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Pavasarinis

Lauke vedžiojau šunį, nubė-
go toliau. 

Pašvilpiau. Atsisuko du - šuo 
ir mergina. Šuo apsidžiaugė, 
mergina nelabai, o aš pagal-
vojau: „O aš dar visai nieko - 
švilpti moku”.

Linas BITVINSKAS

Medinės pilies teritorijoje atsidūrė 
privatus žemės sklypas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šalia Šeimyniškėlių piliakal-
nio, papilio teritorijoje, Anykš-
čių muziejus tveria aikštelę, 
kurioje yra anykštėnui versli-
ninkui Deividui Diliui priklau-
santis žemės sklypas. 

Muziejininkai medinę tvorą 
juosia su verslininku tik pasi-
kalbėję, bet nesudarę jokių ju-
ridinių sutarčių dėl privataus 
sklypo panaudos, todėl pasi-
keitus aplinkybėms, pavyz-
džiui, verslininkui nusprendus 
papilėje užsiimti žemės ūkio 
veikla, visi darbai nueitų šu-
niui ant uodegos - medinę tvo-
rą tektų tiesiog išardyti.

Mero patarėjas užpykdė 
Anykščių pensininkus

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Anykščių skyriaus pirmininkė Irena Grežeckienė „Anykš-
tai“ pasiskundė, kad Anykščių šv.Mato bažnyčios parapijos namuose (Vilniaus gatvėje 10), nebeliko 
vietos „Bočių“ patalpoms, kai ten  įsikūrė  mero patarėjo Donaldo Vaičiūno įsteigtas Anykščių socia-
linės gerovės centras. Po to, kai problemą iškėlė į viešumą,  moteris sakė sulaukusi paties D. Vaičiūno 
skambučio. „Bočių“ skyriaus pirmininkė teigia, kad mero patarėjas D. Vaičiūnas ją kaltino šmeižtu.

Mero patarėjui Donaldui Vaičiūnui kažkodėl 
labai nepatiko teiginys, kad šiuo metu parapi-
jos namuose Anykščių socialinės gerovės cen-
tras šeimininkauja.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Anykš-
čių skyriaus pirmininkė Irena Grežeckienė 
sako, kad mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas 
jos turėtų atsiprašyti už tai, kad ją viešai kalti-
na šmeižimu.

Papilio teritoriją suskubta užbaigti tverti po to, kai rajono valdžia prakalbo apie tai, kad medinė pilis 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio bus statoma jau šiemet.                              jono jUneViČiAUs nuotr.

Užteko tik pasikalbėti...

Anksčiau už papilio tvoros 
atisdūręs  žemės sklypas skly-

pas priklausė rajono Tarybos na-
riui Arūnui Liogei, vėliau jis tą 
sklypą perleido savo dukrai, o ši 
nusprendė sklypą parduoti. Tie-

sa,  kalbama, kad norėjo parduoti 
brangiau nei rinkos kaina, o sa-
vivaldybė sklypo negalėjo įsigy-
ti, todėl savivaldybė susirado D. 

Dilį ir pasiūlė jam pirkti Liogių 
sklypą. 

Antanas Baura į pasaulį norėtų 
pažvelgti ežiuko akimis

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Baura apie Seimą: 
„Ne viskas ten taip paprasta, 
kaip maniau...“ 

Sprinto 
festivalyje - 
rekordinis 
dalyvių skaičius 

3 psl.

Antanas Vinkus 
žavėjosi 
Anykščių 
ligonine

Suvažiavimas 
sustiprino viltis 
Anykščiams 
gauti kurorto 
statusą

Nedarbas. Lietuvos darbo birža 
skelbia, kad Anykščių rajone labai 
nežymiai sumažėjo nedarbas. Ge-
gužės 1 dieną Lietuvos darbo biržos 
Anykščių skyriuje registruoti 1757 
bedarbiai ir jie sudarė 11,4 proc. ra-
jono darbingo amžiaus gyventojų. 
Balandžio 1 dieną Anykščių rajone 
registruotas nedarbas siekė 12 proc.

„Valstiečiai“. Skelbiama, kad jau 
nuspręsta, kad Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąrašo vedliu per Seimo rinki-
mus bus eksministras Saulius Skver-
nelis, o partijos pirmininkas Ramū-
nas Karbauskis bus įrašytas antruoju 
numeriu. R. Karbauskis kandidatuos 
ir vienmandatėje Panevėžio Aukštai-
tijos apygardoje. Panevėžio Vakari-
nėje apygardoje kandidatuos Povilas 
Urbšys, Nalšios – Ignalinos viceme-
ras Gintautas Kindurys, Sėlos – bu-
vęs Kupiškio meras Rolandas Jaru-
tis. Kandidatas Anykščių-Panevėžio 
apygardoje dar nėra skelbiamas.

Rinkimai. Trečiadienį surengtame 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Anykščių skyriaus ataskaiti-
niame susirinkime skyriaus pirminin-
ke perrinkta Anykščių garbės pilietė 
Prima Petrylienė. Šiemet P. Petrylie-
nė minės 87-metį. Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių Anykščių skyriui 
ji vadovauja nuo 1997 metų.

Tvoros. Siekiant užtikrinti van-
dens telkinių ir jų pakrančių ekosis-
temų būklės gerinimą, piliečių teises 
nekliudomai patekti prie vandens tel-
kinių, iki gegužės 20 d. organizuoja-
ma akcija ,,Tvora“. Šios akcijos metu 
tiksliniai reidai sausuma ir vandeniu 
bus vykdomi Utenos regione, tad 
aplinkosaugininkai daugiau dėmesio 
šiai problemai skirs ir Anykščių ra-
jone.

Gaisras. Trečiadienio naktį Skie-
monių seniūnijos Kilėviškių kaime 
sudegė automobilis „VW Touran“. 
Atvykus iškviestiems ugniagesiams, 
transporto priemonė degė atvira 
liepsna. Gaisro metu išdegė salonas, 
variklio skyrius, liko tik metalinės 
konstrukcijos ir ratai.

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ kai-
nuos tik 4 eurus, šeštadienio – 5 eurus.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. 2016-05-03, apie 12 

val., Kavarsko seniūnijoje paste-
bėta, kad įsibrauta į ūkinį pastatą 

ir pavogta motorinė žoliapjovė. 

Vagystė I. Nuo gegužės 2  iki 
3 dienos Anykščių seniūnijoje iš 
įmonės gamybinių patalpų pavog-

tos dvi pneumatinės viniakalės. 
Nuostolis – 500 eurų.

Smurtas. Balandžio 29 dieną  
Skiemonių seniūnijoje  neblaivus 

(2,25 prom.) 46-erių vyras pan-
audojo fizinį smurtą prieš savo 
sugyventinę, gimusią 1984 metais. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

 „Kiekvienam, kuris kažkurioje 
vietoje gyvena ilgiau nei metus, 
ją palikti yra gaila. Jei žmogus yra 
komunikuojantis, patekęs į bet ku-
rią aplinką jis nori būti įvertintas, 
nori būti dalimi tos vietos. Po metų 
ir kitų aš prisiminsiu tą Kavarsko 
laikotarpį. Kartais jautriai reaguoji 
į tuos dalykus, tačiau tokia baž-
nyčios tvarka. Tai nėra išvažiavi-
mas su skausmu. Viešpats šaukia 
ir vyskupas siunčia toliau“, - apie 
naują gyvenimo etapą „Anykštai“ 
kalbėjo kunigas N. Martinkus, ža-
dėdamas visuomet sugrįžti į Ka-

Kavarske keičiasi klebonai
Trylika su puse metų Kavarko šv.Jono Krikštytojo parapijos 

klebonu dirbęs  40–metis kunigas Norbertas Martinkus iškelia-
mas į kitą parapiją. Kauno arkivyskupija praneša, kad kunigas  
N. Martinkus paskirtas Kėdainių dekanato dekanu. Jis taip pat 
bus Kėdainių Šv. Juozapo parapijos, Apytalaukio, Paberžės bei 
Surviliškio parapijų klebonu.

varską, jei tik bus čia kviečiamas 
ir laukiamas.

Kunigas N. Martinkus gegužės 
22-ąją atsisveikins su kurkliečiais, 
o gegužės 29 dieną – su tikinčiai-
siais Užunvėžyje bei Kavarske.

Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos klebonu paskirtas 35-erių 
Nerijus Vyšniauskas. Anykščių ra-
jonas jam bus pirmoji klebonavimo 
vieta. Iki šiol jis užėmė  Kauno Šv. 
Juozapo parapijos vikaro pareigas. 
N. Vyšniauskui teks administruoti ir 
Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos 
bei  Kurklių Šv. Jurgio parapijas.

Kunigas Nerijus Vyšniaus-
kas taip pat dirbo Kauno 
Maironio universitetinės 
gimnazijos lotynų, italų kal-
bų ir tikybos mokytoju.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kaip šios parapijos klebo-
nas, paskutines šv.Mišias 
Kavarsko šv.Jono Krikš-
tytojo bažnyčioje kunigas 
Norbertas Martinkus aukos 
gegužės 29 dieną.

Suvažiavime pristatyta Lietuvos 
kurortų asociacijos prezidento, Pa-
langos miesto savivaldybės mero 
Šarūno Vaitkaus ir direktorės Kris-
tinos Citvarienės 2015 metų veiklos 
ataskaita, diskutuota apie bendrų 
Lietuvos turizmo išteklių pristaty-
mą bei kurortų ir kurortinių teritori-
jų rinkodaros įgyvendinimą.

Posėdyje taip pat dalyvavo prem-
jero Algirdo Butkevičiaus patarėjas 
Antanas Vinkus, Ūkio ministeri-
jos viceministrė Rasa Noreikienė, 
Sveikatos ministerijos viceministrė 
Jadvyga Zinkevičiūtė.

„Žmonės nori  poilsio, susijusio su 

Suvažiavimas sustiprino viltis Anykščiams 
gauti kurorto statusą

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių menų inkubatoriuje surengtas Lietuvos 
kurortų asociacijos narių visuotinis suvažiavimas. 

gamtiniais ištekliais. Tarp šalies ku-
rortų negali būti konkurencijos, mes 
turime kurti bendrą produktą”, - su-
važiavime kalbėjo Lietuvos kurortų 
asociacijos prezidentas Š. Vaitkus.

Premjero patarėjas A. Vinkus 
Lietuvos kurortus ragino nebūti 
pernelyg kukliais ir sekti kitomis 
šalimis, pavyzdžiui, Turkija, kurios 
su pasididžiavimu savo svečiams 
pristato viską, ką turi geriausio. A. 
Vinkus suvažiavimo dalyviams taip 
pat perdavė premjero A. Butkevi-
čiaus linkėjimus.

Mero pavaduotojas Sigutis Obe-
levičius po suvažiavimo sociali-

niame tinkle „Facebook“ paskelbė 
gerų žinių.

„Mes, anykštėnai, tikimės, kad dar 
šiemet LR Seimas paskelbs ir penk-
tąjį šalies kurortą - Anykščius!“, - 
vylėsi S. Obelevičius. Be Anykščių 
kurorto statuso dar siekia ir Trakai. 

Lietuvos kurortų asociacija vei-
klą pradėjo 2007 metais ir šiuo 
metu vienija Birštono, Druskininkų, 
Neringos ir Palangos kurortus bei 
Anykščių, Ignalinos, Trakų ir Za-
rasų kurortines vietoves. Jos misija 
-  vienyti Lietuvos kurortus bei ku-
rortines teritorijas bei atstovauti jų 
interesams, propaguojant kurortinį 
gydymą, sveikatinimą natūraliais 
gamtiniais ištekliais, sveikatos turiz-
mą bei įgyvendinant kitus tikslus.

Apie tai, kad Anykščiai sieks 
kurorto statuso, vienas pir-
mųjų jau prieš keletą metų 
prabilo mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius.

Organizatorių (VŠĮ „Sveikatos 
oazė ir LKSKA „Nemunas“) tei-
gimu, paraiškas jame dalyvauti 
pateikė rekordinis per visą festiva-
lio istoriją dalyvių skaičius – 729 
sportininkai iš Baltarusijos, Len-
kijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos. 
Su teisėjais, treneriais, komandų 
vadovais festivalio dalyvių skai-
čius viršija 800 žmonių. Festivalyje 
plaukia 27 Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro plaukikai, treniruo-
jami Žilvino Ovsiuko, Redo Pivo-
riūno ir Evelinos Navašinskaitės. 

Gegužės 5 dieną sportininkai 
varžėsi ypač greitoje rungtyje „Pa-
šėlęs sprintas“, kurioje neriboja-
mas plaukikų amžius. Jie plaukia 
visais plaukimo stiliais 50 metrų 
distanciją. Anykštėnas Julius Bač-
kulis (tren. R. Pivoriūnas) plaukė 

Sprinto festivalyje - rekordinis 
dalyvių skaičius 

Ketvirtadienį, gegužės 5 dieną, „Pašėlusio sprinto“ rungtimi 
Anykščių plaukimo baseine prasidėjo aštuonioliktasis tarptauti-
nis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai – 2016“. 

distancijas peteliške ir laisvu sti-
liumi. Abiejuose plaukimuose vai-
kinas pateko į finalą, tačiau abie-
juose liko šeštas.

Festivalyje gausiausia - Balta-
rusijos delegacija, kurią sudaro 
per pustrečio šimto dalyvių. At-
važiavo ir daugkartinė festivalio 
rekordininkė, Baltarusijos plau-
kimo žvaigždė, pasaulio ir Euro-
pos čempionė, dukart Londono 
olimpinių žaidynių vicečempionė 
Aliaksandra Herasimenia, festiva-
lyje plauks ir Lietuvos plaukimo 
žvaigždė - pasaulio ir Europos 
plaukimo čempionatų prizininkas 
anykštėnas Giedrius Titenis, plau-
kimo takeliuose tris dienas varžy-
sis svečiai, geriausi Estijos, Latvi-
jos ir Lenkijos plaukikai.

Vakar ryte vyko atrankos, o va-

Anykštėnas Julius Bačkulis pirmąją festivalio dieną plaukė 
dviejų plaukimų finaluose ir abiejuose liko šeštas. 

Autoriaus nuotr. 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

kare - finaliniai plaukimai. 
Pasak Lietuvos rinktinės trene-

rio, jo auklėtinis G. Titenis dabar 
visas jėgas skiria pasiruošti olim-
piadai, tačiau surado laiko plaukti 
savo gimtinėje.  „Giedrius plauks 

100 metrų krūtine šeštadienį, tad 
neabejoju, jog jį matysime plau-
kiant finale šeštadienio pavakare“, 
- sakė dar jaunų ir perspektyvių 
plaukikų grupę Anykščiuose treni-
ruojantis Ž. Ovsiukas.    

Duomenys. Seimas ir vėl nesu-
darė laikinosios komisijos, kuri tirtų 
galimą manipuliavimą žvalgybos 
ir ikiteisminio tyrimo duomenimis. 
Opozicija parlamentarus užvertė be-
prasmiais pasiūlymais, jų atmetimas 
užtruko per ilgai ir galop svarstymo 
laikas baigėsi. Prieš tokios komisijos 
sudarymą aršiai pasisakė konservato-
riai ir liberalai. 

Senelis. Į skandalus įklimpusį Laz-
dijų merą Artūrą Margelį paauklėti 
bandžiusiam ir taip raumenis parodyti 
troškusiam jaunajam konservatorių 
vėliavnešiui Gabrieliui Landsbergiui 
teko pabrukti uodegą. Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų 
Priežiūros komiteto sprendimą su-
stabdyti A.Margelio narystę partijoje 
pasiūlęs G.Landsbergis liko vienišas, 
G.Landsbergio poziciją, kad būtina 
stabdyti susitepusio Lazdijų rajono 
vadovo narystę partijoje, be išlygų 
parėmė tik prezidiumui priklausantis 
senelis Vytautas Landsbergis. 

Saugumas. Mokytojų profesinės 
sąjungos kreipėsi į valdžios insti-
tucijas, dar kartą ragindamos imtis 
realių priemonių užtikrinti mokyklų 
bendruomenių narių saugumą. Pasta-
ruoju metu nuskambėjusios istorijos 
apie mokinių ir mokytojų konfliktus 
parodo, kad problema vis didėja, o 
kalčiausi lieka mokytojai, nors bū-
tent prieš juos mokiniai dažniausiai 
naudoja smurtą, o ne atvirkščiai. Kol 
kas apsispręsta tik siūlyti griežtesnes 
bausmes tėvams, kurių atžalos yra ne-
suvaldomos. Bet bausmės yra numa-
tytos ir dabar, tačiau nė viena jų nėra 
skirta. 

Ceremonija. 10 tūkst. žmonių per 
kasmetinę ceremoniją nuėjo trijų kilo-
metrų kelią tarp nacių koncentracijos 
stovyklų Lenkijoje. Tūkstančiai žydų 
iš Izraelio ir viso pasaulio ketvirtadienį 
žygiavo tarp dviejų Aušvico-Birkenau 
koncentracijos stovyklos dalių, kad 
pagerbtų Holokausto aukų atminimą, 
rašo “The times of Isreal”. Per Antrąjį 
pasaulinį karą naciai šioje koncentra-
cijos stovykloje nužudė apie 1,1 mln. 
žmonių, daugiausia žydų. Tačiau tarp 
nužudytų žmonių buvo ir rusų, romų, 
lenkų ir kitų tautybių žmonių. 

Kova. Argentinos centrinis ban-
kas pradės nuo šių metų rugsėjo tai-
kyti naują sistemą, turinčią padėti 
sureguliuoti infliaciją. Manoma, kad 
sprendimas dėl naujosios priemonės 
turėtų būti priimtas Kongresui svars-
tant ateinančių metų biudžetą, nurodė 
centrinio banko prezidentas. Apie tai 
praneša “Dow Jones”. Pirmojoje savo 
spaudos konferencijoje nuo kadenci-
jos gruodį pradžios Argentinos centri-
nio banko vadovas Frederikas Šturce-
nėgeris nurodo, kad šalies monetarinę 
sritį reguliuojantys pareigūnai sieks 
iki 2019 metų pabaigos sumažinti inf-
liacijos lygį iki 5 procentų. 

Finišas. Britų laikraščio “The New 
Day” vadovybė nusprendė uždaryti 
“The New Day”, pirmąjį naują leidi-
nį per 30 metų Didžiojoje Britanijoje. 
Laikraštį pradėta leisti vos prieš de-
vynias savaites, informuoja “Associ-
ated Press”. Anot pranešimo, leidykla 
“Trinity Mirror” tikėjosi, kad laikraš-
čiui pavyks pritraukti skaitytojus lai-
kantis neutralios politinės pozicijos. 
Laikraštis buvo leidžiamas 200 tūkst. 
kopijų per dieną tiražu. Leidinio vy-
riausioji redaktorė Elison Filips (Ali-
son Phillip) pareiškė, kad bendradar-
biai “išbandė viską”, bet jiems taip ir 
nepavyko paversti leidinį pelningu.

Parengta pagal 
elTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

Ką manote 
apie Lietuvos 
kariuomenę?

Regina KAROSIENĖ, Šlavėnų 
kaimo (Anykščių sen.) gyventoja:

- Lietuvos kariuomene pasitikiu. 
Vienas sūnus dar sovietinėje kariuo-
menėje tarnavo, tai taip toli išvežė, 
kad dvejus metus nesimatėme. Jau-
nėlis jau tarnavo Lietuvos kariuome-
nėje. Tarnavo gerai, džiaugėsi radęs 
draugų, kas antrą savaitgalį parva-
žiuodavo namo. Niekas jo ten ne-
skriaudė, tarnyba labai patiko. Norėjo 
pasilikti virštarnybiniu. Deja, pamai-
šė vedybos.

Saulius BIELINIS, Elmininkų 
kaimo (Anykščių sen.) gyventojas:

- Net nežinau, ką pasakyti. Manau, 
taikos metu kariuomenė mus gina, o 
jei karas būtų, tai visus vyrus pašauk-
tų. Šiaip jau kariniai dalykai manęs 
nedomina. 

Bronius TVARKŪNAS, Meldu-
čių kaimo (Debeikių sen.) gyvento-
jas, buvęs tremtinys:

- Kaip valstybė galėtų egzistuoti 
be kariuomenės? Manau, kad dėme-
sio kariuomenei anksčiau buvo sto-
kojama, dabar susizgribta. Lietuvos 
kariuomenė turėtų būti sudaryta iš 
profesionalių karių ir šauktinių. Kie-
kvienas vyras turėtų laikyti garbe tar-
nybą Lietuvos kariuomenėje.

Troškūnų slaugos ligoninė bus
perduota Anykščių ligoninei

Kaip tik šiomis dienomis Lietu-
vos respublikos sveikatos apsau-
gos ministras Juras Požėla pasirašė 
įsakymą, kuriuo patvirtino Utenos 
apskrities sveikatos priežiūros 
paslaugų restruktūrizavimo planą. 
Pagal šį planą iki 2017 metų Troš-
kūnų palaikomojo gydymo ir slau-
gos ligoninė turėtų būti perduota 
Anykščių rajono ligoninei. Dabar 
Troškūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninė yra Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centro 
padalinys.  

Per viešnagę Anykščių ligoninė-
je A.Vinkus, kaip ir dera diploma-
tui, savo pozicijos apie struktūros 
pakeitimą nedėstė. Tačiau susitiki-
me su Anykščių ligoninės padali-
nių vadovais garbus svečias kalbė-
jo, kad kokia savivaldybėse turėtų 
būti sveikatos apsaugos sistemos 
struktūra, turėtų spręsti vietos val-
džia. “Ir ministro pirmininko, ir 
mūsų, jo adjutantų, pozicija, kad 
privalome įsiklausyti į savivaldy-
bių Tarybų, merų pozicijas”, - gy-
dytojams dėstė A. Vinkus.

Apie tai, kad Troškūnų slaugos 
ligoninės perdavimas Anykščių 
ligoninei jau nekvestionuojamas, 
patvirtino ir Anykščių ligoninės 
vyriausiasis gydytojas D. Vaiginas. 
Po uždaro pakalbio, kai vyriausiojo 
gydytojo kabinete trumpam susėdo 
svečias, vyriausiasis gydytojas bei 
meras, D. Vaiginas, „Anykštos“ 
paklaustas, ar kalbėjosi apie Troš-
kūnų slaugos ligoninės pavaldumo 
keitimą, atsakė, kad nebėr ko apie 
tai kalbėti, nes sprendimas jau pri-
imtas. 

Žarstė aforizmus ir 
komplimentus  

A. Vinkus nuosekliai perėjo 

Antanas Vinkus žavėjosi 
Anykščių ligonine Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių ligoninę apžiūrėjęs kelių vyriausybių 
Sveikatos apsaugos ministras, diplomatas, dabar premjero Algir-
do Butkevičiaus patarėjas Antanas Vinkus džiaugėsi mūsų gydy-
tojais ir ligoninės vadovu Daliumi Vaiginu. 

A. Vinkus – vienas įtakingiausių Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistemą formuojančių asmenų, todėl jo išskirtinis dėmesys Anykš-
čių ligoninei yra ir D. Vaigino palaikymas.

visus ligoninės skyrius, kalbino 
ligonius ir žarstė komplimentus 
gydytojams. „Kaip į Kauno kli-
nikas įėjus – erdvu, švaru, tvar-
kinga. Kai turit 
tokio lygio rea-
nimaciją, labai 
stipru“, – rea-
nimacijos sky-
riuje džiaugėsi 
A. Vinkus. Po 
šio reanimacijos patalpų įverti-
nimo svečio paklausėme, gal jo 
džiugesys yra savotiškas paža-
das išsaugoti visavertę Anykščių 
ligoninę, bet A. Vinkus neslėp-
damas suirzimo atsakė, kad jis 
atvažiavo ne pažadų dalinti, o 
apžiūrėti ligoninės ir pasveikinti 
medikus su jų praėjusia profesine 
švente.

„Pavydžiu jums ūgio ir plaukų“, 
– kalbindamas traumatologijos 
skyriaus vedėją Aloyzą Pranckū-
ną juokavo A. Vinkus. O kai sve-
čias pasidžiaugė Anykščių ligoni-
nės slaugos palatų tvarka ir švara, 
subtiliai pajuokavo ir D. Vaiginas: 
„Jeigu jums reikės pagalbos dėl 
savo artimųjų – kreipkitės“. 

Svečias visiems pakalbintiems 
medikams surado gražių žodžių. 
Vienus gyrė už santūrumą, kitus 
- už ilgametį darbą. 

Bučiavo buvusiam 
ministrui ranką

„Seniai planavau aplankyti 
jūsų nuostabią ligoninę. Aš atė-
jau į normaliai funkcionuojančią 

ligoninę, kurioje labai normali 
tvarka. Labai jums visiems ačiū, 
labai geri ligonių atsiliepimai. 
Aš tikrai pamačiau tvarką. Ponas 
Vaiginai, jūs - labai geras vady-
bininkas./…/ Kaip Kauno klinikų 
reanimacija. Vedėjas orientuotas. 
Apie tai, ką pamačiau, referuo-
siu Ministrui pirmininkui”, - su-
sitikime su gydytojais džiaugėsi 
svečias. 

A. Vinkus kalbėjo, kad perlen-
kiama dėl padėkų gydytojams, 
kai net dėkingų pacientų gėlės 
laikomos kyšiais. Jis atskleidė, 
jog jaunystėje ketino tapti kuni-
gu, pasakojo, kad buvusiam mi-
nistrui bučiavo ranką. A. Vinkus 
prisiminė, kad prieš pirmą kartą 
tapdamas sveikatos apsaugos mi-
nistru jis dirbo ministro pavaduo-
toju, o prieš paskyrimą į aukštes-
nes pareigas jam buvo nurodyta, 
kad apie tai nepraneštų tuometi-
niam savo vadovui – ministrui. A. 
Vinkus kalbėjo, kad jautėsi bjau-
riai ir po kurio laiko, jau būda-
mas ministru, savo buvusiam še-
fui pabučiavo ranką, o kitą dieną 
jam paskambino ir pasakė, kodėl 
taip pasielgė. Pasak A.Vinkaus, 
pabučiavus ranką ir išsikalbėjus 
jam atlėgo ir su buvusiu ministru 
jiedu tapo geriausiais draugais.

Ligonių būklė sunkėja

Anykščių medikus svečias kal-
bino apie jų problemas. Chirur-
ginio skyriaus vedėjas Giedrius 
Klimkevičius sakė, kad esminė 
problema yra finansavimas. 

G. Klimke-
vičius kalbėjo, 
kad vidutinis 
Anykščių gy-
dytojų amžius 
“arti pensinio”, 
kad jauni gy-

dytojai neatvažiuoja. Pasak G. 
Klimkevičiaus, net jeigu Anykš-
čių ligoninė sumoka už būsimo 
gydytojo studijas, tas vis tiek 
negrįžta į Anykščius, o grąžina 
pinigus ir važiuoja į užsienį arba 
didesnį Lietuvos miestą. “Jaunas 
žmogus, 12 metų prasimokęs, 
gauna 600 eurų”, – priežastį pa-
aiškino G. Klimkevičius.

Vidaus ligų skyriaus vedėjas 
Ričardas Lapinskas dėstė, kad į 
ligoninę pakliūva vis sunkesnės 
būklės ligoniai, išsekę, apleisti. 
Pasak šio gydytojo, didėja serga-
mumas tuberkulioze, jaunėja šia 
liga sergantys ligoniai. A. Vinkus 
paklausė, ar dėl to nėra kalti pir-
minės grandies medikai, bet ligo-
ninės gydytojai kolegų iš polikli-
nikos kaltinti nepuolė.

Vyriausiojo gydytojo pavaduo-
toja Virginija Pažerienė sakė, jog 
„gera dirbti, nes visi skyrių vedė-
jai yra tobuli.”

Prieš atsisveikindamas su gy-
dytojais A. Vinkus sakė, kad vi-
suomet bus tų, kurie myli ir kurie 
nekenčia, ir linkėjo nekenčian-
čius padaryti bent abejingais. 

Kelių vyriausybių Sveikatos apsaugos ministras Antanas Vinkus 
gyrė Anykščių ligoninę ir jos vadovą Dalį Vaiginą. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

2016 metų gegužės 14 d. 17 val. adresu: J.Biliūno gatvė 
53, Menų inkubatoriaus mažojoje salėje, Anykščiuose, vyks 
Anykščių rajono medžiotojų klubo „Debeikiai“ eilinis visuo-
tinis Klubo narių susirinkimas. Su susirinkimo darbotvarke 
galima susipažinti medžioklių metu arba Klubo buveinėje 
adresu: Mickūnų k.2, Debeikių sen. darbo dienomis nuo 18 
iki 19 val.

...jaunas žmogus, 12 metų 
prasimokęs, gauna 600 
eurų”, – priežastį paaiškino 
G. Klimkevičius...

Vis ne už tuos balsuojate?

Antanas BAURA, Anykščių 
savivaldybės administracijos Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas, apie 
savo būdo bruožus: 

„Koks bruožas nepatinka? Gal 
per didelis patiklumas... Esu ne 
kartą nuo to nukentėjęs.“

Žinoma. Ir taip bus dar
trejus metus

Donaldas VAIČIŪNAS, mero 
patarėjas, paaiškino, kas yra tie-
sa: 

„Tiesa yra tokia, kokią aš kalbu.”

Nesistebėkit, jis juk vedėjas, 
ne pacientas

Antanas VINKUS, premjero 
patarėjas, apie Anykščių ligoni-
nę: 

„Kaip Kauno klinikų reanima-
cija. Vedėjas orientuotas. Apie 
tai, ką pamačiau, referuosiu Mi-
nistrui pirmininkui.”

Tiesą sakant, po 12 metų 
mokslo jis ne toks jau ir 
jaunas

Giedrius KLIMKEVIČIUS, 
Anykščių ligoninės Chirurginio 
skyriaus vedėjas, apie tai, kodėl 
į Anykščius nevažiuoja jauni gy-
dytojai: 

„Jaunas žmogus, 12 metų pra-
simokęs, gauna 600 eurų.“

Ten „tankų korpusas“ reiškė, 
kad iš tanko likęs tik korpusas 

Vygantas ŠLIŽYS, apie jo įmo-
nės teritorijoje stovyklavusius 
Lietuvos karius:

„Ginkluotė, apranga, tvarka 
– visai kitokia, nei mes atsime-
name iš tarnybos sovietinėje ka-
riuomenėje.“

Austrija – mažesnė. 
Dviem raidėm...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, apie amerikie-
čius: 

„Tai štai, dėdule Trampai, sun-
ku pas jus su geografija ir geopo-
litika, bet niekis,  D.V. Bušas dar 
ne tokių kvailysčių prišnekėdavo, 
jis net Austrijos nuo Australijos 
neskirdavo.“

Antra mintis: ir kam 
aš jį numušiau

Alvydas JANICKAS, valstybės 
tarnautojas, apie dronus: 

„Esu ne kartą tokį aparatą 
skraidantį matęs Anykščiuose. 
Pirma mintis buvo numušti jį. 
Pamačius droną, pirmiausia kyla 
kažkoks įtarimas.“
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(Atkelta iš 1 p.)
 Visą šią sklypų keliavimo iš ran-

kų į rankas istoriją „Anykštai“ at-
skleidė pats D. Dilys, Anykščiuo-
se turintis keletą verslų, iš kurių 
garsiausi yra karstyklių ir labirintų 
parkai. Už kiek pirko sklypą prie 
Šeimyniškėlių piliakalnio, D. Di-
lys „Anykštai“ atskleisti nenorėjo, 
tačiau prisipažino, kad su muzie-
jumi jokių raštiškų susitarimų dėl 
jam priklausančio žemės sklypo 
naudojimo iki šiol nėra sudaręs.

„Yra apsitarta, kad muziejininkai 
gali ten savo veiklą vykdyti, sąly-
gos. Ir viskas. Aš toks žmogus, ku-
ris laikausi žodžio ir nebuvo jokių 
keblumų“, - sakė D. Dilys, sklypą 
papilio teritorijoje įsigijęs dar pra-
ėjusių metų vasaros pradžioje.

Anot D. Dilio, kol kas yra tik 
sutarties „griaučiai“, tačiau žada-
ma sudaryti ir jos raštišką variantą. 
Kada tai daryti planuojama, D. Di-
lys neįvardino.

Koją įkėlė ne vien iš 
meilės Anykščiams

„Ne kartą su muziejaus direk-
toriumi Antanu Verbicku buvome 
susitikę ir sukirtome rankomis, kad 
papilio teritorijoje jie darys tą patį, 
ką būtų darę, jei to sklypo, kurį aš 
nupirkau, savininkais būtų muzie-

Medinės pilies teritorijoje atsidūrė privatus 
žemės sklypas

jus. Jie džiaugiasi, kad sklypą įsi-
gijau aš, o ne koks nors vilnietis, 
kuris galbūt trukdytų muziejui“, 
- pasakojo D. Dilys, pridurdamas, 
kad jis yra Anykščių turizmo sek-
toriaus plėtros šalininkas.

Vis dėlto ateityje, kai ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio iškils medinė 
pilis, D. Dilys žada iš savo inves-
ticijos į sodo sklypą papilio teri-
torijoje ir užsidirbti. Pavyzdžiui, 
pasiūlyti prieš kelis šimtmečius 
gamintų patiekalų.

„Tai mano investicija bent pen-
keriems ar dešimt metų į priekį“, 
- sakė D. Dilys, žadantis, kad jo 
verslas šioje vietoje papildys su-
manymą atgaivinti to laikmečio 
dvasią.

Tvorą statyti liepė 
rajono Taryba

Iki šiol įvairias istorines veiklas 
muziejininkai vykdė 6 arų papilio 
teritorijoje. Verslininkui D. Diliui 
įsigijus paskutinį šioje teritorijoje 
neišpirktą sklypą, teritoriją galutinai 
aptvėrus, plotas išsiplės iki daugiau 
nei 30 arų. 

 „Tai, ką mes čia darome, yra pa-
tvirtinta Anykščių rajono strategi-
niame plane. Pernai savo sprendimu 
rajono Taryba yra pavedusi mums 
vykdyti veiklą, kuria čia ir vykdo-

me. Žmonių išrinkta valdžia patvir-
tina kryptis ir kažkam jas paveda 
įgyvendinti“, - paklaustas apie tai, ar 
pačių anykštėnų klausiama, ar tokie 
objektai, kurie yra statomi šalia Šei-
myniškėlių piliakalnio,  yra reikalin-
gi, kalbėjo A. Verbickas.

Išgirdęs klausimą apie muzie-
jaus susitarimus su verslininku D. 
Diliu, A. Verbickas kiek sutriko bei 
atskleidė, kad verslininkui D. Di-
liui už sklypo nuomą bus mokami 
pinigai.

„Dokumentai... Jie paruošti ir da-
bar mes juos pasirašysime. Mūsų 
buvo toks susitarimas, kad kai mes 
pradėsime jau gauti pajamas, tada 
galėsime jam mokėti nuomą iš tų 
pinigų. Tai nuo gegužės mėnesio. 
Mūsų toks susitarimas galioja, tą su-
tartį sudarysime“, - kodėl muziejus 
tveria tvora svetimą sklypą, pasako-
jo A. Verbickas.

O jeigu verslininkas jam priklau-
sančiame papilio teritorijos sklype 
vieną dieną sumanys auginti, pavyz-
džiui, kopūstus?

„Jūs puikiai suprantate, kad taip 
nebus, tad kam tai svarstyti? Nuo pat 
pradžios šis reikalas buvo su aiškia 
perspektyva ir ji realizuojasi“, - kal-
bėjo A. Verbickas, pridurdamas, kad 
bet kuris kitas šio sklypo savininkas 
muziejininkams esą tik galėjęs truk-
dyti ir kad problemos dėl teisiškai 
neišspręstos nuosavybės jis neįžvel-
gia.

Darbų sąmata neaiški

Mediena dar pernai šioms sta-
tyboms, anot Anykščių muziejaus 
direktoriaus A. Verbicko, nupirkta 
už lėšas, kurios buvo surinktos mu-
ziejui lankytojams teikiant įvairias 
paslaugas.

„Muziejus didesniąją savo pusę 
biudžeto renka už suteiktas paslau-
gas – bilietų, suvenyrų pradavimą. 
Iš tų pinigų ir vykdome įvairias vei-
klas kiekvienais metais. Tos sąnau-
dos neskaičiuojamos dešimtimis 
tūkstančių. Vienais metais nusipir-
kom medienos po tūkstantį, kitais. 
Tokias mūsų jėgas atitinkančias iš-
laidas darome ir krutame į priekį“, 

- apie pradėtus naujus pilies tvoros 
statybų darbus pasakojo A. Ver-
bickas. Paklaustas apie šių darbų 
sąmatą, A. Verbickas konkrečios 
sumos įvardinti negalėjo ir aiškino, 
kad pinigai bus suskaičiuoti po to, 
kai darbai bus užbaigti.

Medinę papilio teritorijos tvorą 
projektavo anykštėnas architektas 
Vidas Kavaliauskas bei konstruk-
torius Virginijus Žalkauskas (UAB 
„Romas ir Virgis“). Už tvoros pro-
jektavimą sumokėti 635 eurai.

Pluša dviese ir už 
minimalią algą

Medinę papilio tvorą tveria iš 
darbo biržos atsiųsti du darbininkai, 
esant reikalui, prie jų prisijungia ir 
kiti viešuosius darbus muziejuje dir-
bantys žmonės. Dirbantys viešuosius 
darbus gauna minimalų atlygį.

 „Ką reiškia iš darbo biržos? Jeigu 
yra nagingi žmonės, tik registruoti 
darbo biržoje, tai savotiškai atrodo 
lyg žmogaus pažeminimas, bet čia 
taip nėra. Mums šiuo atveju yra la-
bai smagu, kad yra pora labai nagin-
gų žmonių, kurie gali tą darbą daryti. 
Dalinai darbo birža finansuoja, mes 
prisidėsime ir tikiuosi, kad iki ge-
gužės mėnesio pabaigos tvorą apsi-
tversime“, - darbininkų kvalifikaciją 
įvertino A. Verbickas.

Muziejininkų planuose – galeri-
jos įrengimas  ir dar vieno medinio 
bokšto statybos, tačiau tam, anot A. 
Verbicko, reikalingos ženklesnės in-
vesticijos, todėl abejojama, ar bokšto 
statybas pavyks pradėti šiemet.

Turistai randa įdomesnių 
objektų

Muziejaus direktorius A. Verbic-
kas, paklaustas, ar vis dar išlieka lan-
kytojų susidomėjimas papilio terito-
rija ir čia vykdomomis veiklomis, 
prabilo apie iškylančius iššūkius.

„Didžiausia Anykščių problema, 
kad jei žmogus atvažiuoja vienos 
dienos fiksuotam laikui, dėl labai 
išaugusios pasiūlos jis jau turi ap-
sispręsti, ką rinktis. Dėl to ne visi 
važiuoja į tokią vietą, kuri dar yra 
neišbaigta“, - apie papilio teritorijos 
populiarumą tarp turistų kalbėjo A. 
Verbickas.

Medinę tvorą papilio teritorijoje 
planuojama užbaigti juosti iki gegu-
žės vidurio.

Daiva GOŠTAUTAiTĖ

Tebus pagarbintas kalafioras ir 
tas magiškas skaičius 3,49… jau 
pusantrų metų piniginėj glaudžiam 
eurus ir prekybos centruose tyliai 
sau burbam, kad euro įvedimas 
ir naujas kainas įvedė, tačiau tik 
kalafioras pagaliau suvienijo tautą 
ir paskatino gegužės 10-13 d. orga-
nizuojamą sukilimą. socialiniuose 
tinkluose kaip koks rotovirusas 
plinta raginimas minėtomis dienomis 
neiti į prekybos centrus ir tokiu būdu 
nubausti verslininkus. išsidirbinėjo 
iš vargšo kalafioro - tegul dabar juos 
turi ir jais grožisi – niekas keturias 
dienas ne tik kalafiorų, bet ir tuale-

tinio popieriaus bei duonos nepirks. 
Tik ką organizatoriai siūlo – galingai 
apsipirkti gegužės 9-ąją ir preky-
bininkams sunešti tokį patį pelną? 
Pirkti mažose krautuvėlėse, kuriose 
kainos tikrai ne mažesnės? Pirkti pas 
bobutę turguje? Gerai, pirksiu, bet 
paradoksas – gegužės viduryje savo 
darže užaugintais kalafiorais ji tikrai 
neprekiaus... 

Dar paskelbkim karą trešnėms ir 
serbentams. jų kainos irgi užkliuvo. 
Trešnių kilogramas kainuoja 20 
eurų, o raudonųjų serbentų - beveik 
35 eurus. Prie to paties pridėkim 
šafraną ir lazdyno riešutus... Tikro 
lietuvio šaldytuvus neįsivaizduoja-
mas be kalafioro, trešnių ir raudonų-
jų serbentų, o prieskonių lentynėlė 
– be šafrano. Trešnės ir raudonieji 
serbentai gegužės mėnesį tokie pat 
būtini kaip ir pamotei našlaitės 
žiemą...

kam sukti galvą dėl kažkokių kala-
fiorų ir trešnių, jeigu sužydėjo pienės, 
išlindo garšvos bei kitokių žolių pilni 
patvoriai. Tie patys socialiniai tinklai 
dar visai neseniai mirgėjo nuo-
traukomis ir komentarais, kuriuose 
žaliavalgiai ir žoliaėdžiai kovojo 
prieš mėsą, žuvį, kiaušinius ir siūlė 
nuostabių ir nebrangių patiekalų iš 

žolių. Ateis ruduo, galėsim kalafiorus 
pusryčiams, pietums ir vakarienei 
kirsti užsikąsdami trešnėmis iš savo 
sodo, o dabar pasitenkinkim pienėm 
– juk jos nieko nekainuoja, o ir nau-
da organizmui žodžiais nenusakoma. 
Tik kažkodėl žolėmis nepasitenki-
nam, norim kalafiorų – pagardintų 
cheminėm medžiagom, nes ilgas tas 
kelelis nuo ispanijos iki lietuvos. 

Visas šis kalafiorų ažiotažas jau 
kelia šypseną. ir pėdkelnės pabran-
go, ir skalbimo milteliai brangesni, 
bet revoliucijos šios pabrangusios 
prekės kažkodėl nesukėlė. Moterys 
kaip mūvėjo pedkelnes, taip jas ir 
mūvi, kaip bėrėm miltelius į skalbimo 
mašinas, taip ir toliau darom. 

Brangus kalafioras suvienijo ir 
užsienio lietuvius, tiksliau suteikė 
jiems nemokamą pramogą – foto-
grafuoti prekybcentriuose pigias 
daržoves ir krauti nuotraukas į 
savo feisbukus. Ai ai, kaip gera 
gyventi Anglijoje, ispanijoje, o 
skandinavijoje iš viso rojus. Ta-
čiau, ar daug emigrantų girdėjote 
sakančių, kad ir už jūrų marių 
niekas už grašius maisto nedalija, 
kad retas kuris pasisotina kokosais 
tiesiai nuo palmių. ir toje pačioje 
Anglijoje, ir Danijoje rasim bran-

gių kalafiorų, tik nereikia tingėti jų 
ieškoti, kaip netingi lietuviai apeiti 
penkiolika parduotuvių ir iššniukš-
tinėti, kurioje kilogramas mėsos 
parduodamas su didžiausia akcija, 
nes kitą rytą jau bus pasibaigęs ga-
liojimas. Bet juk užsienyje geriau, 
gražiau, pigiau...

Grįžtant prie po kelių dienų 
vyksiančio kalafiorų sukilimo, norisi 
pasiūlyti alternatyvą. O jeigu per tas 
keturias dienas imtumėm kauptuką į 
rankas ir savo darže ar pas močiutę 
kaime pasodintumėm bent po penke-
tą kalafiorų daigų, rudenį išdidžiai 
galėtumėm su jais fotografuotis ir 
dėti selfius į facebuką, su prierašu: 
„Mano darbo vaisiai!”. 

Tačiau šis variantas tinka tik tada, 
jeigu nesi visai tikras lietuvis ir gali 
išgyventi be kalafiorų, nes nežinai, 
kokia pasitaikys vasara, ir tie penki 
pasodinti daigeliai gali numirti nuo 
karščio arba nuo šalčio....

O kol kas lieka tik boikotuoti 
prekybos centrus, valgyti gausiai su-
žėlusią žolę ir laukti rudens. Tada ir 
šviežio derliaus bus, ir nauji rinkimai 
bus. ir tikrai garantuoju - atsiras 
bent viena politinė jėga, kuri kala-
fiorus, trešnes ir serbentus padarys 
prieinamus kiekvienam...

Muziejaus direktorius Anta-
nas Verbickas tai, kiek kai-
nuos papilio tvora, suskai-
čiuos tik tada, kai ją užbaigs 
tverti.

Verslininkas Deividas Dilys 
sako, kad dėl jo sklypo nau-
dojimo papilio teritorijoje su 
muziejininkais jis tik sukirto 
rankomis, bet jokio raštiško 
susitarimo jo niekas neprašė.

Sveikino. Rajono vadovai 
penktadienį žurnalistus pakvietė į 
šalia Šventosios upės esančią te-
rasą. Renginys buvo skirtas spau-
dos atgavimo ir knygos dienai. 
Rajono meras Kęstutis Tubis ir 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Saulius Rasalas atmy-
nė dviračiais, S. Rasalas – val-
dišku, o meras - iš liberalo Luko 
Pakelčio pasiskolintu. Rajono 
vadovai žurnalistus vaišino kava, 
sumuštiniais ir vaisiais. Meras K. 
Tubis kalbėjo apie medinės pilies 
statybų perspektyvas, Anykščių 
ligoninės ateitį, turizmo plėtrą 
bei atsakinėjo į žurnalistų klausi-
mus. Atsisveikinant kiekvienai iš 
redakcijų buvo įteikta po knygą 
„Ypatinga Lietuva. Keliaujame 
po saugomas teritorijas.“

Karjera. Beveik dvidešimt 
metų nuo pat SEB banko pada-
linio Anykščiuose įkūrimo jam 
vadovavęs Vytautas Bernatavi-
čius kyla karjeros laiptais. Po 
Anykščių padalinio uždarymo V. 
Bernatavičiui pasiūlyta vadovau-
ti SEB banko Utenos filialui. V. 
Bernatavičius jau pradėjo dirbti 
Utenoje.

Minės. Pirmadienį, gegužės 9 
dieną, 9 valandą Anykščių karių 
kapinėse vyks pergalės prieš fa-
šistinę Vokietiją Antrajame pa-
sauliniame kare 71–ųjų metinių 
minėjimas ir žuvusiųjų pagerbi-
mas. 

Parašai. Anykščių visuomenės 
sveikatos biuras renka parašus 
dėl alkoholio įstatymo straipsnių 
pakeitimo. „Per tradicinį bėgimą 
„Anykščiai - Puntuko akmuo – 
Anykščiai“ buvo surinkta 115 pa-
rašų, kuriais reikalaujama drausti 
alkoholio reklamą, alkoholinius 
gėrimus pardavinėti tik speciali-
zuotose parduotuvėse, prekiau-
ti alkoholiu ne arčiau kaip 200 
metrų iki ugdymo įstaigų, alko-
holinių gėrimų neparduoti jau-
nesniems kaip 20 metų amžiaus 
žmonėms ir neprekiauti alkoho-
liu nuo 20 valandos vakaro iki 10 
valandos ryto. „Jau pasirašė per 
400 anykštėnų“, - sakė Anykščių 
visuomenės sveikatos biuro di-
rektorė Lina Pagalienė.

Mokesčiai. Šiemet anykštėnai 
mokesčių inspekcijai gyventojų 
pajamų (GPM) deklaracijas tei-
kė kur kas aktyviau: anykštėnai 
laiku pateikė beveik 9 000 paja-
mų deklaracijų, o tai yra 14 proc. 
daugiau, lyginant su praėjusiais 
metais. Ši tendencija stebima ir 
vertinant anykštėnų aktyvumą 
deklaruojant turtą: lyginant su 
praėjusiais metais, per tą patį 
laikotarpį šiemet pateikta beveik 
600 (arba apie 13 proc. daugiau) 
turto deklaracijų. Šiuo metu dau-
giau nei 1 600 Anykščių rajono 
gyventojų, teisingai, be klaidų 
užpildžiusių GPM deklaracijas ir 
jas pateikusių elektroniniu būdu, 
jau susigrąžino daugiau nei 140 
000 eurų GPM permokos.

Mokesčiai II. Prognozuojama, 
kad 2017 metais  žemės mokes-
čio turėtų būti priskaičiuojama 
10–12 proc. daugiau negu šie-
met.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 16 eur.
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Ieškomas krovėjas
 
Darbo pobūdis
- Krovimo darbai baldų gamybos
 sandėlyje. 
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Ieškomas ūkvedys
 
Darbo pobūdis
- Gamybinių patalpų ir įrangos
priežiūros, remonto darbai.
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
 Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Ieškomas komplektuotojas
 
Darbo pobūdis
- Baldų komponentų surinkimas
ir paruošimas baldų gamybai. 
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis tel. (8-616) 99547.

- Kas jums yra laimė? 
- Filosofuoti apie laimės „ingre-

dientus“ būtų galima labai ilgai, 
nes man ji susideda iš labai daug 
dalių – tai ir mėgstamas darbas, 
ir poelgiai, dėl kurių nesigailiu, 
laimingi artimieji... Tačiau šiame 
sąraše vis dėlto į pirmą vietą įrašy-
čiau sveikatą – tiek savo, tiek arti-
mųjų. Mąstydamas apie laimę, pri-
durčiau ir tai – materialinė gerovė 
svarbu, tačiau krūva pinigų nedaro 
žmogaus laimingu.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Labiausiai bijau atsigulti į li-

gos patalą ir tapti našta savo šei-
mai. Žvelgiant globaliau, kai dabar 
daugelis bijo imigrantų antplūdžio, 
man tai atrodo išpūstas burbulas – 
na, atvyko į Lietuva pora sirų šei-
mų, ir kas nuo to pasikeitė..? 

Sugalvojau, ko dar bijočiau – 
jeigu sveikuoliai pakviestų žiemą 
išsimaudyti Šventojoje, tikrai į le-
dinį vandenį nebrisčiau...

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Esu labai savikritiškas žmogus 
ir savyje matau daugiau minusų 
nei pliusų ir nebijau to pripažinti. 
Koks bruožas nepatinka? Gal per 
didelis patiklumas... Esu ne kar-
tą nuo to nukentėjęs. Tačiau kaip 
bebūtų, net ir mane nuvylusiems 
žmonėms suteikiu ir antrą, ir trečią 
šansą.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Tam tikros kategorijos žmonių 
nuolatinis zirzimas. Jiems nuolat 
kalti kiti, tačiau jokiu būdu - ne 
jie patys. Man keistas ir sunkiai 
suvokiamas mąstymas, kad gerovę 
žmogui sukurti turi kažkas kitas. 
Kiek pats įdėsi darbo, pastangų, 
noro, tiek ir turėsi. 

- Žmogus, kuriuo žavitės?

Antanas Baura į pasaulį norėtų 
pažvelgti ežiuko akimis

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas, dviejų kadencijų Seimo narys, Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų partijos atstovas Antanas BAURA neatsakė nė į vieną 
klausimą, kuris susijęs su teigiamų savybių ar charakterio bruo-
žų įvardijimu. „Negi aš imsiu ir pasakosiu, koks esu tobulas, kai 
toks tikrai nesu. Atsakymai į šiuos klausimus tegu lieka atviri, į 
juos tegul atsako kiekvienas mane pažįstantis žmogus...“ – kalbė-
jo pašnekovas. Ir vis dėlto bent viena teigiama savybė pokalbio 
eigoje „išlindo“ – A. Baura nešykšti komplimentų savo žmonai.

- Šviesios atminties profesorius 
Antanas Stancevičius. Nepriklau-
somybės pradžioje jis atkūrė tarpu-
kario Lietuvoje garsėjusią ūkinin-
kų savivaldos instituciją – Žemės 
ūkio rūmus, beveik dešimt metų 
buvo šių rūmų pirmininku, vėliau 
tapo garbės pirmininku. Tai – žmo-
gus, kuris dirbo labai daug, tačiau 
tyliai. 

- Didžiausias iššūkis?
- Pirma kadencija Seime 2000 

-2004 m. (antrą kartą A. Baura 
Seimo nariu buvo išrinktas 2008 
-2012 m. kadencijai – red.past.). 
Buvau Valstiečių partijos atstovas. 
Kai žemdirbiai man pasakė: „Anta-
nai, mes tave deleguosim į Seimą“, 
sakau, ar jūs su protu susipykot, 
negi daugiau nėra kam tokio pos-
to patikėti? Tačiau jų atsakymas 
buvo paprastas – visi esam iš to 
pačio molio drėbti... Darbas Seime 
sugriovė daug iliuzijų – ėjau ma-
nydamas, kad viską galima labai 
lengvai ir greitai pakeisti, tačiau 
supratau, kas stebuklai būna tik 
pasakose.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Kaip dėl šalto pavasario suspėti 
nudirbti visus žemės ūkio darbus... 
Kaip rasti laiko padėti vaikams jų 
darbuose...

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Nuoširdumas. Labai greitai 
pajuntu, kada žmogus sako tiesą, 
o kada tiesiog nori įtikti. O kalbėti 
apie savo turimas dorybes neišdrį-
siu. Tobulų žmonių nėra, o aš tuo 
labiau nesu tobulas.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Meluosiu, jeigu sakysiu, kad 
niekada nemeluoju. Tikiu, kad 
būna vadinamasis „baltas“ melas, 
kuris padeda neįsižiebti bereika-

lingiems konfliktams, santykių aiš-
kinimuisi ir pan. 

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Nemėgti gali daug, tik ar gali 
tai pakeisti? Jeigu man ant galvelės 
ne tiek daug plaukų, kiek norėčiau, 
argi aš ką pakeisiu... Bet pasakysiu 
taip - pagal savo amžių (pernai A. 
Baura šventė 60 metų jubiliejų – 
red.past.) visai neblogai atrodau...

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Galiu žmogaus nemėgti, nekęs-

ti, bet niekinti? Ne... Niekinimas, 
man atrodo, yra pats negatyviau-
sias jausmas. Kad kažką paniekin-
tum, turi žinoti visas aplinkybes, 
kodėl žmogus pasielgė vienaip ar 
kitaip.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Sugebėjimas išlaikyti šeimą. 
Visomis prasmėmis... Jeigu vyras 
tik dirbs, parneš pinigus į šeimą, 
tačiau šokdins žmoną ir vaikus, 
nieko gero iš tokio vyro. Tikras 
vyras turi prisidėti ir prie namų 
ūkio darbų, ir prie artimųjų gero-
vės kūrimo.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Visas tas savybes turi mano 
žmona Raimonda (R. Baurienė – 
Anykščių A. Baranausko pagrin-
dinės mokyklos pradinių klasių 
mokytoja – red.past.). Tai – geras, 
atlaidus, darbštus, nedejuojantis 
žmogus. Ar svarbu moters grožis? 
Aišku, kad svarbu. Aš stengiuosi 
kuo dažniau sakyti žmonai kom-
plimentus, manau, moteris turi ne 
tik jaustis mylima, bet ir gražius 
žodžius turi girdėti. Lietuviai vyrai 
labai jau taupo komplimentus, ne-
darykim to. Savo mylimai moteriai 
kad ir trisdešimt kartų per dieną 
sakykim juos.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Prisimenu savo a.a. tėvuko žo-
džius, sakomus uteniškių tarme: 
„Vaikeli, labai nesiskubink ir vis-
kas bus gerai“.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Savo artimuosius. Man jie 
svarbiausi – tai gyvenimo pagrin-
das. Myliu ir darbą, kurį dirbu. Esu 
labai trumpą laiką dirbęs darbą, 
kuris neteikė džiaugsmo ir tai buvo 
labai sunku. Todėl žaviuosi jaunais 
žmonėmis, kurie ieško – supratę, 
kad vienas ar kitas darbas „nelim-
pa“, ieškosi kito. Nereikia bijoti 
bandyti, daug baisiau visą gyveni-
mą praleisti užsiimant nemėgsta-
ma veikla.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Negaliu įvardinti vieno perio-

do. Mano gyvenime buvo ir tam-
sesnių, ir šviesesnių laikotarpių, 
patyriau visokių išbandymų. Žmo-
gų supurto artimųjų netektys, ne-
laimės, ligos, bet ateina ir džiaugs-
mo laikotarpis – esu laimingas 
turėdamas ne tik tris savo vaikus, 
anūkus, bet ir žmonos Raimondos 
vaikai man tapo savais. Vis dėlto 
gyvenime esu optimistas, kuo tam-
pu vyresnis, tuo daugiau gražesnių 
dalykų pradedu matyti.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Vertinu tai, ką turiu, ką moku 
ir sugebu. Man to užtenka. Gal tik 
laiko knygoms norėčiau turėti dau-
giau. Turiu viltį, kad išėjus į užtar-
nautą poilsį turėsiu laiko skaityti.

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Tikriausiai nieko nekeisčiau. 
Būdamas Seime, buvau pradėjęs 
rašyti dienoraštį, fiksuoti svarbiau-
sius įvykius, tačiau po kurio laiko 
nustojau tai daręs. Mano karta iš-
gyveno didžiulių pokyčių laiko-
tarpį – keitėsi tūkstantmetis, kei-
tėsi santvarkos, tad jeigu galėčiau 
atsukti laiką atgal, fiksuočiau tuos 
pokyčius.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Šeima.
- Jeigu po mirties galėtumėt 

sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Geras klausimas! Kažkodėl 
galvoju, kad norėčiau tapti gyvū-
nėliu... Gal ežiuku...

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Esu Anykščių rajono „žentas“ 
jau nuo 1979 m. (A. Baura gimęs 
Utenos rajone – red.past.), ir niekur 
iš čia nebenorėčiau kraustytis. Čia 
mano namai, čia užaugo vaikai... 
Keliauti, pamatyti svečias šalis yra 
įdomu, bet Anykščiai man mieliau-
si. Dirbdamas Seime nemažai laiko 
praleidau sostinėje, tačiau niekada 
nejaučiau potraukio ten likti.

- Brangiausias turtas.
- Šeima.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Dirbti tai, kas nepatinka, kur 

nematai prasmės. Jeigu sakysiu, 
kad labai vargina tarkuoti bulves 
cepelinams, bus labai primityvu, 
juk šiam ir panašiems darbams yra 
puikios buitinės įrangos...

- Jūsų svajonių profesija?
- Būdamas 9 ar 10 klasėje buvau 

apsisprendęs stoti į Lvovo aukštąją 
priešgaisrinę mokyklą. Kažkodėl 
gaisrininko profesija man atrodė 
labai įdomi... Vis dėlto paskutinėje 
klasėje nuomonė pasikeitė ir buvau 

tvirtai nusprendęs stotį į dabartinį 
Lietuvos edukologijos universitetą 
ir rinktis geografiją bei pedagogi-
ką. Tačiau prieš man ten įstojant 
panaikino šią specialybę ir geogra-
fiją „sudūrė“ su fiziniu lavinimu. 
Prastas iš manęs būtų buvęs „fiz-
rukas“, tad Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje pasirinkau agronomo 
profesiją ir niekada šio pasirinki-
mo nesigailėjau.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Nepasakysiu, nes ieškoti savy-

je ir kalbėti apie savo pliusus man 
sunku.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Žodžio laikymąsi. Man atrodo, 
kad tai bet kokių santykių, o kar-
tu ir draugystės, pamatas. Draugų 
daug neturiu, ir ne todėl, kad neno-
rėčiau, o todėl, kad draugystė man 
yra rimtas įsipareigojimas. Gal ne-
turiu tiek laiko, kad galėčiau ne tik 
imti, bet ir duoti. 

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Būdamas jaunas perskaičiau 
visą seriją „Drąsiųjų kelių“. Tada 
labai imponavo šios knygos. La-
bai vertinu rašytoją Juozą Baltušį. 
Taip pat Rimantą Vanagą. Prieš 
jį jaučiuosi kiek nusidėjęs – turiu 
didžiąją dalį R. Vanago knygų, bet 
ne visas jas esu perskaitęs. Kai jau 
išeisiu į pensiją, tikrai viską per-
skaitysiu. 

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- J. Baltušio romano „Sakmė 
apie Juzą“ herojus Rapolas.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Išskirčiau du popiežius – Joną 
Paulių II-ąjį ir dabartinį popiežių 
Benediktą XVI-ąjį.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Tai jau mano minėtas profe-
sorius Antanas Stancevičius bei 
buvęs Anykščių rajono valdytojas 
Algimantas Dačiulis.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Mano šeimos narių vardai.
- Ko gyvenime labiausiai ne-

mėgstate?
- Netikrumo, apsimetinėjimo.
- Dėl ko gyvenime labiausiai 

apgailestaujate?
- Yra dalykų, kurie galėjo vykti 

kitaip. Kalbant plačiau, žemės ūkio 
reformoje padaryta daug klaidų... 
Ir čia matyčiau ne kiek pačių vyk-
dytojų klaidas, o netobulus teisės 
aktus, taip, o ne kitaip susiklosčiu-
sias aplinkybes.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Susimąsčiau... Norėčiau numir-

ti netapęs našta savo artimiesiems. 
Bijočiau vegetacijos...

- Jūsų gyvenimo moto.
- Nedaryk kitam to, ko nenorė-

tum, kad tau padarytų.

-AnYkŠTA

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura, dvi kadencijas 
praleidęs ir Seimo nario kėdėje, sakė, kad į didžiąją politiką ėjo 
turėdamas daug gražių iliuzijų, kurios labai greitai sudužo. „Ne 
viskas ten taip paprasta, kaip maniau...“ – kalbėjo politikas.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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Antradienio vakare buvo imi-
tuotas stovyklos užpuolimas, „di-
versantai“ šalia „Anykščių rato“ 
tvoros lakstė „Hameriu“ ir iš jo 
šaudė į Lietuvos kariuomenės ka-
rius. Susitvarkę su „užpuolikais“, 
logistikos kuopos kariai paliko 
Anykščius ir išvažiavo į Panevė-
žį. 

Anykščiuose vyko lauko tak-
tinės pratybos „Plieninis ratas 
2016“, kuriose dalyvavo 40 karių 
ir keliolika vienetų karinės tech-
nikos. Logistikos kuopos vadas 
kapitonas Paulius Siratavičius 
„Anykštai“ sakė: „2016 metų 
vasario mėnesį vykusių štabų 
mokymų „Sumanus vilkas“ metu 
buvo suplanuota gynybinė opera-
cija, jos metu logistikos kuopai 
buvo skirta užduotis išskleisti 
brigados aprūpinimo rajoną. Po 
atliktos rajono žvalgybos buvo 
pasirinkta „Anykščių rato“ te-
ritorija. Kapitonas kalbėjo, kad 
„Anykščių rato“ teritorija atiti-
ko logistinius principus ir rei-
kalavimus – geras kelių tinklas, 
teritorijoje galima užtikrinti eis-

Vyko kariuomenės pratybos Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „Anykščių ratas“ teritorijoje šią savaitę dvi paras stovyklavę mechanizuotos pėstininkų 
brigados „Geležinis vilkas“ logistikos kuopos kariai viešnagę Anykščiuose baigė... karu.

mą ratu, tinkama infrastruktūra 
technikos remontui bei derami 
atstumai tarp logistikos klasių. P. 
Siratavičius paskutinį teiginį ci-
viliams paaiškino – tarp šaudme-
nų sandėlio ir kuro bazės turi būti 
atitinkamas atstumas saugumo 
reikalavimams išlaikyti, o šalia 
„Anykščių rato“ užtenka erdvės 
tiems reikalavimams įgyvendin-
ti. Kariškių šaudmenų sandėlis 
įrengtas iš imitacinių šaudmenų 
dėžių, tačiau jos savo svoriu ir 
išmatavimais atitinka tikrąsias, 
tačiau kuro cisterna užpildyta 
tikru kuru. Ją kariškiai su visa 
kita turima technika išsivežė į 
Panevėžį, o prieš grįždami į bazę 
Rukloje iš jos užpildė savo tech-
nikos kuro bakus.

Į savo įmonės teritoriją dviem 
paroms įsileidęs Lietuvos kariuo-
menės karius UAB „Anykščių 
ratas“ savininkas Vygantas Šližys 
juokėsi, kad dvi paras buvo tikrai 
saugus. „Jie labai tvarkingi. Jo-
kių bėdų. Ginkluotė, apranga, 
tvarka – visai kitokia, nei mes at-
simename iš tarnybos sovietinėje 

kariuomenėje“, – kalbėjo V. Šli-
žys. Verslininkas sakė sulaukęs 
Lietuvos kariuomenės atstovo 
skambučio ir net nesvarstęs suti-
ko įsileisti karius į savo įmonės 
teritoriją. „Sunkvežimiai dabar 
dirba Europoje, o kontoros dar-
buotojams kariškių pratybos yra 
savotiška pramoga“, – šypsojosi 
V. Šližys.

Visi mechanizuotos pėstininkų 
brigados „Geležinis vilkas“ logis-
tikos kuopos kariai – profesiona-

Anykščiuose vyko mechanizuotos pėstininkų brigados „Geleži-
nis vilkas“ logistikos kuopos pratybos, kurios buvo ir savotiška 
anykštėnų edukacija, iš arti galėjome pamatyti, kokią techniką 
ir ginkluotę turi Lietuvos kariuomenė.

jono jUneViČiAUs fotoreportažas

lai, tarp kariškių yra ir merginų. 
Kuopos vadas kapitonas P. Sira-
tavičius „Anykštai“ kalbėjo, kad 
kariuomenės lauko taktinės pra-
tybos vyksta ne tik Lietuvoje, bet 
ir Europoje, bendradarbiaujant su 
NATO partneriais, dėl to karei-
viai dažnai būna komandiruotėse. 
O kai kuopa būna „namuose“ Ru-
kloje, kariai atlieka kasdienes už-
duotis ir gyvena panašų į civilių 
gyvenimą – ryte keliauja į darbą, 
vakarais grįžta namo.

šiupinys

UAB „Anykščių ratas“ savi-
ninkas Vygantas Šližys, į savo 
įmonės teritoriją įsileidęs ka-
rius, juokėsi, kad bent dvi pa-
ras buvo tikrai saugus.

Pasiūlymas. Medžių lajų take 
bei interaktyvioje Anykščių regio-
ninio parko lankytojų centro eks-
pozicijoje gegužės 9-oji – atvirų 
durų diena. Europos dienos proga 
gidai suteiks nemokamas paslau-
gas ir supažindins su parko gamtos 
bei kultūros vertybėmis. Norint 
aplankyti šiuos objektus, būtina iš 
anksto užsiregistruoti.

Migracija. Balandį 29 rajono 
gyventojai deklaravo išvykimą į 
užsienio valstybes. Anykščių rajone 
balandį gyvenamąją vietą deklaravo 
121 gyventojas. Tai buvo pakeitu-
sieji savo gyvenamąją vietą Lietu-
voje arba grįžusieji iš užsienio.

Vaikai. Balandžio mėnesį užre-
gistruoti 13 kūdikių gimimai (5 ber-
niukai ir 8 mergaitės). 11 vaikų gimė 
Lietuvoje ir 2 užsienio valstybėje 
(Jungtinėje Karalystėje). Kūdikiams 
balandį suteikti tokie vardai: Ferdi-
nandas, Agota, Laurynas, Jokūbas, 
Milena, Austėja, Augustė, Mėta, 
Auksė, Simas, Rokas ir Leonilė.

Santuoka. Balandį susituokė 6 
poros. Visos poros tuokėsi Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriuje. Išsituokė 1 pora. Jie san-
tuokoje gyveno 29 metus.

Mirtis. Anykščių rajone balan-
džio mėnesį sudarytas 51 mirties 
įrašas. Mirė 30 vyrų ir 21 moteris. 
Mirusių vyrų amžiaus vidurkis 
- 70,2 metai, moterų - 77,6. Daž-
niausia mirties priežastis - širdies 
ir kraujagyslių ligos, antroje vieto-
je - vidaus organų vėžiai.

Gimdymai. Iš pernai Anykščiuo-
se įregistruotų 145 Lietuvoje gimu-
sių vaikų, Anykščių ligoninėje gimė 
55 (2014 metais - 75).

Pertvarka. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
vyksta administracijos organizaci-
nės valdymo struktūros pertvarka.
Viena iš naujovių – kai darbe ne-
bus bibliotekos direktoriaus Romo  
Kutkos, jį pavaduos ne pavaduoto-
ja Aušra Miškinienė, o vyriausiasis 
metodininkas. Taip pat keičiasi bi-
bliotekos skyrių pavadinimai.

Festivalis. Alytuje praeitą savait-
galį vyko XV tarptautinis franko-
foniškojo teatro festivalis. Į jį vyko 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
prancūzų kalbos mokytojos Laimos 
Juzėnienės vadovaujami gimnazis-
tai, kurie festivalio scenoje parodė 
spektaklį „Enfermes“. Festivalyje 
bendraujama tik prancūzų kalba. 

Pramogos. Šalyje sparčiai po-
puliarėjantis irklenčių sportas ne-
aplenks ir Anykščių - šią vasarą 
tokias pramogas verslininkai žada 
siūlyti per miestą tekančioje Šven-
tosios upėje.

Portretas. 

Iš nuotraukos 
„Anykštos“ redakcijoje

 darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliais 
kaina – 15 eurų
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pirmadienis 2016 05 09

sekmadienis 2016 05 08

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio Peno 
nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
12.45 Europos irklavimo čempio-
natas. Finalai.  
14.30 Premjera. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Auksinis protas.  
17.25 Klausimėlis.lt.  
17.40 Istorijos detektyvai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Premjera. Princesė de 
Monpensjė. N-7.  
0.15 Pasaulio dokumentika. 
1.10 Agata Kristi. Mįslingos žmog-
žudystės. N-7.  
2.45 Nacionalinis gailestingumo 
kongresas. Koncertas “Aš čia”. 
(kart.). 
4.20 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas “90 dainų - 90 legendų”.

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  

7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Atostogos Rūgpienių kaime. 
9.55 “Na, palauk“. 
10.15 KINO PUSRYČIAI Knygų 
valdovas. 
11.40 Sugrįžęs iš praeities. N-7.  
13.40 Pričiupom!. N-7.  
14.10 PREMJERA Tomas Sojeris 
ir Heklberis Finas. N-7. 
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Moterys prieš vyrus. N-7.  
21.30 Sveiki atvykę į džiungles. 
N14.  
23.20 Įspėjantis pranešimas. N-7.  
1.50 Nepageidaujamas kaimy-
nas. N14.

 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Padėkime augti.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Trys didvyriai. Ėjimas žirgu.  
12.30 Gražiosios salos paslaptis. 
N-7.  
14.50 Flika 3.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Planas tėčiui.  
21.50 Medžioklės sezonas. N-14.  
23.35 Mobis Dikas. N-14.  
1.25 Audrų karas. N-14. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Galiūnų čempionatas (k).   

8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 BBC dokumentika.  
13.00 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
17.55 “44-as skyrius”. N-7.  
18.55 Pričiupom! (k). N-7. 
19.20 Medalionas. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
22.00 Sąmokslo teorija. N-7.  
0.30 Logano karas. Susaistytas 
garbės. N14.  
2.05 Paranormalūs reiškiniai 5 
(k). 
3.30 Medalionas. N-7.  
5.00 “Rykliai”. 

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Gyvenimas su liūtais”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”. 
15.05 “Superauklė”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.10 “PREMJERA Mirtini triukai”.  
17.45 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
18.55 Nemarus kinas. 
Lenktynininkas Ho. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Tiltas”. N14.  
23.15 Pasmerktieji. N14.  
1.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
2.05 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  

2.45 Seksas ir miestas. N14.  
5.00 “Gyvenimas su liūtais”.  
5.25 “Miesto zoologijos sodas”.  
5.50 “Zoologijos sodo žvaigždės”.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Prisiminkime.  
7.20 Skambantys pavasariai.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Premjera. Kelionė per 
pasaulį. 
10.30 Premjera. Kuba. Laisvės 
sala. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 ORA ET LABORA.  
12.30 Nacionalinis gailestingumo 
kongresas.  
15.00 Šventadienio mintys. 
15.30 Kelias į UEFA EURO 2016.  
16.00 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Koncertas, skirtas Vytauto 
Laurušo 85-mečiui.  
19.30 Kelias į namus.  
20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XIV tarptautinis džiazo festivalis 
“Vilnius Mama Jazz 2015”. 
“Shinkarenko Jazz 4N”. 
24.00 ...formatas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”.  
1.25 Bronius Radzevičius. 
Nuoširdumas. Drama 
2.55 Muzikos savaitė.  

3.20 Mokslo ekspresas.  
3.35 Karinės paslaptys.  
4.20 Koncertas, skirtas Vytauto 
Laurušo 85-mečiui. 

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
7.50 KK2 (k). N-7.  
10.00 Brydės (k).  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. Valdžia.  
20.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Agneta ir ABBA.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 Diagnozė. valdžia (k).  
1.20 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Visureigiais per Aliaską. 
N-7. 
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! 
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Numatomos Lietuvos krep-
šinio lygos rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Šiaulių “Šiauliai”.  

19.00 Namas, kuriame vaidenasi. 
N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Pasiutę šunys. N-14.  
23.30 Jokių kliūčių! N-7.  
0.40 Visureigiais per Aliaską. N-7.  
1.35 Tironas. N-14.  
2.30 Pavojingiausias karys. N-14.

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Sparnuočių gyvenimas”. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Žemė iš paukščio skry-
džio”..  
13.20 “Jaunikliai”.  
14.00 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 “Jaunikliai”.  
18.45 “Sparnuočių gyvenimas. 
Tėvystės rūpesčiai”. 
19.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Gaujos”. N-7. 
23.50 “Merfio dėsnis”. N-14. 
2.00 “24/7”.  
2.45 Vantos lapas.  
3.05 “Sparnuočių gyvenimas. 
Signalai ir giesmės”.  
3.55 “Sparnuočių gyvenimas. 
Partnerių paieška”.  
4.45 “24/7”.  
5.30 “Jaunikliai”. N-7. 
6.00 “Žemė iš paukščio skrydžio”. 
N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos policija. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Jos istorija. 
Moterų galia. 
23.35 Durys atsidaro.  
24.00 Gyvenimas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.45 Nuo... Iki... (k).  
12.45 Bus visko (k).  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirtinas ginklas. N-7.  
0.25 “Judantis objektas”. N-7.  
1.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.00 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Mes nusipirkome zoologi-
jos sodą.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir 
Kazlauskus. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Apsukrios kambari-
nės. N-14.  
23.30 Kastlas. N-7.  
0.30 Pagrindinis įkaltis. N-7.  

1.25 Privati praktika. N-7.  
2.15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  

 
5.50 Pasaulį pakeitusios civiliza-
cijos. (k).
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Godzila. 
0.05 Tikras teisingumas 2. 
Kruvini pinigai (k). N14.  
1.45 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.35 “Kortų namelis”. N14.  
3.30 Išgyvenk, jei gali (k). 
4.20 Farai (k). N14.  
5.30  “Policijos akademija”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 Nebylus liudijimas. N-7.  

16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.30 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.40 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.00 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.55 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.00 “Širdele mano”. N-7.  
5.55  “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pažvelk į profesiją kitaip.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Teatras.  
13.35 Laisvė kurti.  
14.45 Knygnešiai (kart.). 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.30 Naisių vasara.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Lilehameris 3. N-7.  
21.00 Lietuvos generalinis kon-
sulatas Vilniuje. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Kad ir kas nutiktų. N-7.  
24.00 Prisiminkime. Ansamblis 

“Estradinės melodijos”. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Žagarės vyšnių festivalis 
2013. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Visu garsu.  
5.00 ORA ET LABORA.  
5.30 Kelias į namus. 

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis 
(k).N-7.  
8.00 “Alfa” savaitė (k).  
8.30 “Penktoji pavara”.  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.50 “Alfa” savaitė (k).  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
16.55 Žodis - ne žvirblis.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

6.30 Nuo amato iki verslo. 
Informacinė-pažintinė laida.  
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  

13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
22.30 Farai. N-14.  
23.00 Žiauriai baisi naktis. S.  
1.05 Baltoji grafienė. N-7.  

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 „24/7”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Rio 2016. Speciali laida. 
19.00 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 „Budelis”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Rio 2016. Speciali laida. 
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris. 
2.05 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 Kas ir kodėl?. 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.20 Jos istorija. Moterų galia 
(subtitruota, kart.). 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.00 Premjera. Janina 
Miščiukaitė. Gyvenimas dai-
noje.  
22.00 “Eurovizijos” dainų kon-
kursas 2016. Pirmas pusfinalis.  
0.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
1.15 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje.  
5.05 Savaitė.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Moterys prieš vyrus (k). 
N-7.  
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Apalūza. N14.  
0.30 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.05 “Strėlė” N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Šerlokas Holmsas. N-14.  
0.35 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.30 Privati praktika. N-7.  

2.20 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “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 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Ekspertė Džordan”. 
N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14. 
21.30 Vasabis. N14.  
23.20 Godzila (k). 
1.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.05 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.50 Farai (k). N14.  
5.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.55 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.45 “Būrėja”.  
14.20 “Tėvas Motiejus”. N-7.  

16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XI. 
Kruvinos vestuvės. N-7.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.05 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.55 “Karadajus”. N-7.  
2.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.25 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Euromaxx.  
14.00 ORA ET LABORA.  
14.30 Lilehameris 3 (kart.). 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai. 
16.30 Gražiausia kamerinė 
muzika.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 2. 
21.00 Naftos planeta. 1 d.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 

22.00 “Eurovizijos” dainų kon-
kursas 2016.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Ispanų baleto trupė 
“Giralda de Sevilla”.  
1.20 Mikio Theodorakio baleto 
“Graikas Zorba” finalas.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Nacionalinis bardų fes-
tivalis “Purpurinis vakaras 
2015”.  
4.55 ...formatas.  
5.10 Teatras. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 “Penktoji pavara”.  
13.15 Agneta ir ABBA. Istorija 
(k). 
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis..  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  

16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Skrydis. N-14.  
0.50 Juodas kadilakas. S.  
2.25 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Budelis”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 „Budelis”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”.  
4.05 „Tigrų sala”.  
4.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.15 „Jaunikliai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 “Eurovizijos” dainų kon-
kursas 2016. Pirmas pusfinalis.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Kelias į namus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas. 
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Pinigų karta.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.05 Pričiupom!. N-7.  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  

16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Sunku nužudyti. N14.  
0.15 “Judantis objektas”. N-7.  
1.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 “Strėlė”. N-7 

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Pakartok! N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto.  
22.30 Sniego traukinys. N-14.  
1.00  Raitelis be galvos. N-14.  
1.55 Privati praktika. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. 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 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
19.30 Pričiupom!. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali. 
21.00 Farai. N14.  
21.30 Banditės. N14.  
23.20 Vasabis. N14.  
1.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
1.50 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.25 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.15 Farai (k). N14.  
4.40 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.45 “Būrėja”.  
14.25 Midsomerio žmogžudys-
tės XI. Kruvinos vestuvės. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XI. 
Šulinys. N-7.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  

1.15 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
2.00 “Karadajus”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.35 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx..  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.). 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Mažasis princas (kart.). 
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Visu garsu.  
13.30 Pavojingi jausmai.  
14.30 Ten, kur namai 2. 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai. 
16.30 Visata. Senovės mįslės 
įmintos. 
16.30 Naftos planeta. 1 d.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
18.30 ORA ET LABORA.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
19.50 LRT Kultūros akademija.  
20.35 Kelias į UEFA EURO 
2016. 
21.00 Premjera. Didžioji isto-
rija.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  

22.30 Elito kinas. Premjera. 
Bevardžiai. N-14.  
0.05 Prisiminkime.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Silva, Džimis, Rozmari 
ir kiti.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Gražiausia kamerinė 
muzika.  
5.05 Mikio Theodorakio baleto 
“Graikas Zorba” finalas.  
5.15 Knygnešys. Drama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki....  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  

19.00 Lietuvos krepšinio 
lygos pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė transliacija. 
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Kelyje. N-14.  
23.55 Senmergės. N-14.  
1.30 Tironas. N-14.  
2.25 Pavojingiausias karys. 
N-14. 

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Budelis”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Nuoga tiesa. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 „Budelis”. N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”.  
4.05 „Tigrų sala”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Gyvenimas.  
12.25 Stilius. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 “Eurovizijos” dainų kon-
kursas 2016. Antras pusfinalis.  
0.20 Gyvenimas.  
1.10 Komisaras Reksas 13. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.05 Pričiupom!. N-7.  

13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Elektra. N-7.  
0.10 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
11.30 Pakartok! N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Pikčiausias žmogus 
Brukline. N-14.  
0.10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba  N-14.
1.05 Privati praktika. N-7.  
2.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  

 

6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. 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 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”
19.30 Pričiupom!. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Greičio gatvės. Be taisy-
klių. N14.  
23.45 Banditės. N14.  
1.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.05 “Policijos akademija”. 
4.35 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
5.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.45 “Būrėja”.  
14.25 Midsomerio žmogžudys-
tės XI. Šulinys. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 

18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Foilo 
karas. Pavojus atšauktas. N-7.  
22.55 “Begėdis”. N14.  
0.05 “Ties riba”. N14.  
0.55 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.20 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Mokslo sriuba.  
12.45 Muzika gyvai. IV Vilniaus 
fortepijono muzikos festivalis 
“Tandemai 
14.30 Muzikos talentų lyga 
2016.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.30 Didžioji istorija (kart.). 
17.25 Teatras.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kapitonas Alatristė. N-7.  
21.05 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 

22.00 “Eurovizijos” dainų kon-
kursas 2016. II pusfinalis.  
0.15 IQ presingas.  
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Lietuvos generalinis kon-
sulatas Vilniuje.  
5.05 Istorijos detektyvai.

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.25 Bus visko.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou. Humoro 
laida.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  

19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Pagalbos šauks-
mas. N-14.  
23.55 Kelyje. N-14.  
2.30 Pavojingiausias karys. 
N-14. 

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Gaujos”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Patriotai. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”  N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.25 Ginčas. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”.  
4.05 „Tigrų sala”.  
4.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.15 „Jaunikliai”.  
5.45 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 “Eurovizijos” dainų 
konkursas 2016. Antras pus-
finalis.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Klausimėlis.lt.  
19.20 Brolių Grimų pasakos. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Daktaras Džekilas ir 
ponas Haidas. N-14 m.  
0.20 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas 13. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Istorijos detektyvai.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Gyvenimas.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Su cinkeliu (k). N-7.  
11.35 Nauja legenda (k).  

13.05 Pričiupom!. N-7.  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Pono Septimo restora-
nas. N-7.  
22.50 Laivas vaiduoklis. N14.  
0.35 Sunku nužudyti. N14.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
11.30 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Monstrų universitetas. 
N-7.  
21.35 Iksmenai. Pirma klasė. 
N-7.  
0.10 Nuodėmių miestas 2. S.  
2.05 Sniego traukinys. N-14.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Laukinis”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-

mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 
21.30 Akis už akį. N14.  
23.35 “Kortų namelis”. N14.  
1.30 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.20 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.10 Greičio gatvės. Be taisy-
klių. N14.  
5.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
5.45 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.30 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.45 “Būrėja”.  
14.30 Foilo karas. Pavojus 
atšauktas. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 Nebylus liudijimas. 
Sūnus palaidūnas.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 

Prieblanda. Tamsioji upė. N14.  
22.55 SNOBO KINAS Kartu iki 
pasaulio pabaigos. N14. 
0.55 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.  
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.55 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.00 “Širdele mano”. N-7. 
5.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
( (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Rosita Čivilytė.  
14.15 Kelias į namus.  
14.45 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
15.15 Nacionalinis bardų 
festivalis “Purpurinis vakaras 
2015”.  
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 10. 
16.30 Lietuvos generalinis 
konsulatas Vilniuje.  
17.25 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”. 
21.00 Karinės paslaptys.  

21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Premjera. Juodoji gėlė. 
N-7.  
23.45 Muzikos savaitė.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Koncertuojanti Europa. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
5.00 IQ presingas.  
5.30 Rusų gatvė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 “Penktoji pavara”.  
11.50 Beatos virtuvė (k).  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Agneta ir ABBA. Istorija 
(k). 
16.15 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 “Penktoji pavara”.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Ugniagesiai gelbėtojai.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 Lietuvos krepšinio 
lygos pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė transliacija.  
21.00 Žmogus prieš musę! 
N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Vienišas pagal susitari-
mą. N-7.  
1.10 Moteris iš 5-ojo rajono. 
N-14.  
2.35 Pavojingiausias karys. 
N-14. 
 

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Gaujos”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Ginčas. N-7. 
17.30 Skinsiu raudoną rožę.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris. 
23.00 Premjera. „Demonas”. 
S. 
1.10 „Apsaugoti Silvermaną”. 
N-14. 
2.55 „Demonas”. S. 
4.30 „Apsaugoti Silvermaną”. 
N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 3. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Valanda iki “Eurovizijos”.  
22.00 “Eurovizijos” dainų konkur-
sas 2016. Finalas.  
1.45 Pasaulio dokumentika.  
 

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Žiema Rūgpienių kaime. 
9.50 Krokodilas Gena. 
10.10 KINO PUSRYČIAI Volisas ir 

Gromitas. Kiškiolakio prakeiksmas. 
11.50 Džiunglių knyga. 
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 Asteriksas. Dievų žemė. 
21.10 Nacionalinis saugumas. 
N-7.  
23.00 Galingasis Stenas. N14.  
1.10 Pono Septimo restoranas. 
N-7. 

 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Naujas imperatoriaus pokš-
tas. N-7.  
12.30 Slibinas Goriničius ir 
Dobrinia Nikitičius.  
13.55 Pagauk, jei gali. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.15 TV3 sportas.  
19.20 TV3 orai.  
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Džiunglių karalius. N-7.  
21.15 Tomo Krauno afera. N-7.  
23.40 Beverli Hilso policininkas. 
N-14.  
1.45 Mes tikime meile.  N-14.  

6.45 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.10 “Policijos akademija”. N-7.  
9.00 Statyk!.  

9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Lenkijoje.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.00 FAILAI X Riteriai. Vyrai 
geležiniais drabužiais. 
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Pričiupom! (k). N-7.  
19.30 Lietuvos Supermiestas.  
22.00 MANO HEROJUS Tikras 
teisingumas 2. Smurto banga. 
N14.  
23.50 AŠTRUS KINAS Beovulfas. 
N14.  
1.55 “Kortų namelis”. N14.  
3.35 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
 

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Gyvenimas su liūtais”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.05 “Kas namie šeimininkas?”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 

N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Šviesos žemė”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Tiltas”. N14.  
23.15 Eimosas ir Endriu. N-7.  
1.10 “Derenas Braunas. Įvykiai”. 
N-7.  
2.00 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  
2.40 Kartu iki pasaulio pabaigos. 
N14.  
4.15 “Gyvenimas su liūtais”.  
5.05 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
5.30 “Turkiški skanėstai”.  
5.55 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė“.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Atspindžiai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Kuba. Laisvės 
sala. 
11.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
14.00 Anatolijus Šenderovas. 
Baletas “Dezdemona”.  
15.25 IQ presingas.  
16.00 Medinės istorijos.  
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai.  
19.45 ARTS21.  
20.15 Chameleonas. Vaidybinis 
filmas. 1 s.  
21.30 Naktinis ekspresas.  

22.00 “Eurovizijos” dainų konkur-
sas 2016. Finalas.  
1.30 Dabar pasaulyje.  
2.00 Elito kinas. Bevardžiai. N-14.  
3.35 Legendos.  
4.25 LRT Kultūros akademija.  
5.10 Teatras.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Žodis - ne žvirblis.  
15.05 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.45 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Vaikinai palydovai. N-7.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
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).  
5.30 Sveikatos ABC televitrina. 

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Nuo amato iki verslo.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
11.00 Visureigiais per Aliaską. N-7.  
12.00 Futbolo.TV  

12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Aukščiausia pavara. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
pusfinalio rungtynės.  
19.00 Smokingas. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Liūtis. N-14.  
0.20 Skaitovas. N-14.  
2.35 Pavojingiausias karys. N-14.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 „Gyvenu čia”.  
11.00 „Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
15.25 „80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.28 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 „Sparnuočių gyvenimas. 
Ištvermės ribos”.  
19.40 „Jaunikliai”. N-7. 
20.20 „Mikropasauliai”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.28 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
21.30 Premjera. „Trijulė”. N-14. 
23.25 „Kruvina žinutė”. N-14. 
1.25 „Detektyvas Linlis”. N-7. 
2.55 „Trijulė”. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

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

15.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

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

12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

2 numeriai 3 numeriai
EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

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

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 
2016 metams

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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Odontologijos klinikų tinklo 
MALO CLINIC | DPC įkūrėjas ir 
implantuojantis gydytojas Simonas 
Bankauskas pasakoja, kad pirmąją 
savo kliniką prieš daugiau nei še-
šerius metus jis atidarė Kaune ir į ją 
sudėjo visą savo širdį. Odontologas 
pasakoja, kad stengėsi aplinką su-
kurti taip, kad tiek gydytojai, tiek 
pacientai jaustųsi kuo patogiau, ta-
čiau pagrindinis dėmesys buvo krei-
piamas į patį gydymą. Laikui bėgant 
odontologo klinikų tinklas vis plėtė-
si, filialų vis daugėjo, pacientų lūkes-
čiai su kiekvienais metais augo, taigi 
kuriant kiekvieną naują kliniką buvo 
stengiamasi kuo labiau atsižvelgti 
į pacientų išsakomus papildomus 
poreikius. S.Bankauskas teigia, kad 
jau seniai praėjo tie laikai, kai buvo 
vertinama vien tik gydytojo kompe-
tencija – dabar pacientai reikalauja 
visos paslaugų paletės. „Gali būti 
pats geriausias specialistas, bet jei-
gu tavo kabinete bus aptrupėjusios 
sienos ar būsi nuolat susiraukęs, pas 
tave niekas nenorės eiti gydytis“.

Estetiška aplinka

Vienas svarbiausių aspektų, kurį 
vertina mūsų pacientai – tai jauki, 
maloni ir estetiška aplinka. Mūsų 
klinikos gali pasigirti erdviais kabi-
netais, tvarkinga, švaria, atitinkan-
čia visus higienos ir ergonomikos 
reikalavimus aplinka, suteikiančia 
komfortą gydomiems žmonėms. 
Visuose filialuose yra įrengti pa-
togūs laukiamieji, kur pacientai, 
klausydami lengvos muzikos, 
gurkšnodami arbatą ir skaitydami 
spaudą, gali laukti savo procedūros. 
Žmonės vis dar bijo odontologų, 
taigi mes labai stengiamės sukurti 
malonią atmosferą, kuri nesukeltų 
papildomo streso. Tokias mūsų kli-

Kaip išsirinkti geriausią odontologijos kliniką
Lietuvoje yra per du tūkstančius odontologijos įstaigų. Didžioji 

dauguma – tai nedideli, vieno gydytojo kabinetai, tuo tarpu kitos 
klinikos turi net po keletą filialų, kuriuose dirba dešimtys savo sri-
ties specialistų. Kiekviena įstaiga vilioja pacientus, prisistatydama 
kaip geriausia, tačiau po apsilankymo pas odontologą dažnam ten-
ka nusivilti paslaugomis: vienam nepatinka gydytojo darbas, kitam 
jo bendravimas, trečio netenkina kabineto tvarka. Tad į kokias de-
tales reikia atkreipti dėmesį, renkantis kliniką dantų gydymui?

nikos savybes ypač vertina mažes-
nių miestų gyventojai, nes ne visur 
galima taip jaukiai jaustis atėjus pas 
dantų gydytoją. 

Technologijos kokybiškam
darbui

MALO CLINIC | DPC – šiuo-
laikinė ir moderni klinika, galinti 
pasigirti naujausia aparatūra, kuri 
labai palengvina gydytojų darbą ir 
užtikrina gydymo tikslumą. Turėda-
mi tokią techniką, gydytojai negydo 
„aklai“, o remiasi pačiais naujausiais 
odontologijos pasiekimais. Tyrimų 
diagnostikai, esant sudėtingesnėms 
dantų situacijoms, ypač padeda  3D 
kompiuterinis tomografas. Šiuo ap-
aratu atlikta trimatė nuotrauka yra 
pati informatyviausia ir tiksliausia 
diagnostinė priemonė, naudojama 
planuojant dantų implantaciją, chi-
rurgines procedūras, ortodontinį gy-
dymą. Ji padeda įvertinti kaulo tankį 
ir iš anksto numatyti sritis, kuriose 
geriausia sriegti implantus. Atliekant 
chirurgines operacijas yra naudoja-
ma aukštos raiškos integruota kame-
ra, filmuojanti ir perduodanti visus 
vaizdus tiesiogiai į ekraną. Taip nuo-
toliniu būdu netgi galima konsultuo-
tis su užsienio kolegomis sudėtingų 
operacijų metu. 

Nuosava laboratorija

Klinikų tinklas MALO CLINIC | 
DPC gali pasigirti, turintis nuosavą 
dantų technikų laboratoriją. Tokiu 
būdu pacientui sutrumpėja gydymo 
laikas, nes dantys yra pagaminami 
greičiau, gydytojai dažnai kontak-
tuoja ir tiesiogiai konsultuojasi su 
dantų technikais, dėl to mažėja klai-
dų tikimybė, o pacientui tenka rečiau 
lankytis pas odontologą. Ypatingais 
atvejais yra naudojamas specialus 
skeneris, kuris padeda daug tiksliau 
pagaminti dantis. Paciento burna yra 
nuskenuojama, o nuotrauka iškart 
persiunčiama laboratorijai, kurios 
darbuotojai nedelsiant imasi dantų 
modeliavimo darbų. 

Žinios, paremtos pasauline 
patirtimi

Odontologijos klinikos MALO 
CLINIC | DPC prieš metus tapo 
pasaulio lyderių MALO CLINIC 
partneriu. Šis tarptautinis tinklas 
savo klinikas turi 6 žemynuose ir 15 
valstybių. Visos šalys yra be galo 
skirtingos, sulaukia pačių įvairiau-
sių pacientų atvejų ir dalijasi šiomis 

žiniomis bei patirtimi tarpusavyje. 
Suvienijus jėgas su Portugalijos 
klinikų tinklu, išsidėsčiusiu visame 
pasaulyje, nuolat semiamės žinių iš 
tarptautinio lygio specialistų, siun-
čiame savo komandos narius sta-
žuotis užsienyje, mokytis naujausių 
odontologijos pasiekimų. Turėdami 
ypač sudėtingus atvejus, visuomet 
galime greitai pasikonsultuoti su 
užsienio gydytojais ir kartu rasti 
patį geriausią sprendimą pacientui. 
Būtent MALO CLINIC įkūrėjo 
Paulo Malo dėka dabar galime pa-
siūlyti inovatyvų sprendimą žmo-
nėms, netekusiems visų dantų – jo 
sukurta metodika „All-on-4“ (liet. 
„visi ant keturių“) leidžia atlikti 
pilną visos burnos dantų atkūrimą 
itin greitai, saugiai ir paprastai. Vos 
per vieną dieną žmonėms gali būti 
atkurti visi dantys, taip atstatant 
kramtymo ir estetinę funkcijas, bei 
nenaudojant sudėtingų kaulo priau-
ginimo procedūrų.

Nuoširdus rūpestis pacientu

Geri odontologai visuomet labai 
asmeniškai rūpinasi pacientais ir jų 
sveikata. „Mūsų klinikose būtent 
tokie ir dirba. Turime įsidiegę pa-
cientų aptarnavimo standartą, pagal 
kurį kiekvienas klinikos darbuotojo 
kontaktas su pacientu yra pozityvus 
ir tikslingas. Paskambinę į mūsų 
kliniką ir paklausę, kuo skiriasi 
implantas nuo dantų tilto, niekada 
neišgirsite „neturiu laiko jums pa-
sakoti“, nors mūsų pacientai dažnai 
dalijasi istorijomis, kaip jiems yra 
tekę susidurti su tokiomis situacijo-
mis kitose klinikose. Mūsų darbuo-
tojai su pacientais bendrauja kaip su 
lygiaverčiais kolegomis ir partne-
riais. Visuomet suteikiame žmones 
dominačią informaciją, stengiamės 
viską paaiškinti kuo paprasčiau, pa-
siūlyti kelias alternatyvas, dėl kurių 
galutinį sprendimą visuomet priima 
pats pacientas“ – pasakoja gydyto-
jas Simonas Bankauskas.

Visapusiška dantų priežiūra

Nesvarbu, su kokia problema 
pacientai atvyksta į MALO CLI-
NIC | DPC klinikas, gydytojai ap-
žiūri dantis, dantenas ir visą burną 
tam, kad galėtų susidaryti pilną 

Implantacija – Protezavimas – Dantų gydymas
www.maloclinic.lt 
Tel. 8 632 00005

El.p. konsultacija@maloclinic.lt

įspūdį ir matytų tikrąsias nusis-
kundimų priežastis bei gydymo 
galimybes. „Jei pacientui nustato-
mos dantų problemos, reikalaujan-
čios skirtingų specialistų gydymo, 
jis nėra siuntinėjamas į kitas įstai-
gas, o visas paslaugas gauna mūsų 
klinikoje, nes mes turime visų 
odontologijos sričių specialistus. 
Taip ir pacientas sutaupo laiko, ir 
nuoseklus bei vieningas gydymas 
vienoje vietoje duoda geresnių re-
zultatų“ – pasakoja Simonas Ban-
kauskas.

Dėl pastovaus gydytojų kvalifika-
cijos kėlimo, investicijų į naujausią 
įrangą bei technologijas klinikose 
MALO CLINIC | DPC yra užti-
krinama aukščiausius standartus 
atitinkanti pacientų priežiūra. Visi 
pacientai yra įspėjami, kaip reiktų 
save prižiūrėti po kiekvienos pro-
cedūros, kad gydymo procesas būtų 
efektyvus. Po visų didesnių proce-
dūrų pacientai stebimi, kviečiami 
pakartotiniams vizitams, primenant 
jiems, kad privalo apsilankyti ap-
žiūrai.

Anykščių klinika
Šaltupio g. 1, Anykščiai

I-VI 9:00-18:00

Tel.: +370 633 07009
anyksciai@maloclinic.lt
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Senjorams reikalingos 
patalpos

Anykščių rajono savivaldybei 
paskelbus informaciją apie nevy-
riausybinių organizacijų projek-
tams paskirtą finansavimą iš ra-
jono biudžeto, portalo anyksta.lt 
dėmesį atkreipė Lietuvos pensi-
ninkų sąjungos „Bočiai“ Anykš-
čių skyriaus projektas „Verslu-
mui amžius ne kliūtis!”, kuriam 
savivaldybė skyrė 390 eurų. Pa-
tys susisiekėme su šio skyriaus 
pirmininke I. Grežeckiene, norė-
dami daugiau sužinoti apie vie-
tos senjorų projektą ir numatytas 
veiklas.

„Visi seni žmonės moka megz-
ti, siūti, siuvinėti, yra kas piešia. 
O po to važiuosime į muges par-
duoti, vis kelis centus gausim“, 
- apie numatytas veiklas entuzi-
astingai pasakojo I. Grežeckienė. 
Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ skyrius vienija apie 150 
mieste gyvenančių senjorų, ku-
rie net ir sulaukę  85-erių metų, 
anot I.,Gražeckienės, turi daug 
ūpo burtis ar net užsiimti smul-
kiu verslu.

O kodėl pensininkai savo darbų 
negalėtų parduoti čia pat Anykš-
čiuose, į kuriuos atšilus orams 
tiesiog plūsta turistai?

Mero patarėjas užpykdė Anykščių pensininkus
„Matot, mums niekas neduoda 

patalpų. Šitas Donaldas (mero 
patarėjas D. Vaičiūnas,- red.
pastaba) užsiėmė. Pas kleboną 
Krumpliauską būdavom ir būda-
vo „spakaina“. Mus ten priim-
davo. O dabar jie ten užsiėmę, 
verslą darosi, o mes, „Bočiai“, 
nebeturime kur pasidėti“, - pasa-
kojo I. Grežeckienė, pridurdama, 
kad savivaldybės patalpų prašiusi 
„šimtą kartų ir nusibodę jau pra-
šyti“.

Teigia, kad mero 
patarėjas grasino

Po pokalbio portale anyksta.
lt pasirodžius trumpam praneši-
mui, kuriame paskelbėme tai, ką 
mums papasakojo pašnekovė I. 
Gražeckienė, vėl sulaukėme jos 
skambučio. Šįsyk moteris buvo 
sunerimusi.

„Jis sako, kad aš jį šmeižiu pa-
sakiusi, kad kai buvo klebonas 
Krumpliauskas, mes į tuos namus 
eidavome, o dabar tuos namus už-
ėmė mero patarėjas  ir mūsų niekas 
ten nebepriima. Aš tik pasakiau 
jums teisybę. Jis tegul manęs at-
siprašo už tai, kad mane kaltina 
šmeižimu“, - „Anykštai“ kalbėjo I. 
Gražeckienė ir pasakojo, kad mero 
patarėjas, Darbo partijos  narys D. 
Vaičiūnas jai liepęs ateiti į savival-

dybę pasiaiškinti.

Tai – klebono reikalas

 „Ką reiškia šeimininkauja? Tas 
centras patalpas nuomojasi ir kle-
bonas yra laisvas pasirinkti, kam 
nuomoti. Ir aš beveik esu įsitikinęs, 
kad maišo patalpas tarp Vilniaus 10 
ir Vilniaus 13. Aš nežinau, kas tuose 
parapijos namuose anksčiau buvo, 
nei kada tai buvo, nei aš jos pažįs-
tu“, - „Anykštai“ sakė D. Vaičiūnas, 
aiškindamas, kad jis neturi galių va-
dovauti, kam į tuos parapijos namus 
įsikelti ar iš jų išsikelti, nes tai „kle-
bono reikalas“.

Anot I. Gražeckienės, Lietu-
vos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 
Anykščių skyrius buvo registruotas 
Vilniaus gatvėje 13, tačiau patalpas 
nuo pat Sąjūdžio įsikūrimo laikų 
iki tol, kol klebonu nepradėjo dirbti 
Petras Baniulis, turėjo pastate, pa-
žymėtame Vilniaus gatvės 10-uoju 
numeriu.

Mokė, kaip reikia 
rašyti straipsnius

Panašu, kad ši istorija mero pata-
rėjui D. Vaičiūnui, kurio pavardė jau 
daugelį kartų buvo linksniuojama 
skandalingoje istorijoje dėl sankry-
žos stebėjimo vaizdo kameromis 
šalia Anykščių Antano Vienuolio 

progimnazijos, ne itin buvo maloni, 
todėl šis, neturėdamas jokios kom-
petencijos, ėmėsi „Anykštos“ žur-
nalistą mokyti, kaip reikėtų dirbti 
žurnalistinį darbą.

„Prašau neinterpretuok ir neklai-
dink nei savo skaitytojų, nei mano 
aplinkos žmonių, kad tai yra šmeiž-
tas, ir neklaidink, kad ten kažkas šei-
mininkauja. Gerai, kad man pasakai 
apie tai, kad I. Gražeckienė sakė, jog 
aš ją šmeižiau, ačiū, bet aš nešmei-
žiau“, - įrodinėjo mero patarėjas D. 
Vaičiūnas, visgi pokalbį nusprendęs 
užbaigti konstruktyvia gaida.

Neaišku, ar padės rasti 
patalpas, ar priekaištaus

Anot D. Vaičiūno, I. Gražeckie-
nė greičiausiai sureagavo pernelyg 
jautriai, nes jo skambutis jai buvęs 
„diplomatiškas ir nuoširdus“, siūlęs 
„įvertinti galimybes ir rasti geriausią 
sprendimo būdą“.

„Skambutis buvo skirtas pasikal-
bėti apie tą situaciją. Ir, jeigu gali-
mybė susitikti buvusi anksčiau, tai 
būtume išsiaiškinę vietoje ir kažkokį 
sprendimą būtume suradę. Bet situa-
cija tikrai nėra tokia, kad aš esu už-
valdęs, negalima ten niekam ateiti.
Tai yra visiška netiesa ir neatitinka 
tikrovės. Aš galiu aiškinti ir su ja, jei 
reikia, kad į mane niekas nesikreipė 
dėl galimybės bendradarbiauti, o kai 

(Atkelta iš 1 p.)

Štai Panevėžio dienraštis „Se-
kundė“ rašo: „Skyriaus vedėja 
pasiteiravo, ar būtų galimybė tar-
nybinio kaitumo būdu pervesti ją į 
Panevėžio savivaldybę. Galėjome 
paprieštarauti, bet to nepadarė-
me. Galiu atvirai pasakyti – buvo 
architektei praėjusių metų trečią 
ketvirtį skirta tarnybinė nuobauda 
- papeikimas“, - „Sekundei“ teigė 
V. Veršulytė. Komisija, atlikusi 
patikrinimą, nustatė D. Gasiūnienę 
padarius pažeidimus, susijusius su 
apmokėjimu už miesto centre, ša-
lia A. Baranausko paminklo, įreng-
ta kompozicija – ženklus rašytojui 
atminti, kuriuose užrašytas jo mo-

Nuobauda buvusiai architektei, arba 
„Vis dar pasitaikantys negatyvūs reiškiniai mūsų visuomenėje“

Anykščių rajono vadovai laikydamiesi principo neskelbti, kam 
iš administracijos darbuotojų skiriamos nuobaudos, buvusiai ra-
jono vyriausiajai architektei Daivai Gasiūnienei taiko išimtį. Apie 
į penkeriopai didesnę Panevėžio miesto savivaldybę perėjusios, Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja bei miesto vyriausiąja 
architekte tapusios, taigi karjerą padariusios D. Gasiūnienės nusi-
žengimus Anykščių rajono vadovai žiniasklaidai kalba noriai.

ralės kodeksas.”
Anykščių naujienų portale 

„Nykščiai“ išdėstytos mero Kęs-
tučio Tubio mintys apie buvusią 
rajono vyriausiąją architektę ir nu-
rodyta, kad ji bausta ne tik papei-
kimu, kad jai, kaip bausmė, taiky-
tas ir atlyginimo sumažinimas.  

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorės Venetos 
Veršulytės „Anykšta“ paklausė, 
jog jei jau apie D. Gasiūnienės 
nuobaudas viešai kalbama, tai gal  
nebėra paslaptis ir kitų nubaustųjų 
pavardės? V. Veršulytė atsakė, kad 
apie savo nuobaudą „Sekundės“ 
žurnalistei pasipasakojo pati D. 

Gasiūnienė, o kadangi žurnalistė 
jau šiaip ar taip turėjo informaci-
ją, tai direktorei nieko kito neliko 
tik plačiau pakomentuoti situaciją. 
„Savivaldybės specialistas Aloyzas 
Niurka buvo nubaustas už netinka-
mą J. Biliūno gimnazijos pastato 
renovacijos techninę priežiūrą?” -  
„Anykšta“ paklausė V. Veršulytės. 
Direktorė atsakė, kad apie tai, kas 
pernai buvo, ji gerai neatsimena – 
reiktų patikslinti. „Ar A. Niurka ir 
Algis Balaišis nubausti už tą patį 
objektą?” – uždavėme kitą klausi-
mą direktorei. Tada ji išdėstė, jog 
kadangi A. Niurka ir A. Balaišis 
apie nuobaudas su žurnalistu ne-
kalbėjo, tai ir ji nepasakos. 

D. Gasiūnienė, išgirdus „Anykš-
tos“ klausimą apie tai, kodėl ji gy-
rėsi Panevėžio žurnalistams, kad 
Anykščiuose buvo bausta, švelniai 
tariant, nustebo, nes kas būdamas 
sveiko proto eis girtis savo papei-
kimais, juolab - naujoje darbovie-
tėje? Tačiau D. Gasiūnienė pripa-
žino, kad su „Sekunde“ kalbėjo, 
atsakė ir į žurnalistės klausimą 
apie Anykščių rajono valdžios jai 
skirtą nuobaudą.

Pakalbinome ir „Sekundės“ žur-
nalistę, teksto apie D. Gasiūnienę 
autorę Ingą Kontrimavičiūtę. Žur-
nalistė džiaugėsi atviru pokalbiu 
su Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktore V. Veršulyte.  
„Direktorė pati viską papasakojo ir 
labai visapusišką informaciją man 
suteikė. Tikrai buvo labai malonus 
pokalbis.”- „Anykštai“ apie tai, 
kaip su V. Veršulyte kalbėjo apie 
D. Gasiūnienę, sakė „Sekundės“ 
žurnalistė I. Kontrimavičiūtė. Ji 
šypsojosi, kad apie D. Gasiūnienei 
skirtą nuobaudą sužinojo anaiptol 
ne iš pačios D. Gasiūnienės. 

Priminsiu, jog iki šiol Anykščių 
savivaldybės administracija ne-

skelbia informacijos, kas laimėjo 
konkursą Teisės, personalo ir civi-
linės metrikacijos skyriaus vedėjo 
pareigoms užimti, nors nuo kon-
kurso praėjo jau beveik dvi savai-
tės. 

Taigi, regis, Anykščiuose val-
džią turintys liberalai taiko regu-
liuojamo viešumo taktiką. 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Pauleziura: “Viešumas pagal liberalus”.

Darbas: “Įdomiausia, kad Daiva su Veneta ilgą laiką buvo 
bendradarběs. kokie baisūs santykiai savivaldybėje. Žema juodinti ir 
skųsti iš darbo savo noru išėjusį žmogų. Pademonstravo Veršulytė, kad 
neturi jokio supratimo apie garbę, padorumą... negerai su morale.

Bomžai elgiasi gražiau.”

Laura: “Buvau tikra, kad iš trijų pagrindinių rajono vadovų V. Ver-
šulytė yra vienintelė, kuri nesusipykusi su morale ir sąžine. Deja, me-
tai, praleisti aukštame poste, labai pakeitė šią moterį... labai gaila.”

Homo sovieticus: “sovietizmą grąžina. ir dar: tokia lyg ir jauna 
administratorė, o neatsimena, kas buvo pernai. Baisu ir liūdna. kad 
bus toliau?”

Taip: “ko jūs ant tos damkės pykstat - neįtiks jotubiui ir išmes ją į 
niekur. Taip sakant - kas moka, tas ir muziką užsako. Tas pats, manau, 
ir su pimpačkiukais. Šaknys kitur.”

Romas: “O ko buvo galima tikėtis iš populistiniais šūkiais į val-
džią atėjusios liberalų partijos? Prieš rinkimus nešaukė, kad išmėtys 
gerai dirbančius, bet kažkam neįtinkančius darbuotojus, kad išpjaus 
medžius, kad sau trigubai pasididins algas, kad įdarbins savus, kad už 
biudžeto pinigus statys pilis ir stadionus, kad sumažins kultūrininkams 
algas. Įdomu, ar kas būtų balsavęs už tokius lozungus? Bet Pakelčio 
chebra vėl lyg niekur nieko vaikšto po namus, dalija morkų sėklas ir 
žiū vėl kažkas susileis ir atiduos savo balsą.”

Anykštėnė: “išvaikysit visus gerus specialistus, kitus laikote baimė-
je ir įtampoje. kas dirbs, kas įgyvendins projektus? nors tiesą sakant, 
atėjus liberalams negirdėjau, kad koks naujas projektas būtų įgyvendi-
namas, išskyrus neprasidėjusias pilies statybas ar stadionus iš suma-
žintų kultūros darbuotojų atlyginimų.”

(komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių socialinės gerovės centre 
dirbau, bendravome su visomis or-
ganiacijomis, kurios tą norėjo dary-
ti. Mūsų tikslas buvo suvienyti tas 
organizacijas, kurios galėtų kažką 
Anykščiams atnešti gero. Tiesa yra 
tokia, kokią aš kalbu“, - įrodinėjo 
mero patarėjas D. Vaičiūnas.

Į savivaldybę kviečiama „Bočių“ 
vadovė sakė šiuo metu serganti, ta-
čiau D. Vaičiūnas jai esą sakęs lauk-
siantis, kol ji pasveiks.

„Jis man - ne viršininkas. Jeigu 
reikės, galės pats mane ir susirasti“, - 
tai, kad  pernelyg D. Vaičiūno skam-
bučio neišsigando, demonstravo I. 
Gražeckienė.

Mero patarėjas tiesiogiai susijęs 
su centru

Anykščių šv.Mato parapijos na-
muose įsikūręs Anykščių sociali-
nės gerovės centras pradėjo veikti 
2014-ųjų metų lapkritį. Jo vadovu 
iš pradžių buvo D. Vaičiūnas (dabar 
centrui vadovauja Sigitas Petravi-
čius, D. Vaičiūnas save Vyriausiajai 
rinkimų komisijai pristatė kaip šio 
centro savanorį). Nuo pat savo vei-
klos pradžios centras skelbėsi, kad 
jo misija - kovoti su darboholizmu, 
toksikomanija ar net seksomanija.

Anykščių socialinės gerovės cen-
tre dirba mero patarėjo D. Vaičiūno 
žmona Ieva Vaičiūnienė.

Vyresnieji prisimena, kad ir tary-
binė spauda rašė apie „vis dar pa-
sitaikančius negatyvius reiškinius 
mūsų visuomenėje“. 

 Tais laikais kritinės publikacijos 
spaudoje pasirodydavo arba prieš 
pat „atsakingo asmens“ atleidimą 
iš pareigų, arba iš karto po atlei-
dimo.

Anykščių savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršuly-
tė, kalbėdama apie jos paskirtas drausmines nuobaudas savival-
dybės darbuotojams, vadovaujasi selekcijos principu - apie vie-
nus darbuotojus kalba, apie kitus - nutyli.
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tinklas anykštėnai juokauja

Šį kartą savo mėgstamus 
anekdotus „Anykštos“ skaity-
tojams papasakojo Anykščių 
savivaldybės administracijos 
kalbos tvarkytoja Violeta JU-
CIUVIENĖ.

* * * 
Eina per Sacharos dykumą 

šuo ir sutinka kupranugarį. 
- Kada bus jūra? – klausia.

- Už kokio šimto kilometrų. – 
atsako kupranugaris.

- Ir koks durnius sugalvojo su-
pilti tokį didelį paplūdimį.

* * * 
- Dukrele, – sako tėvas, - kaip 

tu tekėsi už to Prano, kad tas šlu-
bas!

- Tai kas, kad anas šlubas. 
Anas šlubas, kai vaikščioja, kai 
sėdi – tai nešlubas.

* * * 
Anksti ryte kapinių sargas 

eina pasižiūrėt, ar per naktį ko-
kie niekdariai ko nors neiškrėtė. 
Girdi – kad dejuoja, kad rauda 
kažkas. Prieina arčiau prie  iš-
kastos duobės, o ten – moteriš-
kė. Vakare ėjo mažumėlę įmetusi 
ir...

- Oi, oi, Dievulėliau, kaip šal-
ta!

- Tai ko atsikasei, kad sušalai? 
– net perpyko sargas.

                                                                                    
* * * 

- Na, pagaliau atpratinau vyrą 
graužti nagus.

- Kaimynėle brangiausia, kaip 
tau pavyko?

-Ai, paprastai. Paslėpiau jo 
dantų protezą.

                                                                                     
* * * 

Moteriškė parduotuvėje rinko-
si šluotą. Visas iškilojo, išvartė. 
Privertė pardavėją dar atnešti 
glėbį iš sandėlio. Kone dvi va-
landas kuitėsi, galų gale išsirin-
ko.

- Ponia, jums suvynioti ar taip 
skrisite? – pasitikslino pardavė-
ja.

                                                                    
* * *

- Šventai tikiu, - meilikauja 
kandidatui į Seimą jo žmona, 
– kad už tave balsuos visi dori 
žmonės.

- Menka paguoda: reikia, kad 
balsuotų dauguma...

* * *
- Kada įvyko pirmieji demo-

kratiški rinkimai?
-Kai Dievas pastatė prieš Ado-

mą Ievą ir tarė jam: „Rinkis sau 
žmoną!“

Čir vir vir, 
pavasaris!

Anykščių socialinės 
globos namų direkto-
rės Jolitos Gečienės 
feisbuke – pavasariš-
kos nuotaikos.

Direktorė pozuo-
ja kartu su į gimtinę 
sugrįžtančiais paukš-
čiais.

Prizas – Latavėnų gyventojui
Balandžio 2 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio 

„Atsisveikinimas“ teisingas atsakymas –  SKULPTORIUS. 
Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 87 skaitytojai. Tai anykštė-

nai D.Kundrotienė, V.Stasiūnienė, V.Lančickienė, D.Šlamienė, 
A.Burneikienė, I.Janienė, E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, 
B.Augulienė, A.Lunevičius, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, 
E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, O.Arienė,  R.Budrienė, 
R.Venclovienė, D.Varnienė, A.Skaržauskienė, V.Bieliūnienė, 
L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, A.Kavolienė, 
A.Vilčinskas, R.Vilimas, A.Keraitienė, P.Girnienė, J.Mieželienė, 
R.Kavoliūnienė, G.Skardžiuvienė, V.Skardžius, V.Žemaitienė ir 
M.Parnavienė; L.Ruša, D.Rušienė, V.Širvytė ir K.Lasauskas iš 
Vilniaus; V.Mogylienė, S.Cemnickienė, N.Žąsinienė, R.Žąsinas, 
B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš 
Viešintų; E.Slavinskienė, G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų 
Elmininkų; V.Strazdienė, R.Puolis, D.Sudeikienė ir L.Kiškienė 
iš Kavarsko; S.Krisiūnienė, B.Raščiūvienė ir J.Uzdrienė 
iš Surdegio; B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kurklių, 
K.Imbrasaitė iš Šovenių, L.Urbutienė iš Naujikų, O.Petronienė 
iš Smėlynės, J.Pačinskienė iš Padvarninkų, L.Didienė iš 
Medžiočių, A.Rutkauskas iš Andrioniškio, J.Šeštokienė iš 
Repšėnų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, V.Milaševičienė iš 
Raguvėlės,  L.Dobrodiejienė iš Utenos, T.Patumsienė iš 
Vikonių

J.Vaičiulienė ir D.Barysienė iš Plikiškių, A.Kriogienė iš 
Voversių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, E.Trečiokaitė iš 
Jatkonių, A.Juknonienė iš Rubikių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, 
K.Rimkuvienė iš Antupių, S.Skapas iš Latavėnų, R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų, S.Želnienė iš Maželių, R.Vaiginytė iš Aknystų, 
B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių bei A.Kuolienė iš Kunigiškių.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Atsisveikinimas“ prizas – 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knyga atiteks S. SKAPUI 
iš Latavėnų. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atiimti kny-
gos. 

Kryžiažodis  
„Žaluma“

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Ži-
burio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti, paskambinę telefonu (8-381) 
5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

I.Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas
-15 proc.

Visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamus 

vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. 
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2016-05-31)

Pažintis su žvaigždėmis

Anykščių L.ir S. Didžiulių vie-
šosios bibliotekos direktoriaus pa-
vaduotoja Aušra Miškinienė feis-
buke – apsupta pasaulinio lygio 
žvaigždių. Atrodo įspūdingai, nors 
jos tik iš vaško.

Bibliotekininkė nepraleido pro-

gos įsiamžinti Madam Tiuso mu-
ziejuje Londone, į kurį kasmet 
plūsta milijonai žmonių iš viso 
pasaulio, kad bent trumpam galė-
tų  pasijusti papuolę į aukščiausio 
lygio įžymybių, sportininkų, istori-
nių asmenybių būrį.

Savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja Vida Di-
čiūnaitė ištikima gimtie-
siems kloniams.

Sulaukusi feisbuko bi-
čiulių klausimų, kurioje 
vietoje įsiamžinusi, V. 
Dičiūnaitė juokauja, kad 
žvejai geras vietas slepia, 
bet paatvirauja – taip gra-
žu ten, kur Varius įteka į 
Šventąją...

Žvejai geras vietas išduoda 
tik feisbuko draugams

Kelionė po 
saulėtąją
Kaliforniją

VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė 
Sonata Veršelienė socialiniame tinkle 
„Facebook“ džiaugėsi ypatingai pra-
leista Motinos diena. „Saulėtai šven-
čiam Motinos dieną. Linkėjimai.“ 
– tokia žinutė atskriejo į Lietuvą iš 
Santa Barbaros (JAV), kur kartu su 
dukra Samanta svečiuojasi S. Verše-
lienė. Iš nuotraukų matyti, kad ke-
liaunininkės aplankė ir San Franciską 
– direktorės „sieną“ puošia garsusis 
Aukso vartų tiltas. 
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Kavarsko 
paukštynas 
parduoda
viščiukus
 broilerius,

dedekles vištaites,
lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

Vl.Tamošiūno paukščių ūkis 
prekiauja natūraliais vietiniais 
pašarais išaugintų kalakutų ir 
broilerių skerdiena, aukšto pro-
duktyvumo dedeklėmis vištomis. 
Priima užsakymus paaugintiems 
kalakučiukams ir broileriams. 

Tel.: (8-687) 78274, 
(8-622) 32588. 

Malkos rąstukais
3-jų metrų ilgio. 

Vežame miškavežiu
 po ~ 30-35 erdmetrių.

Matuojame vietoje. Turime 
įvairių rūšių. Kaina nuo 17 eurų.

Tel. (8-604) 84848.

T-40 (technikinė apžiūra, doku-
mentai, 1978, mėlynas) 1480 Eur,

“Kir” smulkintuvą su bunkeriu 
650 Eur,

Metalines statines 25, 5, 2,4, 1 
kub. m - 850, 250, 200, 145 Eur,

Avižas (sėklai) 10 t (110 Eur/t),
Miežius (sėklai) 3 t (125 Eur/t),
Kviečius 3 t (135 Eur/t).
Tel. (8-670) 28997.

UAB “Antalgės 
paukštynas” 

Sidabrinių padalinyje,
parduoda broilerines 

vištas.
Tel.: (8-616) 48503 ir 

(8-389) 37791.

Rokiškio r. 
ŽŪB „Audrupio paukštynas“  
nuo gegužės  9  d.   9.00  

-  15.00 val.    
parduoda  4  mėn. jaunas 
rudas dedekles vištaites. 

Vienos kaina 5 Eur. 
Kiekis ribotas.

Tel.: (8-458) 6-52-48, (8-606) 
32240, (8-683) 07083.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 12 d. (ketvirtadie-
nį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pil-
komis, juodomis ir  lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. le-
salais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Raguvėlėje 
7.20, Rukiškis 7.25, Juostininkuose 7.30, Troškūnuose 
(turgelyje) 7.40, Vašokėnuose 7.55, Surdegyje 8.05, 
Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25, Didžiuliškėse 8.35, 
Padvarninkuose 8.40, Andrioniškyje 8.45, Piktagalyje 
9.00, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 9.10, N. Elmininkuose 9.30, Elmininkuose 9.35, 
Čekonyse 9.40, Vikonyse 9.50, Svėdasuose (prie 
turgelio) 9.55, Daujočiuose 10.10, Auleliuose 10.15 
Mačionyse 13.00, Gečionyse 13.05, Rubikiuose 13.15, 
Burbiškyje 13.25, Katlėriuose 13.35, Pašiliuose 13.40, 
Skiemonyse 13.50, Staškuniškyje 14.15, Kurkliuose 
14.25, Šlavėnuose 14.35, Ažuožeriuose 14.45, 
Pagiriuose 14.50, Dabužiuose 14.55, Kavarske 15.10, 
Janušavoje 15.15, Pienionyse 15.20, Repšėnuose 
15.25, Traupyje 15.35, Laukagaliuose 15.45, 
Levaniškyje 15.55.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Gegužės 8 d. (se-
kmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” paukšty-
no vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS-
309 veislės vienadieniais mėsiniais broileriais, 
1-2 savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, 
vienadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-
4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur), turėsime gai-
džiukų, spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome 
palaukti (tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 
7.55, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 
16.35, Staškūniškyje 16.45.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu “Komatsu” 
lyginame gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

Šiltiname fasadus, atliekame 
fasadų apdailos darbus.

Tinkuojame, dedame dekora-
tyvinį tinką, dažome struktūri-
niais dažais. Dengiame šlaiti-

nius stogus. Mūro darbai. 
Tel. (8-676) 52289.

Renkasi gegužės 9-12 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.

Taikomos nuolaidos.

UAB „Vaja farm“ brangiai perka arba nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės 

– Kurklių kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. 8-687-76191

UAB “Ukmergės melioracija” 

kloja trinkeles ir 
kasa tvenkinius. 

Garantija 5 metai. 
Tel. (8-688) 50155.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

8,53 ha žemės  Anykščių r. 
Ramaškonių k. (melioruota). 1 500 
Eur/ha.

Tel. (8-698) 35044.

Piktagalio kaime - 115 kv. m gyve-
namąjį namą su ūkiniais pastatais ir 
1 ha žemės. Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

Parduoda sodybą su patogumais 
(7 km nuo Anykščių, prie gero kelio, 
netoli miškas, upė, 1,5 ha žemės) 
arba keičia į butą Anykščiuose.

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą Traupio seniūnijoje, 
Anykščių r. Kaina sutartinė.

Tel. (8-671) 79755.

“Vorutos” ir “Šilelio” sodų bendrijoje 
- sklypus.

Tel.: (8-686) 63407, (8-381) 5-14-09.

Sodo sklypą. Yra pamatai namo 
statybai, šulinys, apželdintas.

Tel. (8-675) 75544.

Tvarkingą garažą Anykščiuose 
Kalno g. (po visu yra rūsys). 

Tel. (8-622) 54670.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas. Atveža su miškavežiu.
Tel. (8-601) 29188.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,uosio 
briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Gyvuliai

12 m. ramų darbinį arklį (stambintas 
žemaitukas). Galima keisti. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

Veršingą žalmargę karvę (4 veršių), 
bekoną, du paršelius (porytė), pašari-
nius grūdus.

Tel. (8-604) 16375.

Mangalica veislės paršelius.
Tel. (8-615) 63606.

Kita

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Broilerius (kalakutiniai) 2-3 savaičių. 
Perkant 50 vnt. atveža. Vakcinuoti.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Maistines, sėklines ir pašarines bul-
ves. Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Raudonųjų dobilų sėklą.
Tel. (8-614) 25565.

Biohumusą (sliekų žemę) ir kalifor-
nijos sliekus.

Tel. (8-686) 56748.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Naudotas, raudonas, senovines 
plytas, įvairią medieną, metalinį san-
dėlį (12x36 m.), šiferį. 

Tel. (8-611) 32460.

Traktorių T-40AM (dvitiltis), Su do-
kumentais. Kaina sutartinė.

Tel. (8-614) 33442.

Purkštuvus, trąšų barstomas, ro-
tacines šienapjoves, vartytuvus, 
lėkščiuotuvus, kultivatorius, frezus, 
bulvių sodinamas, kasamas, fronta-
linius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Biologinius nuotekų įrenginius, 
nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, 
riebalų surinktuvus. Pardavimas, 
montavimas, garantinis aptarnavi-
mas. Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų že-

mes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsaky-
mus. 

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Palankiomis sąlygomis suteiktų 
paskolą nuo 5000 iki 15 000 Eur, su 
užstatu. 

Daugiau informacijos 
tel. (8-640) 18698.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus, pataria interje-
ro klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Meistras gamina laiptus ir visų tipų 
baldus iš kietmedžio. Gali suprojek-
tuoti.

Tel. (8-615) 45845.

Dažo namus, gamybinės paskirties 
patalpas. Atlieka kitus statybos dar-
bus.

Tel. (8-679) 90305.

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

Tel. (8-682) 37022.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

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

Dengia, remontuoja stogus, stato 
malkines, pavėsines, priestatus ir t. t. 
Pasirūpina medžiagomis..

Tel. (8-600) 78285.

Įrengia ventiliacijos ir ekonomiškas 
rekuperacines sistemas. Savo, kli-
ento medžiagomis. Deimantinėmis 
karūnomis gręžia skyles. 

Tel. (8-673) 06342.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikia garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

Teritorijų priežiūra: krūmų, medžių 
pjovimas, genėjimas, žolės pjovimas, 
išvežimas su savo įranga. 

Tel. (8-641) 84909, www.kertveza.lt

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Biologiniai nuotekų įrengi-
niai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Ratiniu ekskavatoriumi - pakrovė-
ju atlieka žemės kasimo, lyginimo 
darbus. Valo kūdras. Tvarko kelius. 
Įrengia kanalizacijos, vandentiekio, 
drenažo sistemas.

Tel. (8-670) 12913.

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu 
“BOBCAT” atlieka žemės kasimo, lygi-
nimo, gręžimo, betono daužymo dar-
bus (yra paletinės šakės). Balandžio 
- birželio mėn. tik šeštadieniais. 

Tel. (8-685) 27028, (8-618) 65358.

Juostiniu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus.

Tel. (8-680) 81222.



SKELBIMAI 2016 m. gegužės 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 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200 egz.       Užs. Nr. 430

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.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-671) 
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
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.

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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,35 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,15 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Reikalingi E kate-

gorijos vairuotojai.  

Tel.: (8-686) 23411, 

(8-698) 46745.

Darbo aprašymas
•Aktyvus dalyvavimas stogo 

dangų bei kitų statybinių 
medžiagų pardavimuose;
•Pasiūlymų ruošimas, derybų 

vedimas;
•Klientų konsultavimas;
•Naujų klientų, objektų paieška;
•Į rezultatą orientuotų pardavi-

mo tikslų užtikrinimas;
•Kasdienių pardavimų darbo or-

ganizavimas.

Reikalavimai
•Aukštasis arba aukštesnysis 

išsilavinimas statybos 
ar vadybos srityse;
•Darbo patirtis pardavimų srity-

je;
•Puikūs derybiniai, komunikaci-

niai ir organizaciniai įgūdžiai;

•Gebėjimas bendradarbiauti, 
siekiant bendrų įmonės tikslų;

•Analitinis bei strateginis mąs-
tymas;

•Orientacija į rezultatą;
•Pozityvumas, kūrybinis mąsty-

mas, optimizmas ir aktyvumas;
•B kategorijos vairuotojo pažy-

mėjimas.

Įmonė siūlo:
•darbą profesionaliame 
kolektyve;
•visas socialines garantijas;
•Jūsų patirtį bei gebėjimus ati-

tinkantį atlyginimą.

UAB “Nord profil”
Tel (8-672) 53438.
egidijus@nordprofil.lt

Padalinio vadovui  (Anykščiuose) 

Headex Group nuo 2003 metų teikia laikinojo įdarbinimo ir 
rangos paslaugas Lietuvoje ir Vakarų Europoje. Šiuo metu per 
mus sėkmingai dirba daugiau kaip 2000 žmonių. Daugiau infor-
macijos www.headex.eu

GERAI APMOKAMAS ILGALAIKIS DARBAS VOKIETIJOJE
 Šiuo metu ieškome tvirtų bei ištvermingų darbuotojų, norinčių dirbti įvairius darbus 

Vokietijos sandėliuose.
Siūlome darbą:
- Krovėjams;  Prekių atrinkėjams;  Palečių remontuotojams; CE kategorijos vairuotojams;  

Krautuvo vairuotojams.
Jeigu tavo sveikata puiki, nebijai fizinio krūvio ir greito tempo darbe, - kviečiame prisijungti 

prie mūsų komandos.
Mes garantuojame ilgalaikį darbą, patrauklų atlygį su socialinėmis garantijomis bei suteikia-

me gyvenamąjį plotą. Skambinkite +370 666 11127

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padėjo palydė-
ti į amžiną poilsio vietą mylimą vyrą, tėvelį, senelį Juozą 
PILKAUSKĄ.

Žmona ir dukros

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius, seną buitinę techniką 
ir elektroninę įrangą. Klientui pa-
geidaujant 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.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje (su žeme ir išsikirti-
mui, už suteiktą informaciją sumo-
ka grynais ). 

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

Brangiai įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel. (8-685) 03209, 
(8-621) 18176.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, 
ž. ū. technika, dalys

Traktorių T-40.
Tel. (8-615) 10941.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą. 

Tel. (8-633) 60143.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trak-
torius. 

Tel. (8-601) 53942.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumen-
tus.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Bartynco - veršelius auginti. 
Pirkimas antradieniais - ketvirta-
dieniais. 

Tel. (8-680) 22009.

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

Tel. (8-680) 41510.

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius.  
Atsiskaito,  išsiveža. 

Tel. (8-614) 24950.

Priekalą ir spaustuvą.
Tel. (8-673) 52864.

Brangiai - juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą. Klientui pageidau-
jant išsiveža. 

Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, 
UAB “Tormeta”.

Eglės, pušies rąstus, mišką.
Tel. (8-689) 48020.

Perkame įmonę 
registruotą kaimo 

vietovėje. 
Tel.: (8-686) 23411, 

(8-698) 46745.

siūlo darbą
Ieškomas transporto vadybininko 

asistentas (-ė), stabiliai dirbančio-
je tarptautinių pervežimų įmonėje 
Anykščiuose. Siūlomas konkuren-
cingas atlyginimas. 

Tel. (8-610) 00543.

Darbui Vilniuje reikalingi vi-
daus apdailos specialistai. 
Apgyvendina.

Tel. (8-619) 20252.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmonė 
ieško staliaus staklininko su patirti-
mi darbui Anykščiuose. Pirmenybė 
teikiama dalinį darbingumą (neįga-
lumą) turintiems kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.
 



Esteros AsAČiOVAiTĖs nuotr.
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mėnulis

Domicelė, Domicijonas, Butau-
tas, Rimutė, Danutė, Stanislovas.

šiandien

gegužės 8 d.

gegužės 9 d.

gegužės 7-9 jaunatis.

Stanislovas, Viktoras, Džiugas, 
Audrė, Mykolas, Stasys.

Beatas, Edita, Mingailas, Aus-
tėja, Grigalius.

anekdotas

oras

+22

+8

iŠ arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė klauso premjero 
Algirdo Butkevičiaus
 pranešimo

Portalas anyksta.lt skaitytojus pakvietė  į atbudančią gamtą pažvelgti pro fotoaparato objektyvą ir 
sudalyvauti fotografijų konkurse „Pavasaris Anykščių rajone“. Konkurso dalyvių nuotraukose – vis 
daugiau saulės, šypsenų ir pakilių būsenų, kuriomis pavasarį užsikrečia net ir mūsų augintiniai.

Fotografuokite gamtos vaizdus, rajono miestelius bei kaimus, pavasariu besidžiaugiančius jūsų arti-
miuosius. Nepamirškite keliais sakiniais papasakoti, kas užfiksuota jūsų nuotraukose, taip pat nurody-
kite savo vardą ir pavardę.

Didysis žydėjimas tik prasideda, tad konkursą pratęsiame iki gegužės 24 dienos. Jūsų nuotraukų lau-
kiame el.pašto adresu robertas.a@anyksta.lt

Tris konkurso laimėtojus apdovanosime „Anykštos“ prizais.

Fotografijų konkursas 
„Pavasaris Anykščių rajone“

Esteros ASAČIOVAITĖS nuotr. 
(Jono Biliūno gimnazija, mokytojas Alfredas Motiejūnas) 

Severinos ŠEŠTOKAITĖS nuotr. 
„Anykštos” jaunųjų žurnalistų būrelis. 

Radvilės DILYTĖS nuotr. (Jono Biliūno gimnazija, mokytojas Alfredas Motiejūnas)  

Jono Biliūno gimnazijos 
gimnazistės Gabrielės ASI-
NAVIČIŪTĖS nuotr. 

Medicinos universitetas. Profe-
sorius klausinėja studentų:

 - Koks žmogaus organas suža-
dintas padidėja net 10 kartų?

- Ona, prašau atsakyti. 
- Ona, aš jūsų klausau!!!!!!! 
- Ne, aš gėdinuosi. 
- Jonai, jūsų atsakymas.
 - Vyzdys. 
- Teisingai. Ona turėčiau jus 

perspėti, kad gyvenime jūs nusi-
vilsite.

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Algirdas per televiziją
stačiai skleidžia savo viziją -
Taktą mušdama su koja
Tezes stropiai konspektuoja.

Šitas ketvirtis puikus
ir į rojų panašus,
O anam kažko tai trūko
Gal prekybininkai suko.

kainos augo, litai krito
jis nesitikėjo šito,
Bet dabar jau lygis kyla
Tuo labiau, kad oras šyla.

Amiliutė sužavėta
Ploja jam iš savo vietos:
„Ot, tai protas, tai galva –
 Štai kaip klesti lietuva“.


