis”. N-14. 
0.00 “Piranijos”. S. 
1.45 “24/7”.  
2.30 “Bręstantis blogis”. N-14. 
4.00 “Piranijos”. S.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 .  
11.35 Istorijos detektyvai.  
12.30 Savaitė.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Lietuva gali.  
23.00 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
23.50 Trumposios žinios.  
23.55 Berlyno siena. gyvenimas 
padalytame mieste. .  
0.55 Komisaras Reksas. N-7.  
1.50 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  

7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Storulis ringe. N-7.  
10.55 Batuotas katinas Pūkis 
(k). 
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Nežinomas. N14.  
23.45 “Kortų namelis”. N14.  
0.50 “Sekso magistrai”. N14.  
2.00 “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 Krudžiai.  
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 Tėtis namuose.. 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 nusikalti-
mų skyrius. N-14.  

1.25 Amerikiečiai. N-7.  
2.15 Naujokė. N-7.  
2.45 CSI kriminalistai. N-14.  
3.35 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14.  

  
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson.”N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.30 Žmogus-voras. N-7.  
23.55 “Judantis objektas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 “Vangelija”.
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 “Naktys Rodantėje”. N-7.  
23.05 “Ledo žmogus”. N14.  
1.10 “Pabaiga”. 
2.05 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Šventadienio mintys.  
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Po laukinę gamtą. 
12.30 Viljamas Šekspyras. 
Įstabioji ir graudžioji Romeo ir 
Džiuljetos istorija. 1, 2 d.  
15.30 Gustavo enciklopedija.  
16.00 Namelis prerijose. 
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 IQ presingas.  
18.30 Šerlokas 3. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Muzikos valanda.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Stok! Arba mano mama 
šaus. N-7.  
23.55 Pirmyn į Europą.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Choro “Brevis” ir jo draugų 
koncertas.  
1.40 Klaipėdos dramos teatro 
rekonstruoto pastato atidarymo 
renginys.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
5.10 Baltas paukšti, tu sugrįžki.  

  
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “Aukso imperija”  
9.00 “Miesto skoniai”.  
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 PREMJERA 
Ramanauskas plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 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.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Krizė. 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 Rezidentai. N-7.  
22.00 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
23.00 Pjūklas 2. S.  
0.50 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.30 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.30 Žinios (kart.). 
8.00 Kaimo akademija.  
8.35 Vantos lapas.  
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 “Iššūkis”. N-7. 
11.45 Dalyvaujam!  
12.50 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Šiandien kimba..  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Iššūkis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 Užmirštas grožis. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 Reporteris.  
6.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. lapkričio 7 d.

antradienis 2015 11 10

trečiadienis 2015 11 11

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.20 Berlyno siena. gyvenimas 
padalytame mieste. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Karinės paslaptys. 
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.20 Trumposios žinios.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.15 Trumposios žinios.  
1.20 Klausimėlis.lt.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Karinės paslaptys. 
5.05 Emigrantai.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  

6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
8.50 Gamtos jėgos. N-7.  
11.00 Vėžliuko Semio nuotykiai 
2. 
12.50 “Na, palauk!”. 
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Ypatinga užduotis. N14.  
23.55 “Kortų namelis”. N14.  
1.00 “Sekso magistrai”. N14.  
2.10 “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 Tėtis namuose. 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.  
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 Amerikiečiai. N-14.  
2.25 Naujokė. N-7.  
2.50 CSI kriminalistai. N-14.  
3.40 Amerikietiška siaubo istori-
ja. N-14.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.30 “Netikėta sėkmė”. N14.  
23.20 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 “Amžiaus paslaptys. 

Versačės siūlas”.
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Midsomerio žmogžudystės IV. 
Sugedęs vaisius”. N14.  
23.10 “Velvet”. N-7.  
0.45 “Pabaiga”. 
1.40 “Gyvenimas pagal Harietą”. 
N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė.  
13.00 Muzikos valanda.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos (kart.). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.10 Šoblės kino klubas prista-
to. Katedra, kurios nebuvo.  
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Karlas ir Berta. 
24.00 Degantis žmogus. N-7. 

0.25 Dabar pasaulyje.  
0.55 Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms.  
2.15 Šerlokas 3. N-7.  
3.45 Akis už akį 3. N-7.  
4.30 Tarptautinis bigbendų fes-
tivalis “Big Band festival Šiauliai 
2015”.  
5.30 IQ presingas.  

  
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 PREMJERA Užkalnis 
plius. 
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 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 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  

15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Transporteris. 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 Rezidentai. N-7.  
22.00 Vyras už pinigus. N-7.  
23.45 Įkalintas. N-14.  
1.30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.20 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Vaivos pranašystės. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Muzikinis gimtadienis.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.   
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Ginčas. 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.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Emigrantai.  
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.20 Mokslo ekspresas.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Auksinis protas.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
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 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.05 Vasilisa Gražioji.
 14.25”Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Absoliutus blogis. 
Atpildas. N14.  
23.50 “Kortų namelis”. N14.  
0.50 “Sekso magistrai”. N14.  
2.00 “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 Atominė apokalipsė. N-14.  
0.15 Elementaru. N-7.  

1.15 Amerikiečiai. N-14.  
2.10 Naujokė. N-7.  
2.35 CSI kriminalistai. N-14.  
3.25 Amerikietiška siaubo istori-
ja. N-14. 

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Meilės lapkritis”. N-7.  
23.55 “Judantis objektas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Žiedų ritmai”.  
11.30 “Sostinės keksiukai”.  
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 Amžiaus paslaptys. 

15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Midsomerio žmogžudystės V. 
Žmogžudystės birža”. N14.  
23.10 “Velvet”. N-7.  
0.45 “Pabaiga”. 
1.40 “Gyvenimas pagal Harietą”. 
N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.15 Čaplinas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Septynios Kauno dienos.  
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.45 Didžioji Lietuva.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Linija, spalva, forma.  
18.00 Šlovės dienos. N-7.  
18.45 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Atėnų AEK.  
21.00 Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Metų pilietis. N-14.  
0.30 Dabar pasaulyje.  

1.00 Kristupo vasaros festivalis 
2015.  
2.10 Rimvydo Valatkos knygos 
“Jogailos akmuo Lenkija” prista-
tymas Chodkevičių rūmuose.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”.  
4.55 Didžioji Lietuva.  
5.30 ARTi. Porcelianas. 

  
6.00 Info diena (k).  
10.30 Plius (k).  
11.00 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. 
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 PREMJERA 
Ramanauskas plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  

13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Transporteris. 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 Rezidentai. N-7.  
22.00 Pasaulių karas. N-14.  
0.20 Būtina Čarlio Kantrimano 
mirtis. N-14.  
2.15 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
12.25 Viskas. Aišku. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Kelionių vėjai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
16.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Gyvenk krepšiniu!  
19.00 Europos taurė 2015/2016. 
Salonikų “PAOK” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”.  
20.50 Dar pažiūrėsim.  
21.27 Kaimo diena. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. lapkričio 7 d.

ketvirtadienis 2015 11 12

penktadienis 2015 11 13

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Gyvenimas.  
12.20 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Čarlio Vilsono 
karas. N-14.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 Durys atsidaro.  
24.00 Trumposios žinios.  
0.05 Komisaras Reksas. N-7.  
0.55 Bėdų turgus.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Gyvenimas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
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 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
Lėktuvo užgrobimas. N14.  
23.50 “Kortų namelis”. N14.  
0.50 “Sekso magistrai” N14.  
2.00 Sveikatos ABC televitrina 
(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 Ypatingas būrys. N-14.  
0.45 Kaulai. N-14.  
1.40 Amerikiečiai. N-14.  
2.30 CSI kriminalistai. N-14.  

3.20 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14. 

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Peliukas Stiuartas Litlis 
2”. 
23.05 “Judantis objektas”. N-7.  
0.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
0.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Svajonių sodai”.  
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 

14.35 Amžiaus paslaptys. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. 
Fokusininko giljotina”. N-7.  
22.55 “Sekso magistrai”. N14.  
0.05 “Ties riba”. N14.  
1.00 “Pabaiga”. 
1.55 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Muzikos savaitė. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Kelias į namus. 
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 
(kart.). 
13.50 Rimvydo Valatkos knygos 
“Jogailos akmuo Lenkija” prista-
tymas Chodkevičių rūmuose. 
(kart.). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.30 LRT Kultūros akademija.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. 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 Šoblės kino klubas pri-
stato.  

0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Elito kinas. Metų pilietis. 
N-14.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Lietuvių dokumentika. 
Sekmadienis. Evangelija pagal 
liftininką Albertą.  
4.40 Šoblės kino klubas pri-
stato.  
5.10 Istorijos detektyvai.

  
6.00 Info diena (k).  
10.30 Ramanauskas plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.10 Valanda su Rūta.  
14.25 24 valandos. 
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 PREMJERA Užkalnis 
plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.05 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 Elementaru. N-7.  

12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Transporteris. 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 Rezidentai. N-7.  
22.00 Priverstas žudyti. N-14.  
0.00 Gyvenimas yra gražus. 
N-14.  
1.55 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Nuoga tiesa.. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
12.20 Ginčas. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.
 17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
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 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Specialus tyrimas.  
12.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  
22.40 Trumposios žinios.  
22.45 Klausimėlis.lt.  
23.00 Premjera. Raudonasis 
drakonas. 
1.10 Trumposios žinios.  
1.15 Komisaras Reksas. N-7. 
2.05 Laba diena, Lietuva.  
4.05 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
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 “Madagaskaro pingvinai”.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” 
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Meilė Niujorke 3. Žmonos 
atostogose. N14.  
22.45 Penktadienis, 13-oji. 
0.40 Nuopuolis. 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 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 Nerealieji.  
21.50 Geležinis žmogus 2. 
N-14.  
0.20 Ji. N-14.  
2.40 Atominė apokalipsė. N-14.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Galvų medžiotojai”. N-7.  

10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
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 “Desperado”. N-7.  
23.40 “Sausas įstatymas”. N14.  
0.50 “Sausas įstatymas”. N14.  
2.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?” 
12.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 Amžiaus paslaptys. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas 3. Silpnoji 
grandis”. N14.  

22.55 SNOBO KINAS “Gėlėti 
sapnai”. N14.  
1.30 “Pabaiga”. 
2.25 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms. 
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
(kart.). 
13.45 Dainų dainelė 2014.  
15.15 Gustavo enciklopedija. 
15.45 Namelis prerijose. 
17.30 Visu garsu.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Premjera. Tikri banderi-
ninkai. 
20.15 Mokslo ekspresas. 
Mokslo ir technologijų naujienų 
laida.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultmisijos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Čarlio Vilsono karas. 
N-14.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Koncertuojanti Europa. 
1.40 Trumposios žinios.  
1.45 IQ presingas.  
2.15 Aš - laidos vedėjas.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Mokslo ekspresas.  

4.30 Septynios Kauno dienos.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus.  

  
6.00 Info diena (k).  
10.30 Užkalnis plius (k).
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Tauro ragas (k). N-7.  
11.55 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.25 Statyk!.  
12.55 Autopilotas (k).  
13.20 Nuo... Iki... (k).  
13.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Mes pačios (k).  
16.00 “Aukso imperija”.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 PREMJERA Panikos 
kambarys.  
21.30 Alchemija. Švietimo 
amžius.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 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.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7.  
16.00 Transporteris. 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 Rezidentai. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Rusų nuotykiai Las 
Vegase. N-14.  
0.50 Eurolygos rungtynės. 
Atėnų “Panathinaikos” - Kauno 
“Žalgiris”. Vaizdo įrašas.  
2.25 24 valandos. N-14.  
3.15 Pavojingiausias karys. 
N-14. 

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Patriotai. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Sąmokslo teorija. N-7. 
12.50 Dalyvaujam!  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
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 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Piktieji numi-
rėliai”. S. 
1.00 “Piranijos”. S. 
2.30 “Piktieji numirėliai”. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis 2015 11 14

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Specialus tyrimas.  
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 
8.35 Vakavilis .
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
12.55 Pasaulio dokumentika.  
13.55 Šerloko Holmso nuotykiai. 
N-7.  
15.40 Mokslo ekspresas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 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”.  
23.00 Trumposios žinios.  
23.05 Premjera. Laivas, kuris 
veža. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Pasaulio dokumentika. 
Didieji pasaulio išradimai. 
2.10 Pasaulio dokumentika. 
Serengetis.  
3.15 Šerloko Holmso nuotykiai. 
N-7.  
5.00 Specialus tyrimas.  

6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
6.55 “Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Dora ir draugai”. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Atostogos Rūgpienių kaime. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Tomas 
ir Džeris Marse. 
11.35 Kelias į žvaigždes. N-7.  
13.25 Pričiupom!. N-7.  
13.50 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Piratai! Nevykėlių 
kompanija. 
21.15 Žaliasis žibintas. N-7.  
23.30 Rimti vyrai. N14.  
1.20 Lėktuvo užgrobimas. N14.  

  
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 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 Barbės - princesės galia.  
12.30 Pasikeitimas. N-7.  
14.30 Prisimink sekmadienį. 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 Paliktieji. N-14.  
23.15 Redirected/Už Lietuvą! S.  
1.25 Ypatingas būrys. 

  
7.05 “Amerikos talentai“. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Lenkijoje. 
2015 m.  
12.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
12.30 Aš myliu kaimą.  
13.00 “Svotai”. N-7.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.15 MANO HEROJUS 
“Maksimali rizika”. N14.  
0.20 AŠTRUS KINAS Sapnų 
gaudyklė. N14.  

 
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. 

15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 “Stebukladarys”. N-7.  
18.05 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”. N-7.  
18.40 “ROMANTIKA Anjezė, 
Elizos dukra”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Diktė. Sava rizika”. N14. 
22.55 “Merginų vargai”. N14.  
1.00 “Sekso magistrai”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.40 Premjera. Kijevo senovė. 
Meno pasaulis.  
11.15 Didžioji Lietuva.  
11.45 LRT Kultūros akademija.  
12.30 Režisieriaus Algimanto 
Puipos filmų retrospektyva. 
Arkliavagio duktė. 
13.50 Viljamas Šekspyras. 
Hamletas.  
16.50 Vakavilis. (kart.). 
17.15 Atspindžiai.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. 
19.25 Lietuvių dokumentika. 
Žalumose.  
19.55 Žurnalisto, scenaristo 
Edmundo Ganusausko jubiliejui. 
Erdvės skonis.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 

22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Muzikos valanda.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Bigbyto festivalis 
Druskininkuose. 2015 m. 1 d. 
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 Kultmisijos.  
3.45 IQ presingas. 

  
6.30 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA. 
PREMJERA Šventasis karas.  
20.30 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
21.30 Ne vienas kelyje (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Alchemija.  
23.00 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”.  
8.00 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Krovinių karai. N-7.  

11.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.  
12.00 Sporto žmonės.  
12.30 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
13.30 Jokių kliūčių!  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Alytaus “Dzūkija” - 
Utenos “Juventus”.  
19.00 Džobsas. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Raudonasis karštis. N-14.  
0.40 Slaptavietė. N-14.  
2.15 24 valandos. N-14.  
3.05 Pavojingiausias karys. N-14 

 
7.25 Kelionių vėjai. Rumunija.  
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.30 “Vera. Paslėptos gelmės”. 
N-7. 
13.30 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
16.20 Dar pažiūrėsim.  
17.00 Žinios.  
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Moterų svajos apie toli-
mus kraštus”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Greitas ir negy-
vas”. N-14. 
0.00 “Tylos įžadas”. N-14. 
1.55 “Greitas ir negyvas”. N-14. 
3.45 “Tylos įžadas”. N-14. 
5.10 Ginčas. N-7. 
6.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

P r e n u m e r a t o r i ų  l a u k i a  p r i z a i  ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - benzopjūklas „Stihl“ MS 170.

Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.
Taip pat „Biomaistas“ 5 kuponai po 20 eurų jų produkcijai ir.

10 spalvotų ir šiltų „D”letters” šalikų.
Prizų steigėjas - A.Šimkaus firma, „Biomaistas“ – sveikų ir natūralių kulinarinių maisto produktų gamybos 

įmonė, UAB “2D Pack” - tai rankomis gaminamų natūralaus pluošto drabužių bei aksesuarų įmonė.

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užra-
šykite savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

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

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

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2016 metams



2015 m. lapkričio 7 d.IŠ artI

čiausios kokybės spirito gamybai. 
Sausringi orai grūdams leido su-
kaupti daugiau krakmolo ir sukau-
pė mažiau drėgmės. Atsižvelgdami 
į šias aplinkybes ir didėjančią 
mūsų produkcijos paklausą eks-
porto rinkose, superkamų grūdų 
kiekį padidinome daugiau nei 60 
procentų. Jei žemdirbiams pavyks 
toliau išlaikyti panašią grūdų koky-
bę, 2016 m. planuojame metines 
grūdų supirkimo apimtis padidinti 
iki 24 tūkst. tonų“, – teigė „Vilniaus 
degtinė“ generalinis direktorius 
Juozas Daunys.

Bendrovė jau paleido į prekybą 
2015 metų lietuviškų grūdų der-
liaus „Bajorų Premium“ degtinę. 
Šis produktas kartu su kitais ben-
drovės gaminiais netrukus bus 
tiekiamas ir užsienio rinkoms – 
Danija, Estija, Ukraina, Ispanija, 
Azerbaidžanas, Gruzija. 

Nauda ir gamintojams, 
ir ūkininkams

Anot „Vilniaus degtinės“ vado-

Lietuviškų grūdų kokybė nustebino 
degtindarius

Rekordinis šiemetinis grūdų derlius ir aukšta jų kokybė 
pradžiugino ne tik ūkininkus, bet ir degtindarius. Vienintelę 
Obeliuose įsikūrusią lietuviško spirito varyklą valdanti 
„Vilniaus degtinė“ šiais metais grūdų supirkimo apimtis 
ketina padidinti daugiau nei 60 procentų. 

jonas kelenavičius

vo, grūdų žaliavos eksportas iš 
Lietuvos, lyginant jį su tų pačių 
grūdų eksportu degtinės pavidalu, 
finansine verte skiriasi maždaug 8 
kartus. 

„Didžiulis skirtumas susidaro 
iš to, ar eksportuojame grūdus, 
ar iš jų pagamintus produktus. 
Tarkime, tona grūdų yra įkainoja-
ma 115 eurų, o iš tokį pat grūdų 
kiekį perdirbus į gėrimus jau – 
800-1000 eurų. Mūsų metiniam 
poreikiui išaugus iki 24 tūkst. tonų 
grūdų, juos eksportuojant žaliavos 
pavidalu Lietuvoje liktų tik 2,76 
mln. eurų, o produkto pavidalu – 
iki 10 mln. eurų“, – skaičiuoja J. 
Daunys. 

Didžiąją dalį grūdų Obelių spi-
rito varykla superka iš šiaurės 
rytų Lietuvos ūkių. Pasak vieno iš 
įmonės partnerių, Rokiškio rajono 
ūkininko Ričardo Valiulio, bendra-
darbiavimas su lietuviško spirito 
gamintojais teikia trejopą naudą: 
didesnes pajamas, patogumą bei 
naudingą trąšą laukams. 

„Tiekti grūdus tokioms didelėms 

vietinėms įmonėms apsimoka, 
nes bendrovė atsižvelgia į situaci-
ją rinkoje ir garantuoja konkuren-
cingą kainą. Ūkininkams patrau-
klus ir patogus grūdų priėmimas, 
menkos transportavimo išlaidos. 
Be to, bendradarbiaudami su lie-
tuviško spirito gamintojais, žem-
dirbiai gali apsirūpinti po degtinės 
gamybos liekančiais žlaugtais, 
kurie yra puiki natūrali  trąša“, – 
teigė R. Valiulis. 

Pasak „Vilniaus degtinės“ va-
dovo J. Daunio, šalies ūkininkų 
užauginta žaliava Lietuvos rin-
koje visada turės pranašumą: 
„Tyrimai rodo, kad tai, ką užau-
ginome patys, pripažįstama bei 
vertinama kaip aukščiausios 
kokybės produktą. Ir tai supran-
tama. Mūsų įmonei priklausanti 
vienintelė Lietuvoje veikianti 
spirito varykla Obeliuose užtikri-
na didesnę kokybės kontrolę, o 
griežta žaliavų kontrolė įmonei 
leidžia prižiūrėti ir kiekvieną ga-
mybos partiją bei kurti išskirti-
nius produktus“.

tūkst. tonų. Tuo tarpu 2012–2014 
m. bendrovei priklausančioje 
Obelių spirito varykloje kasmet vi-
dutiniškai buvo perdirbama po 11 
tūkst. tonų grūdų. 

„Šiemetinio grūdų derliaus koky-
biniai parametrai itin tinkami aukš-

Įvertino lietuviškus grūdus

Su daugiau nei 250 Lietuvos ūkių 
bendradarbiaujanti „Vilniaus deg-
tinė“ jau supirko beveik 11 tūkst. 
tonų grūdų, o iki metų pabaigos 
supirktų grūdų kiekis pasieks 18 

Svėdasuose gyvenantis ir ku-
riantis A.Tarabilda  Malaišiuose 
medžio skulptūromis įamžino 
šio rašytojo apysakos „Dėdės 
ir dėdienės“ veikėjus Severiu-
tę. Mykoliuką ir tijūną Rapolą 
Geišę. Besidarbuodamas meis-
tras sugalvojo padirbdinti ir įspū-
dingą krėslą Vaižganto premijų 
laureatų pagerbimui, nes iki tol 
tie pagerbti žmonės turėjo progą 
pasėdėti tiktai paprastose gėlėms 
apipintose kėdėse. 

2012-ųjų rugsėjį     kaunietei 
žurnalistei Perpetua Dumšienei, 
kuri tapo vienuoliktosios Vaiž-

Laureatų krėsle gali pasėdėti 
ir ne laureatai Vytautas BAGDOnAs

Visi, kuriems teko pabuvoti Svėdasų krašte, lietuvių literatūros 
klasiko, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių 
kaime organizuojamose „Vaižgantinėse“, pastebėjo dailų medinį 
krėslą, ant kurio sėdasi vainikuoti ąžuolo lapų vainikais, pagerb-
ti, Vaižganto premijų laureatai.  

ganto premijos laurate, pirmą 
kartą  teko pasėdėti  įspūdin-
game krėsle, ant kurio išraižyti 
žodžiai „Vaižgantinės“ ir „Rex“. 
(Pastarasis žodis reiškia „kara-
lių“. Taigi, žodžiai byloja, krės-
las skirtas „Vaižgantinių“ „kara-
liams“- laureatams). Jame tada 
pasėdėjo ir uteniškė verslininkė, 
pedagogė ir vertėja Žaneta Ki-
bickienė (Jakšytė), kuri ketvirtą-
ją Vaižganto mažąją premiją „Už 
kūrybinius nuopelnus Svėdasų 
kraštui“ atsiėmė už savo brolį, 
žinomą teatro, kino ir televizijos 
aktorių, respublikos nusipelniu-

sį artistą Ferdinandą Jakšį, tuo 
metu vaidinusį Kosto Ostrausko 
monospektaklį „Vaižgantas“ toli 
nuo Malaišių- Londono lietuvių 
bendruomenei. 

   Taip jau būdavo įprasta, kad 
į renginį krėslą prieš “Vaižgan-
tines” atveždavo arba pats jo 
autorius, arba Svėdasų seniūni-
jos seniūnas Valentinas Neniš-
kis iš Tarabildų sodybos, o po 
šventės Malaišiuose  krėslas vėl 
parkeliaudavo į Svėdasus, į me-
nininko  namus.  Tačiau praėju-
sių metų rugsėjį krėslo autorius 
nusprendė nebesivežti namo, Jis 
autorinį savo darbą padovanojo  
Kunigiškiuose veikiančiam Svė-
dasų krašto (Vaižganto) muziejui. 
Daugelis mėgsta jame pasėdėti,  
nusifotografuoti. Ir kas žino, gal 
jau dabar krėsle pozuoja koks 
nors būsimasis Vaižganto premi-
jos laureatas? 

 Šiame pastate, kur jau arti 
trisdešimties metų gyvuoja  mu-
ziejus, carizmo metais veikė Ku-
nigiškių pradžios mokykla, kurią 
lankė ir Tumų Juozukas- būsi-
masis rašytojas, laikraštininkas, 
literatūros mokslininkas, tautos 
švietėjas, „deimančiukų ieškoto-
jas“, kunigas...

 Kiekvieną rugsėjį, kai  per 
Vaižganto gimtadienį,  Malai-
šiuose vyks tradicinės „Vaižgan-
tinės“ ir eilinį kartą bus pagerbti 
naujieji Vaižganto premijos lau-
reatai,  krėslas ten ir bus nuvežtas 
iš muziejaus. 

Šiemet jame vėl turėjo garbės 
pasėdėti naujieji laureatai: respu-
blikinės literatūrinės Vaižganto 
premijos keturioliktasis laureatas 
poetas, publicistas Donatas Pe-
trošius ir septintąją svėdasiškių 
Vaižganto mažąją premiją pelnęs 
Svėdasų Šv.Arkangelo Mykolo 
parapijos klebonas kun. Vydas 
Juškėnas.  

Menininko  padovanotame krėsle Kunigiškių muziejuje gali pa-
sėdėti ne tiktai laureatai...           

nuotraukos autoriaus

Uolus Vaižganto kūrybos gerbėjas ir tos kūrybos įprasmintojas 
medžio skulptūrose svėdasiškis menininkas Aleksandras Tara-
bilda sukūrė ir originalų krėslą, skirtą Vaižganto premijų laure-
atų pagerbimui.
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Svėdasuose pastatyti 
kultūros namai

1977 metų 1 numerio „Kolekty-
viniame darbe“ rašoma apie naujus 
Svėdasų kultūros namus. Vytauto 
Bagdono pateiktame fotoreporta-
že rašoma: „Ilgai tarnavo Svėdasų 
miestelio gyventojams senieji kul-
tūros namai. Tiesa, jie buvo ankš-
toki, nejaukūs, 
todėl kiekvie-
nas svėdasietis 
nekantriai laukė 
naujų kultūros 
namų statybos. 
Dabar Svėda-
suose moderniški kultūros namai 
jau pastatyti. Taigi Anykščių sta-
tybos ir remonto valdybos staty-
bininkai juos atiduoda eksploata-
cijon. Naujajame pastate žiūrovų 
patogumui bus apie 320 vietų salė 
su moderniška scena, kurios įren-
gimus sumontavo Leningrado spe-
cialistai. Jaukiuose kambariuose 
įsikurs ir biblioteka. Svėdasų kolū-
kio kontora, žymiai pagerės darbo 
sąlygos kultūros darbuotojams ir 
saviveiklininkams <...>“.

Lietuvos automobilių kelių direkci-
ja kartu su VĮ „Utenos regiono keliai“  
skatina nepalikti atšvaito namie, o 
kiekvieną dieną segtis prie drabužių. 
Šaltuoju metų laiku dažnėja tragiškų 

Lapkričio 11-ąją minima Atšvaitų diena 

eismo įvykių, nusinešančių daugybės 
žmonių gyvybes. Sutemus pėstieji 
gatvėje bei kelyje tampa bemaž ne-
pastebimi.

Šią dieną raginame atkreipti dė-

mesį į kasdien augantį žuvusiųjų ke-
liuose skaičių ir susimąstyti, kad nuo 
tokių nelaimių galime apsisaugoti tik 
patys. Svarbu ne tik turėti atšvaitą, 
tačiau ir tinkamai jį nešioti. Niekada 
nepamirškite, kad saugumas dažnai 
priklauso nuo matomumo. Kalbant 
apie taisyklingą atšvaitų nešiojimą, 
reikėtų prisiminti, jog pats atšvaitas 
savaime nešviečia, o tik atspindi 
atvažiuojančio automobilio šviesas. 
Todėl geriausia jį pritvirtinti trans-
porto priemonių žibintų aukštyje. 
Daugelis pėsčiųjų bei dviratininkų 
nešioja juostinį atšvaitą užkabinę 
prie kuprinės ar rankinės rankenų. 
Toks būdas yra neteisingas, mat au-
tomobilių šviesos šiose vietose švie-
są atspindi labai prastai. Tai bene 
dažniausia atšvaitų nešiojimo klaida. 
Kadangi kelkraščiu pėstiesiems rei-
kia eiti priešinga  automobilių eismo 
judėjimo kryptimi, atšvaitą reikia se-

gėti dešinėje kūno pusėje. Atšvaitą, 
pervertą virvele ar segtuku, reikia 
prisegti prie drabužių (pvz., kišenės), 
kad jis švytuotų žmogaus kelių aukš-
tyje. Tuo tarpu atšvaitas juostelė yra 
nešiojamas ant drabužių rankovės 
(truputį aukščiau rankos riešo) ar ko-
jos blauzdos srityje. Būdami matomi 
kelyje, parodome tiek meilę sau, 
tiek rūpestį savo šeimai, tiek pagar-
bą kitiems eismo dalyviam. Nebūk 

šešėlis kelyje..... Turi atšvaitą? Se-
gėk jį teisingai – matomoje vietoje, 
laisvai kabantį kelių aukštyje ir gerai 
apšviečiamą automobilių šviesų, rū-
pinkis savo ir savo artimųjų saugu-
mu kelyje ne tik Atšvaitų dieną, bet 
kiekvieną dieną.

Minint atšvaitų dieną VĮ „Utenos 
regiono keliai“ kelių tarnybų atstovai 
neatlygintinai dalins atšvaitus.

Užsak. nr.1779

Anykščių rajone kelininkai dalins atšvaitus. Anykščių kelių tar-
nybos inžinierius aplankys visas seniūnijas, esančias Anykščių rajone, 
dalins atšvaitus, paaiškins, kaip juos teisingai segėti: Andrioniškio se-
niūnija (Andrioniškis) – 8:20-8:35 val; Viešintų seniūnijoje (Televizi-
jos g. 4, Viešintos) 9:00 – 09:15 val.; Troškūnų seniūnijoje (Vytauto 
g. 2, Troškūnai) 09:30 – 09:45 val.; Traupio seniūnijoje (Nevėžio g. 
9, Traupis)  10:05 – 10:20 val.; Kavarsko seniūnijoje (Respublikos g. 
8, Kavarskas) 10:40 – 10:55 val.; Kurklių seniūnijoje (Kavarsko g. 
7 Kurkliai) 11: 15 – 11: 30 val.; Skiemonių seniūnijoje (Skiemonys) 
13:15 – 13:30 val.; Debeikių seniūnijoje (J.Biliūno g. 44, Debeikiai) 
13:55 – 14:10 val.; Svėdasų seniūnijoje (J.Tumo-Vaižganto g. 16, Svė-
dasai) 14:30 – 14:45 val.; Anykščių seniūnijoje (J.Jablonskio g. 32, 
Anykščiai) 15:15 – 15:30 val.

Tarybiniuose Anykščiuose – naujos 
mokyklos ir „alytnamiai“

1977 metų „Kolektyvinio darbo“ numeriuose gausu tekstų, kuriuose pateikiamos statybų naujo-
vės rajone: tais metais pastatyti nauji kultūros namai Svėdasuose, nauja mokykla Traupyje, ištisa 
Vaitkūnų gyvenvietė, vis naujuose kaimuose statomi „Alytaus“ tipo namai. 

Toliau tekste rašoma, kad naujai-
siais kultūros namais visai greitai 
bus galima naudotis. Romantiškai 
aprašomos sienos, puoštos graniti-
niu tinku...

„Darbų įtampa neatslūgsta. Ta-
čiau dabar, belikus labai nedaug 
laiko iki įkurtuvių, malonu pavaikš-
čioti erdviu vestibiuliu, užsukti į 
jaukią salę. Ryškioje elektros švie-

soje blykčioja 
granitiniu tinku 
papuoštos sie-
nos, prie kurių 
labai derinsis 
meno kūriniai.
žvilgsnį patrau-

kia salės lubos, kurioms pirmą kar-
tą buvo panaudotas ne perforuotas 
šiferis, o Vokietijos Demokratinės 
Respublikos meistrų sukurtos tra-
virtono akustinės plokštelės.

Ir taip – įkurtuvės jau nebe už 
kalnų“.

Traupyje – moderni 
mokykla

14-ajame numeryje aprašoma 
nauja Traupio aštuonmetė moky-

kla: „Ne vieno, keliaujančio pro 
Traupį, žvilgsnį atkreipia naujas 
modernus statinys. Tai Traupio 
Aštuonmetė mokykla. Ją moks-
leiviams ir pedagogams pado-
vanojo Anykščių Kilnojamos 
mechanizuotos kolonos statybi-
ninkai. Šioje mokykloje jaukūs 

kabinetai, erdvi sporto salė. Pa-
ruošiant naują statinį eksploata-
cijai, nemažai talkininkavo peda-
gogai ir moksleiviai“.

Rajone – naujos statybos namai

84 numeryje rašoma apie di-
delę naujovę kaimuose: vieną po 
kito dygstančius „alytnamius“. 
„Kaimas keičia savo veidą“ – 
skelbia antraštė. 

„Šiandienos kaimas kasmet 
keičia savo veidą, gyvenvietėse 
iškyla vis daugiau moderniškes-
nių, patogesnių ir gražesnių namų. 
Šiais metais jau keletoje mūsų 
rajono ūkių išaugo Alytaus Eks-
perimentiniame namų statybos 
kombinate pagaminti skydiniai 
namai. Anykščių Tarpkolūkinės 
statybos organizacijos statybinin-
kai paruošia šiems namams pa-
matus, o Alytaus Eksperimentinio 

namų statybos kombinato Kauno 
statybos direkcijos Utenos aikš-
telės darbuotojai per keletą dienų 
sumontuoja šiuos namus. Žinoma, 
daugiau laiko užima tinkavimo, 
apdailos, dažymo, skardinimo, 
bei kiti darbai. Tačiau maždaug 
per mėnesį laiko gyvenamasis 
namas visiškai paruošiamas nau-
dojimui. Statybininkai Juozas Be-
leišis, Zenonas Guobė, Česlovas 
Repčys, Rimantas Magyla, Stasys 
Buitvydas ir kiti, vadovaujami 
brigadininko Stasio Juškos, dabar 
ruošia naujakuriams namus „Auš-
ros“ kolūkyje. Keturi moderniški 
namai su visais patogumais nau-
dojimui bus atiduoti šių metų tre-
čiajame ketvirtyje. 

Trys tokie namai jau sumontuoti ir 
Svėdasų kolūkyje, vienas – „Drau-
gystės keliu“ kolūkyje, keletas jų 
greitu laiku išaugs Levaniškyje“.

-ANYKŠTA

Nuotraukoje: traupiečiai gavo iš statybininkų malonią dovaną – 
naują aštuonmetės mokyklos pastatą. 

Vytauto BAGDOnO nuotr. 

Nuotraukoje matome Alytaus Eksperimentinio namų statybos kombinato pagamintus skydinius na-
mus, pastatytus „Aušros“ kolūkyje.                                                              Vytauto BAGDOnO nuotr. 

1977 metų Svėdasų kultūros namai.                                                           Vytauto BAGDOnO nuotr.

...Vokietijos Demokrati-
nės Respublikos meistrų 
sukurtos travirtono akus-
tinės plokštelės...
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Nėra nieko smagiau nei džiaugtis sveikomis kojomis
Bendrosios praktikos slaugytoja trisdešimt devynerių Neringa 

Sviridenkienė ir pati nesupranta, kodėl taip ilgai nesiryžo ope-
racijai. Kad reikės operuoti venų varikozės pažeistas kojas, ji 
puikiai suprato, o ir pavyzdį turėjo skaudų – tėvelio kojos buvo 
išvagotos storomis mėlynomis gyslomis. Mirė jis anksti, nuo trom-
bozės. „Esame trys seserys, tačiau polinkį į venų varikozę iš jo 
paveldėjau tik aš, – sako moteris. – Po gimdymo pastebėjau, jog 
venos tapo ne tik labai ryškios, bet ir pradėjo skaudėti.“ Medici-
nos diagnostikos ir gydymo centre kojų venų varikozės gydymą 
lazeriu jai atliko gydytojas Nerijus Bičkauskas.  

Dvidešimt septynerius metus 
kraujagyslių chirurgu dirbantis 
gydytojas N. Bičkauskas sutinka: 
kojų venų varikozė – paveldima 
liga. „Jei turite artimųjų, kurie sir-
go šia liga, atidžiai apžiūrėkite 
savo kojas“, – pataria gydytojas. 
Nors pradžioje išryškėjusios kojų 
venos nekelia rūpesčių: „Moterys 
pradeda mūvėti kelnes, dėvė-
ti ilgą sijoną, šitaip slėpdamos 
savo bėdą, kai kurios netgi neiš-
sirengia paplūdimyje, kad tik nie-
kas nematytų jų negražių kojų, 
– savo pacienčių išmone stebi-
si gydytojas. – Tačiau kai kojas 
pradeda mausti, kai jos ima tirpti 
naktimis, tada nusprendžiama 
kreiptis pagalbos“.

Ir Neringa sako, kad žiemą dar 
galėjo kentėti apsunkusias ko-
jas, tačiau vasarą jos tapdavo 
lyg vatinės. Iš pradžių ji mėgino 
vaduotis tepalais, vaistais, bet jie 
nepadėjo.

Medicinos diagnostikos ir gydy-
mo centre moderniu lazeriu buvo 
operuotos abi Neringos kojos. 
Sunku patikėti, tačiau tą pačią 
dieną po operacijos moteris jau 
buvo darbe – budėjo ligoninėje.  

„Jei gydytojas man būtų siū-
lęs atvirą chirurginį būdą, turbūt 

dar būčiau nesiryžusi operacijai, 
– prisipažįsta moteris. – Ilgas 
gijimas gąsdina, negaliu beveik 
mėnesiui iškristi iš gyvenimo, ne-
dirbti. Lazeris – puiki alternatyva. 
Kai tą patį vakarą nuėjau į darbą, 
niekas ir patikėti negalėjo, kad 
abi mano kojos operuotos.“

„Medicinos diagnostikos ir gy-
dymo centre kojų venų variko-
zę gydome moderniu VenaCure 
1470 lazeriu. Tokį pat naudoja 
pažangiausios pasaulio klini-
kos. Lietuvoje gyvenantiems 
ir privalomąjį sveikatos drau-
dimą turintiems pacientams 
Valstybinė ligonių kasa kom-
pensuoja bazinę operacijos 
kainą“, – sako gydytojas N. 
Bičkauskas.

Venų varikoze sergančioms ir 
šeimos pagausėjimą planuojan-
čioms moterims gydytojas visada 
siūlo ryžtis operacijai prieš nėš-
tumą: „Turiu ne vieną pacientę, 
kuriai po gimdymo venų variko-
zė dar labiau išplito. Jei būtume 
operavę prieš nėštumą, operacija 
būtų buvusi daug paprastesnė“, 
– savo patirtį dėsto gydytojas. 

Pasaulyje, o ir Lietuvoje vis 
rečiau venų varikozė gydoma 
įprastais chirurginiais metodais. 

Gydymas lazeriu tinka daugeliui 
ligonių, tai – pats universaliau-
sias būdas, leidžiantis pacientui 
patirti kuo mažiau nepatogumų 
– operacijos trukmė tik 45 minu-
tės, o po jos pacientas atsistoja ir 
išeina iš operacinės. Pats. Savo 
kojomis. Neringa dalinasi savo 
patirtimi: „Mano kojos iki pusės 
buvo uždengtos, atliko tik vietinę 
nejautrą, visą laiką bendravau su 
gydytoju. Skausmo nejaučiau. Tai 
labiau ne skausmas, o lengvai iš-
kenčiamas deginimo jausmas.“

Septynias paras po operaci-
jos Neringa turėjo mūvėti elas-
tines kojines. Mėnesį mūvėjo 
dienomis, o kartais ir naktimis, 
kai žinodavo, kad laukia sunkus 
budėjimas ligoninėje. „Kojinės 
yra būtinos, – aiškina gydytojas. 
– Elastinė kompresija mažina už-
degimo procesus, operuota vieta 
greičiau gyja, o reabilitacijos pro-
cesas užtrunka trumpiau.“ 

Neringa Sviridenkienė šypsosi, 

po operacijos būtinai nusipirks 
suknelių, kurios atidengs visiškai 
pasikeitusias jos kojas. „Dėl svei-
katos gali daug padaryti, – sako 
moteris. – Tai nėra skubi ope-
racija, galima jai pataupyti. Juk 
nėra nieko smagiau nei džiaugtis 
sveikomis kojomis.“

Medicinos diagnostikos ir gydy-
mo centras savo pacientams, be 
gydymo lazeriu, siūlo ir sklerote-
rapinį bei pažangiausią pasau-
lyje nechirurginį venų varikozės 
gydymą biologiniais klijais.

Registracija ir informacija 
Tel.: (8 5) 233 3000, 

8 698 00 000
V. Grybo 32A, Vilnius

www.medcentras.lt
Užsak. Nr.1696 

kraujagyslių chirurgas nerijus Bičkauskas

- Kas yra katarakta?
- Katarakta (akies lęšiuko su-

drumstėjimas) – akių liga, išsivys-
tanti dėl lęšiuko skaidrumo suma-
žėjimo, drumsčių formavimosi. Ši 
liga dažniausiai pasireiškia regėjimo 
susilpnėjimu, žmogus mato kaip pro 
rūką, nyksta spalvos, dvejinasi daik-
tai, nebetinka anksčiau nešioti aki-
niai. Jei pablogėjęs matymas kenkia 
kasdieninei veiklai, žmogus nebegali 
atlikti įprastų darbų, tuomet reikalin-
gas kataraktos gydymas. 

- Kas sukelia kataraktą?
- Tikslios kataraktos vystymosi 

priežastys nėra žinomos. Manoma, 
kad dažniausiai akies lęšiuko drums-
tis atsiranda dėl natūralaus senėjimo 
proceso sutrikus medžiagų apykai-
tai. Senstant, sutrinka akyje vyks-
tantys biocheminiai procesai, todėl 
lęšiuke susidaro drumstys. Pajutus 
pirmuosius ligos simptomus būtina 
pasirūpinti savo akimis, nes negy-
doma katarakta gali sukelti visišką 
aklumą.

- Kaip katarakta gydoma?
- Kataraktą išgydančių vaistų 

nėra. Vienintelis būdas pagyti – chi-
rurginė akies lęšiuko pakeitimo ope-

Katarakta – liga, kurios 
negalima ignoruoti

Pastebėjus regėjimo susilpnėjimą, akis tarsi aptraukus rūkui, 
atsiradus jautrumui ryškiai šviesai – reiktų ilgai nedelsiant pasi-
konsultuoti su gydytoju, kadangi visi šie požymiai gali būti ženklas, 
kad vystosi katarakta. 

Kas tai per liga, kokias gydymo galimybes gali pasiūlyti šiandie-
nos medicina klausiame didelę darbo patirtį sukaupusio A.Klinikos 
„Akių chirurgijos centro“ chirurgo oftalmologo Sauliaus Ačo.

racija. Operacijos metu naudojant 
šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą 
– fakoemulsifikatorių – pro 2-3 mm 
dydžio pjūvį sudrumstėjęs lęšiukas 
išsiurbiamas ir pakeičiamas skaidriu 
dirbtiniu lęšiu. Kataraktos operacija 
– neskausminga, jos trukmė apie 30 
minučių, po operacijos nereikalingas 
stacionarus gydymas. Pacientai gerai 
matyti dažniausiai pradeda iškart po 
operacijos ar praėjus trumpam poo-
peraciniam periodui.

Modernios ir saugios operacijos
A.Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turin-

tis specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. Šis cen-
tras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant eilėse, gauti 
profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. „Akių chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių specialistų 
komanda, operacijas atlieka puikūs savo srities specialistai - profesionalai, sukaupę ilgametę darbo patirtį. 
Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo srities lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos 
„Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.

Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite 
savo regos problemas šios srities profesionalams. Kuo anksčiau kreipiamasi į specialistą, tuo geresnių re-
zultatų galima tikėtis.

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali 
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

etiketas

Lankant 
ligonius

Nesikvėpinkite. Įvairūs kvepalai 
erzina ne tik ligonius, bet ir ligoninėje 
dirbančius žmones. 

Maistas. Prieš nešdami maisto 
produktų pasikalbėkite su slaugytoja. 
Galbūt pacientui uždraustas koks nors 
maistas? Taip pat galite tiesiai šviesiai 
paklausti žmogaus, ko jis norėtų.  
Jei atnešėte maisto, skanėstų, pats jų 
nevalgykite – juk jie ligoniui!

Pasisveikinimas. Pasisveikindami 
su ligoniu ranką spauskite švelniai, 
o ne kratykite. Nesiglėbesčiuokite. 
Didžioji dalis žmonių nemėgsta būti 
liečiami susirgę, jau nekalbant apie 
pooperacinę būklę. Jei neužtenka 
kėdžių – pastovėkite. Nesėskite ant 
lovos, – juk ligoninėje nesiruošiate 
užtrukti per ilgai.

Gėlės. Jei planuojate nešti gėlių – 
įsitikinkite, kad žmogus joms nėra 
alergiškas arba kad jos neskleidžia 
itin stipraus ir erzinančio kvapo. Taip 
pat galite paimti ir vazą – jų ligoninė-
se dažniausiai nebūna. Patys pamer-
kite gėles.

Kalba. Kalbėkite garsiai, nešnabž-
dėkite, bet ir nerėkite. Jei matote, kad 
ligonis jūsų negirdi,– pakelkite balsą. 
Kartais sergantys žmonės nuo varto-
jamų tablečių ar skausmo ne itin gerai 
koncentruoja dėmesį.

Dovana. Jei nešate dovaną, gerai 
apgalvokite, ar ji tiks ligoniui. Juk, 
pvz., po akių operacijos žmogus ne-
galės skaityti. 

Būkite optimistiški. Kalbėkite 
apie linksmus ir smagius dalykus, o 
ne blogas naujienas. Nelyginkite ligo-
nio būklės su saviške, net jei ir sirgote 
ta pačia liga. Taip pat valdykite savo 
neigiamas emocijas – sergančius 
žmones jos veikia labiau nei sveikus. 
Prisiminkite, kad jūsų vizito tikslas – 
pradžiuginti ligonį.

Sutrukdžius. Jei seselė ar gydyto-
jas atėjo atlikti kokių nors procedūrų, 
mandagiai išeikite iš palatos ir grįžki-
te tik jiems baigus.

Nepataikius. Atėję aplankyti li-
gonio ir radę jį kartu su giminėmis, 
trumpai pasisveikinkite, palinkėkite 
greitai pasveikti ir išeikite. Artimieji 
dažniausiai nori su ligoniu praleisti 
laiką be jokių pašalinių.

Pasivaikščiojimai. Jei ligonis pa-
prašė kartu išeiti į lauką, nepulkite to 
daryti. Iš pradžių pasakykite tai sese-
lei ir, jei ji duos sutikimą, – galite eiti.

Sutarkite apsilankymo laiką. 
Etiketo specialistai vieningai teigia, 
kad vos iš ligoninės grįžusį naujagimį 
lankyti gali tik namiškiai, patys arti-
miausieji. Šeimos draugai ir tolimesni 
giminės turėtų svečiuotis ne anksčiau 
kaip po mėnesio. Apie ketinimą aplan-
kyti motiną ir kūdikį visada būtina iš 
anksto pranešti —  dera paskambinti 
ir paklausti, kada tinkamiausias laikas 
atvykti. Tai padaryti būtina, kadangi 
šiuo metu mamytei ir vaikeliui labai 
svarbi ramybė, jie patys turi nuspręs-
ti, kada jau pasirengę priimti svečius. 
Svarbus ir buvimo svečiuose laikas — 
užtrukti čia, kaip ir bet kokioje kitoje 
šventėje, reikėtų ne per ilgai. Lankant 
naujagimį taip pat labai svarbu geras 
lankytojų nusiteikimas, paskatinantis, 
padrąsinantis mamytę.

Parengė A.Š.
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UAB „Anykštos redakcija“ gali
 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio plakatus. 

Katilai, įdėklai, satechnikos 
darbai. 

Konsultacijos, montavimas, 
garantija. 

Prekyba išsimokėtinai.
“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.

“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

UAB „Narma“ lapkričio 19 d. vykdys valstybinių miškų, esan-
čių Anykščių r., Troškūnų sen. kadastrinius matavimus.  Į gy-
venamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtrauktą Arūną 
Survilą minėtą dieną 12.00-12.30 val. prašome būti prie savo 
skl.Nr.3410/0001:0214. Informacija tel. (8-657) 54720.

įvairūs

parduoda

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 
Tel. (8-694) 40735.

Renkasi lapkričio 9-13 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 RI JOS

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

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

KLOJA TRINKELES
Kelių ir aikštelių įrengimas.

Trinkelių klijavimas.
Lauko laiptų įrengimas.

Tel. (8-648) 11907.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

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.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 
70 Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 
Eur. Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

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

Tel. (8-676) 80295.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-682) 37022.
 
Iškerta ir išveža krūmus ir kitą 

medieną iš žemės ūkio paskirties 
žemės.

Tel. (8-687) 59061.

Veža krovinius iki 10 tonų su kra-
nu ir savivarčiu iki 5 tonų. Priima 
užsakymus durpių briketams iš 
Šepetos.

Tel. (8-612) 93386.

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos - alucin-
kio skardos, daro lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis.

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

(8-687) 97797.

Kaminų dėklai (0,8 mm skar-
da): 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.

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

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

Ratiniu ekskavatoriumi - krau-
tuvu kasa, lygina, tvarko kelius, 
privažiavimus, valo kūdras, pa-
jungia vandentiekį, kanalizaciją.

Tel. (8-670) 12913.

Valo krosnis ir kaminus, juos 
remontuoja. Dažo, tapetuoja. 

Tel. (8-600) 81264.

Modernia įranga gamina medžio 
masyvo duris ir laiptus iš uosio, 
juodalksnio, ąžuolo, pušies medie-
nos. Gultai ir dailylentės pirčiai. 

Tel.: (8-389) 34324, 
(8-620) 32251, (8-655) 52871, 
www.ledausta.lt.

Transporto įmonei reikalingi: autovežių ir vilkikų vairuotojai.
Vairuotojus be patirties apmokome.

Sudarome sąlygas įgyti vairuotojo pažymėjimus  
c, cE kategorijoms.

info@bleiras.lt, (8-698) 00701.

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

siūlo darbą

„Būdas, kuriuo savaitraštis atsi-
dūrė D.Gudelio rankose, prilygsta 
stebuklui: savivaldybės įstaiga aiš-
kina niekam leidinio nepardavusi 
ir neperdavusi, tačiau šis eina ir 
toliau.

Buvęs socialdemokratų konsul-
tantas D.Gudelis dievagojasi savo 
investicijomis tenorėjęs padėti ne-
numirti leidiniui, tačiau Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pirmininkas 

Darius Gudelis teigia galbūt padaręs klaidą
Paaiškėjus, kad skandalingąjį laikraštį  „Mano Druskininkai“ 

valdo Darius Gudelis, kuris buvo socialdemokratų konsultantas 
2014 metų prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose, šalies 
žiniasklaida  prabilo, kad Druskininkų merą socialdemokratą 
Ričardą Malinauską liaupsinusio leidinio įsigijimo istorija tokia 
pat paini, kaip ir jo finansavimas.

Dainius Radzevičius rėžia tiesiai 
– tai parodija, daug pasakanti apie 
politikų ir jų verslo partnerių men-
talitetą.

Nors Žurnalistų etikos inspek-
toriaus tarnyba išaiškino, kad sa-
vivaldybė savaitraštį leido tam 
neturėdama teisės, R. Malinauskas 
gynė valdžios ruporą teismuose. 
Galiausiai balandį Druskininkų 
valdžia ieškinio Lietuvos vyriau-

dinio pavadinimą, nei į laikraštį ar 
interneto svetainę teisių neišsau-
gojo. Kartu nutrūko ir sutartys su 
partneriais, o sandorių sumos įspū-
dingos. Pavyzdžiui, teigiama, kad 
vien už socialdemokrato mero Ri-
čardo Malinausko vadovaujamos 
savivaldybės veiklos propagandą 
skleidusio leidinio „Mano Druski-
ninkai“  spausdinimą iki 2017 metų 
rugsėjo spaustuvei turėjo būti su-
mokėta 476 tūkstančiai litų (sutar-
tis sudaryta dar iki euro įvedimo). 
Iki nutraukiant leidybą, spaustuvei 
sumokėta per 38 tūkstančius eurų. 
Tiesa, pastebi portalas, leidinį ir to-
liau spausdina ta pati spaustuvė. 

15min.lt buvęs Anykščių meras, 
liberalų partijos narys  D.Gudelis. 
pasakojo, kad jo verslo planas buvo 
„Mano Druskininkai“ laikraštį da-
linti nemokamai. D.Gudelis pripa-
žįsta, kad leidinys ir toliau gauna 
vandens parko paramą, tačiau su-
mos teigė negalintis nurodyti.

„Matyt, neįvertinau iki galo tos 
politinės konkurencijos. Yra trys 
laikraščiai Druskininkuose ir ra-
dijo stotis. Ir jie ne tik tarpusavyje 
konkuruoja dėl reklamos davėjų 
pinigų, bet konkuruoja ir politiš-
kai. Čia gal ir neįvertinau iki galo. 
Ekonominė logika man susidėlio-
jo, kad nemokamas savaitraštis sa-
natorijų klientams yra geras kana-
las reklamdaviams. Bet ta politinė 
ir vietinė specifika... šiek tiek ne-
įvertinau“, – atsiduso D.Gudelis“, 
- rašo 15min.lt.

Buvęs Anykščių meras libe-
ralas Darius Gudelis organi-
zavo socialdemokratų partijos 
rinkimus, o dabar perėmė ir 
socialdemokratų valdomos 
Druskininkų savivaldybės įs-
taigos leistą laikraštį.

Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos pirmininkas Dainius 
Radzevičius sako, kad apie 
situacija Lietuvos žinias-
klaidoje jam gėda pasakoti 
kitų šalių žurnalistams.

Politikų bandymus turėti kišeni-
nę žiniasklaidą neigiamai vertina 
žurnalistų bendruomenė.

„Druskininkų situaciją sunku 
vertinti kaip nors kitaip nei tiesiog 
laikyti cinišku šio miesto valdžios 
elgesį su visa šio miesto bendruo-
mene. Turint galvoje pastarųjų 
kelerių metų mero R.Malinausko 
elgesį su politiniais oponentais, 
žurnalistais ir ypač jo norą bei 
pastangas susikurti propagandinį 
ir neetišką leidinį, galima drąsiai 
galvoti, kad Druskininkuose yra 
blogai su demokratija. Jos nėra“, 
– portalui delfi.lt sakė  Lietuvos 
žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmi-
ninkas D. Radzevičius.

 „Pasak D. Radzevičiaus, nėra 
ir pagarbos įstatymui, valstybei. 
Jo nuomone, neteisėtai leistas 
laikraštis ir mero pozicija rodo 
aiškius signalus, kad teisės virše-
nybės principas čia neveikia. La-
biausiai D.Radzevičiui gaila, kad 
į tai kol kas tinkamai nereaguoja 
nei prezidentė, nei premjeras. 
Ką jau kalbėti apie Seimą. „Dėl 
to man gėda. Gėda net pasakoti 
apie šią situaciją Ukrainos žur-
nalistams, su kuriais bendrauju 
šiuo metu Kijeve. Todėl istorija 
su to propagandinio laikraščio 
perdavimu/pardavimu yra dar di-
desnė parodija, kuri daug pasako 
apie politikų ir jų verslo partnerių 
mentalitetą“, – kalbėjo LŽS vado-
vas.“ – rašo delfi. li

-ANYKŠTA

siame administraciniame teisme 
atsisakė ir paskelbė, kad „Mano 
Druskininkai“ nebus toliau leidžia-
mas.“, - rašo portalas delfi.lt.

Pasak šio portalo, „niekuo ne-
pasikeitęs savaitraštis eina iki šiol. 
Vienintelis skirtumas – leidinio 
metrikoje nurodomas kitas leidė-
jas – D.Gudelio valdoma bendrovė 
„Kantri medija“. Gegužę pranešta, 
kad savaitraštį toliau leis balandžio 
pabaigoje įsteigta VšĮ „Kantri me-
dija“. Vienintelis „Kantri medija“ 
savininkas – viešųjų ryšių agentū-
ros „VIP Communications“ steigė-
jas D.Gudelis. D.Gudelis aiškina 
sulaukęs „Mano Druskininkų“ 
redaktorės Laimos Rekevičienės 
pasiūlymo įsigyti laikraštį. „Ši 
D.Gudeliui esą nurodžiusi, kad su 
šešių darbuotojų komanda, likus 
be savivaldybės įstaigos globos, 
nebepajėgi leisti 10 tūkst. egzem-
pliorių tiražo leidinio. „Kurį laiką 
mes su ja bendravome, svarsčiau, 
ar verta investuoti, situacija buvo 
tokia, kad savivaldybė nusprendė 
nebeleisti to leidinio ir ji, kaip re-
daktorė, tapo „Mano Druskininkai“ 
prekės ženklo savininke“, – sakė 
D.Gudelis.“ ,- praneša delfi.lt.

Portalas 15min.lt. taip pat  rašo, 
kad Druskininkų švietimo cen-
tro leistas, o Druskininkų „Aqua“ 
parko gausiai finansuotas ir nemo-
kamai dalintas, laikraštis „Mano 
Druskininkai“, Švietimo centro 
vadovo įsakymu, buvo uždarytas, 
o ne parduotas. Centras nei į lei-



SKELBIMAI 2015 m. lapkričio 7 d.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
šeštadieniais nuo 8.00 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 1215

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-690) 
10727;
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas tel. 5-82-46, mob. (8-675) 47714;
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

parduoda

Vyr. redaktorė

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

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.

Tel.: 8 610 21793

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Dėkojame PSPc direktorei Zitai Neniškienei, Anykščių 
ligoninės vyr. gydytojui Daliui Vaiginui, pavaduotojai 
Virginijai Pažėrienei, giesmininkams ir visiems žmo-
nėms, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Lionę 
GIŽINSKIENĘ,

Vyras ir dukra

Nuoširdus ačiū Anykščių miesto merui, Kavarsko mies-
telio seniūnui bei Anykščių kelių tarnybos inžinieriui už 
operatyvų iškilusios problemos sprendimą skubiai atlie-
kant kelio dangos remontą šalia Juozo Tumo-Vaižganto 
g. 42 namo.

Aldona Dzienaitė

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 - mišką visoje 
Lietuvoje. 

Tel. (8-650) 16017. 

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

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje 
(su žeme ir išsikirtimui, už suteiktą 
informaciją sumoka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974, 
(8-686) 82976.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą 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.

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.

Brangiai - automobilius, sun-
kvežimius, mikroautobusus. 
Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. 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.   

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,15 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,40 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

nuo 300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

Kita

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Visas malkas dideliais kiekiais  - 
1kub.m/13 Eur. 

Tel. (8-609) 80524.

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

Nekilnojamasis turtas

Žemės ūkio paskirties sklypą 
Anykščių r., Gerkonių k. Plotas 15 
ha, našumo balas 36. Kaina 52 
500 Eur. 

Tel. (8-659) 25585. 

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pastatas, 
tvenkinys, geras privažiavimas, 
200 m iki upės, būtinas kapitali-
nis namo remontas. Kaina 13 800 
Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

Tel. (8-645) 19855.

Sausas ąžuolines, eglines mal-
kas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais ir supjautas. Veža 
į rajoną. 

Tel. (8-629) 76267.

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

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

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, 
durpių briketus nuo 90 Eur, pjuve-
nų briketus nuo 130 Eur. Sveria. 
Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel.: (8-699) 42168, 
(8-655) 17345.

Juodmargę pirmaveršę karvę ir 
veršingą telyčią. 

Tel. (8-629) 12702.

Dvi karves.
Tel.: (8-676) 60550, 
(8-682) 66944.

Paršelius.
Tel. (8-613) 22433.

Arklį.
Tel. (8-381) 7-86-75.

Kita

Vietinės kilmės ąžuolo sodinukus 
2, 3, 4 m. su kilmės sertifikatais. 
Mažiausias perkamas kiekis 1000 
vnt, kaina 0,40 – 0,50 Eur. 

Tel. (8-5) 232-88-64.

Tris karves, žieminius kviečius, 
šiaudus kitkomis.

Tel. (8-678) 31295.

Valgomąsias, sėklines, pašarines 
bulves. Triušių skerdieną. Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Maistines bulves - 0,20 Eur, pašari-
nes - 0,07 Eur. Atveža.

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

Maistines bulves 15 ct/kg, grūdų 
mišinį 100 Eur/toną, avižas 90 Eur/
toną.

Tel. (8-678) 73465.

Ūkininkas - kiaulių skerdieną, puse-
lėmis 40-60 kg, kiauliena svilinta. Gali 
atvežti.

Tel. (8-607) 12690.

Skerdykla Molėtų rajone - svilintą 
kiaulienos skerdieną ir subproduktus. 

Tel.: (8-698) 02399, (8-383) 44105.
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IŠ artI

Amiliutė ir šauktinių 
kariuomenė

„Man jau devyneri metai, ir pastaruo-
sius penkerius (iki tol užsiėmiau puo-
delių ir kitų dūžtančių daiktų laidojimu 
– ar jums, kolegos, nebūna taip, kad vos 
praeini pro kokį indą, jis ima ir staiga 
sumąsto nusižudyti? Aišku, lieki kal-
tas tu...) metus intensyviai suku galvą ir 
bandau sudėlioti savo geneologinį medį. 
Mano mama buvo pati tikriausia kiemi-
nukė, atėjome į šį pasaulį keturiese – trys 

kačiukai ir aš, gražuolė mergina. Labai rimtai galvoju, kad mano tėtis buvo ne 
šiaip katinas, o lūšis – iš kur aš tokį... subtilų charakterį paveldėjau... Taip jau 
atsitiko, kad broliukai rado namus daug anksčiau nei aš, tad kurį laiką buvau 
mamos lepinama princesė... Ir vis dėlto atėjo diena, kai teko pamojuoti gim-
tiesiems namams ir... nepatikėsit: dėžutėje, ankštoje dėžutėje, keliauti per visą 
Uteną iki naujų namų. Kai tik mane išleido iš tos popierinės įkalinimo įstaigos, 
nusprendžiau, kad gyvensiu už viryklės. Ir gyvenau – lygiai vieną naktį...

Sukaupusi paskutines jėgas ryte nusprendžiau, kad jeigu turiu namus, tai 
privalau būti ir pamaitinta... O kokių tik cirkų nedarė mano naujieji šeiminin-
kai – ir vienokį maistą pirko, ir kitokį, ir brangų, ir pigų, - tik aš nusprendžiau, 
kad man užteks kelių kruopelių sauso maisto ir vandens... Kur dėjo tas bran-
gaus maisto atsargas, nežinau, gal patys įsisavino...

Taip ir gyvenau sau vargo nepatydama, tempė jie man į namus visokiau-
sius žaislus, kurie po poros dienų mistiškai dingdavo – tikrai ne mano kaltė, 
aš žaidžiau, žaidžiau, bet po mūsų žaidynių tikrai nežinau, kur jie išsikraustė 
gyventi... Atskleisiu paslaptį, tik niekam apie tai neprasitarkit – kai mano šei-
mininkė atitraukė lovą, ten spietėsi spalvotų pelių koloniją, tačiau apie tai aš 
nieko nežinau....

Jeigu galvojate, kad mano šeimininkė yra nuostabiausia kačių mylėtoja, o 
jos rankos skirtos tik mūsų, murklių, glostymui, teks jus nuvilti. Vieną gražią 
vasaros pradžios dieną mano (gerai, jau gerai – šeimininkės kambarys virto 
vienu dideliu chaosu – ant grindų, ant stalo, ir visur, kur tik buvo laisvos 
vietos, nugulė popierių krūvos: kai nutaisiusi piktą žvilgsnį pasiteiravau, 
kas taip sudarkė mūsų namus, šeimininkė pasakė kažkią nesąmonę ir katinų 
pasaulyje visai nevartojamą žodį: BAKALAURINIS. Būta čia problemos, 
pagalvojau... Mandagus žmogus, bent jau nuo mano lovos susirinktų popie-
rius... Žmogui šaukštu proto neįkrėsi, tad nusliūkinau į kitą kambarį žiūrėti 
Atėnų olimpinių žaidynių. Kai mūsų vyrai pralaimėjo bronzos medalius JAV, 
taip susinervinau, kad nemačiau kelio iš įsiūčio... Ateinu į kambarį pas šeimi-
ninkę, galvoju, kad ašarą solidžiai nubrauksim, užšokau ant stalo ir... vargeli 
mano, kokie riksmai pasklido... Pasirodo, sumaišiau, supainiojau tą, kaip ten 
jo, BAKALAURINIO tvarkingai išdėliotą medžiagą... Tiesą sakant, truputėlį 
ir smurto buvo griebtasi...

Atleidau savo šeimininkei, negali pykti ant tų, kuriems kažkokie rašto dar-
bai yra svarbiau nei širdgėlą išgyvenanti katė.

 Į jokius apdovanojimus tikrai nepretenduoju, tik norėjau šiek tiek (o gal ir 
ne šiek tiek) pasigirti savimi ir savo gyvenimu..“ - katės pasakojimą užrašė 
jos šeimininkė Daiva Goštautaitė.

Pučia vėjas, linksta pušys
Dėl tėvynės vyksta mūšis.
jau ruduo, ir paskutiniai
išžygiuoja jau šauktiniai.

Amiliutei apmaudu,
kad nepašaukia senų, 
ji kasytes susipintų
ir rikiuotės negadintų

na, tai kas, kad kiek stora
Garsiai šauktų ji „Ura“.
Šaudytų be akinių  - 
liks skutai iš taikinių.

suformuokit bobų kuopą
ir grėsmė bus sudorota,
jei ko nors ir nenušausim
savo kūnais mes prispausim. 

Nuotraukų konkursas „Mano augintinis“

Mes su broliuku taip pat auginame net trijų rūšių gyvūnėlius: žuvytes, jūrų 
kiaulytę ir Madagaskaro tarakonų porelę. Daugeliui žodis “Tarakonas” kelia 
nemalonius jausmus. Mūsų tarakoniukai labai mieli, jų vardeliai Šnypštukė 
ir Šnypštukas. Vienas nuo kito jie skiriasi ūsų tankumu.Neatsitiktinai gavo 
tokius vardus – jie turi išskirtinę savybę – šnypštimą. Šios savybės dėka jie 
apsisaugoja, kovoja. Dabar jų ilgis artėja prie 7 cm, tačiau užaugę gali siekti 
ir 8 cm. Mes su broliuku juos apgyvenome erdviame narvelyje. Tarakoniukai 
neišrankūs maistui. Minta augalinės kilmės maistu. Šie tarakonai nėra pavo-
jingi, nesikandžioja, gali tik išgąsdinti savo šnypštimu.

Gabrielė lUkOŠeViČiūTĖ

O Jūs, gerbiami „Anykštos“ skaitytojai, aktyviai dalyvaukit 
„Mano augintinio“ konkurse ir sėkmės atveju laimėsite 2016 m. 
pusmečio „Anykštos“ laikraščio prenumerą, o dar du konkurso 
dalyviai „Anykštą“ nemokamai skaitys tris menesius.

Siųskite savo augintinių nuotraukas bei aprašymus apie juos 
adresu info@anyksta.lt iki lapkričio 13 dienos.

Pristatau savo augintinę Taigą. Kadangi man patinka ją fotografuoti, 
konkursui siunčiu šūsnį Taigos nuotraukų.

Jai jau 10 metų. Taiga rami, jauki, labai ištikima augintinė. Taip pat 
sumani ir protinga. Moka keletą komandų ir triukų.                      Jolanta

Statybos darbų vykdytojas daug 
metų dirbo didelėje įmonėje. Vie-
ną dieną gavo nurodymą išsirinkti 
labiausiai patinkantį gyvenamojo 
namo projektą ir pagal jį pastatyti 
namą. Taip pat turėjo išrinkti na-
mui pačią gražiausią vietą ir ne-
skaičiuoti išlaidų. 

Netrukus statybos prasidėjo. Ta-
čiau, pasinaudodamas tokiu aklu 
pasitikėjimu, darbų vykdytojas 
nusprendė pirkti pačias prasčiau-
sias statybines medžiagas, samdyti 
žemos kvalifikacijos darbininkus, 
kuriems užtektų nedidelio užmo-
kesčio, ir taip sutaupytas lėšas pa-
sisavinti. 

Kai namas buvo baigtas, iškil-
mingos šventės metu darbų vykdy-
tojas įteikė įmonės vadovui namo 
raktus. 

Vadovas nusišypsojo ir, spaus-
damas darbų vykdytojo ranką, su-
grąžino jam raktus sakydamas: 

- Už jūsų ilgametį gerą ir neprie-
kaištingą darbą šioje įmonėje šis 
namas yra mūsų dovana jums. 

Mūsų namuose auga trys nuostabūs gyvūnai.
Matilda labai rami ir ori katė. Nors iš pirmo žvilgsnio ji panaši į pik-

čiurną, bet iš tikrųjų be galo gerutė.Va, kad ir nuotraukoje: japoniška pe-
lytė vaikšto po jos kailiuką, o ji labiai ramiai reaguoja. Šiuo metu pelyčių 
nebeturim, bet kol turėjom, Matilda niekada jų neliesdavo.Tik draugiškai 
sėdėdavo prie narvelio ir jas stebėdavo. Šuniukas Toris labai draugiškas. 
Jis leidžiasi rengiamas ir mielai pozuoja. O mažylis nykštukinis karališ-
kasis triušiukas Pukis labai draugauja su šuniuku Toriu. Ir abudu ne tik 
kartu žaidžia, bet ir miega. Gal daugelis pagalvos, kad kokioj sodyboj 
tiek gyvūnų!!!! Deja, ne. Visi auga bute... 

Gitana

Augintinių turime keturis - 2 šunis ir 2 kates.
Iš jų - tik vienas augintinis buvo planuotas, 2 radome patys, trečias 

susirado mus. Visi labai mylimi, tikri šeimos nariai.
O kaip mes visi gyvename - matosi iš nuotraukų. 

Gintarė


