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Problemos 
sprendimas

Kilus diskusijoms apie dova-
nų medikams įteisinimą, prita-
riau nuomonei, kad pirmiausia 
reikėtų spręsti medikų atlygi-
nimų klausimą ir tada išnyktų 
„vokelių“ problema (kaip ir ki-
tose srityse). 

Tačiau, kai Maskvoje sulaikė 
valdininką, kuris savo bute buvo 
sukaupęs per 100 milijonų dole-
rių, mano tikėjimas susvyravo... 
Tikrai, niekada negirdėjau, kad 
kyšį imtų tas, kuris pinigų ne-
turi....

Linas BITVINSKAS

Gatvės rekonstrukcija sukėlė 
gyventojų pasipiktinimą

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto Vilniaus 
gatvės dalies nuo Miško ga-
tvės iki naujųjų miesto ka-
pinių rekonstrukcijos darbai 
susilaukė gyventojų kreivų 
žvilgsnių. 

Miestelėnai su nerimu 
laukia artėjančių Vėlinių ir 
prognozuoja, kad gerokai su-
siaurinus gatvę, šalia senųjų 
miesto kapinių net nebus kur 
pasistatyti automobilių. 

Vieniems dviguba pergalė, kitiems 
dvigubas pralaimėjimas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Prieš Seimo rinkimų pirmąjį 
turą, žvelgiant į partijų kandi-
datų sąrašus, galima buvo vil-
tis, jog Anykščių rajonas 2016-
2020 metų Seimo kadencijoje 
turės ne vieną, o kelis Seimo 
narius. Tačiau gerai aplinky-
bės susiklostė tik į antrąjį turą 
vienmandatėje patekusiems po-
litikams - Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos atstovei Gre-
tai Kildišienei bei konservato-
riui Sergejui Jovaišai. Jiems 
abiem praktiškai jau garantuo-
tos Seimo narių kėdės, jei ne 
vienmandatėje apygardoje, tai 
per partijos sąrašą. Tuo tarpu 
visi kiti kandidatai pralaimėjo 
dvigubai – ir kaip vienmanda-
tininkai, ir kaip daugiamanda-
tininkai.   

Klimatologė dr. Audronė Galvonaitė į Seimą nepateks tik todėl, kad jos atstovaujamai partijai „Tvar-
ka ir teisingumas“ pritrūko šiek tiek balsų. Vytauto Galvono sesuo partijos reitinge pakilo net iki 
12-osios vietos, tačiau „tvarkiečiai“ daugiamandatėje apygardoje iškovojo tik 5 mandatus.

Prieš artėjančias Vėlines gyventojai nuogąstauja, kad šalia se-
nųjų kapinių nebus kur statytis automobilių, rekonstruojamoje 
gatvėje gali kilti nemažai eismo įvykių.

68-ieji leidimo metai 2016 m. spalio 15 d., šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 82/9065

http://www.anyksta.lt

2 psl.

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

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

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

6 psl. 13 psl.

šiupinys

Gyventi, gyventi 
ir dar kartą 
gyventi

Menininkas 
nuteistas už 
žmogžudystę

Fotomenininkas 
nuotraukomis 
pasakoja apie savo 
vizijų 
moteris

Pretendentai. Ketvirtadienį bai-
gėsi pretendentų į Viešintų seniūnus 
dokumentų pridavimo terminas. 
Konkurse ketina dalyvauti du as-
menys - vienas registravosi pirmo-
siomis dienomis, tik paskelbus apie 
ieškomą naują darbuotoją, antrasis 
baigiantis registravimo terminui. 
Konkurso data dar nėra paskelbta. 
Nepaskelbta ir Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėjo konkurso 
data. Šiame konkurse norėtų daly-
vauti trys asmenys.

Skolos. Rajono  meras Kęstutis 
Tubis dėl gyventojų skolų UAB 
„Anykščių šiluma“ susitiko su ants-
toliais. „Meras pageidavo, kad ants-
toliai daugiau dėmesio skirtų skoli-
ninkų turto išieškojimui, o ne vien 
tik orientuotųsi į jų pinigines lėšas“, 
- „Anykštai“ sakė UAB „Anykš-
čių šiluma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis.UAB „Anykščių šiluma“ 
paslaugomis naudojasi 3000 var-
totojų, jų bendra skola už suvartotą 
šiluminę energiją siekia daugiau nei 
400 000 Eur.

Medžioklė. Vakar baigėsi spe-
cialus atrinktiems Anykščių rajono 
medžiotojams išduotas leidimas 
sumedžioti 4 vilkus. Anykštėnai 
specialaus leidimo galiojimo metu 
sumedžiojo 3. Tačiau šiandien viso-
je Lietuvoje prasideda įprastas vilkų 
medžioklės sezonas, vilkus medžioti 
galės visi medžiotojai. Laisvai šalyje 
leidžiama sumedžioti 40 vilkų, dar 
20 vilkų medžioklės kvota išskirsty-
ta labiausiai nuo vilkų daromos žalos 
nukentėjusiems rajonams. Anykščių 
rajonas į jų sąrašą nebeįtraukiamas. 
Bendroji kvota galios iki tol, kol 
vilkai bus sumedžioti, arba iki kitų 
metų balandžio 1 dienos. Vilkų me-
džioklės kvota paskirstyta pagal pra-
ėjusių metų vilkų apskaitą.

Papjovė. Skiemonių seniūnijoje 
Ožionių kaime vilkas papjovė ožką. 
Žmogus laikė tris ožkas. Vieną iš tre-
jeto sudraskęs pilkis, kitas paliko gy-
vas. Paprastai pasakose ožkos būna 
pagrindiniu vilkų taikiniu, tačiau 
realybėje vilkai dažniausiai drasko 
avis, šunis ar veršius. Anykščių sa-
vivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus specialistai neatsime-
na daugiau atvejų, kai vilkai būtų 
užpuolę ožkas.  
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušė. 2016-10-10 gautas pi-

lietės (g. 1980 m.), pareiškimas, 
kad 2016-10-10 apie 21.00 val. 
Anykščių seniūnijoje vyras (g. 
1974 m.), naudojo fizini smurtą 
prieš ją, bei mažamečius vaikus. 

Įtariamasis sulaikytas uždarytas į 
Utenos apskr. VPK areštinę.

Sužalojo. 2016-10-13 apie 15 
val. Svėdasų seniūnijoje, kieme, 
kilus konfliktui tarp neblaivių su-
gyventinių, pilietis (g. 1966 m.) 
su žarstekliu kartą trenkė pilietei 
(g. 1980 m.) per galvą ir tris kar-

 Ikiteisminio tyrimo metu surink-
tais duomenimis, šių metų vasario 
17 dieną  į sodybą Kurklių seniūni-
jos Kališkų kaime, kurioje gyvena 
keramikas A.Rozanovas, atėjo Kur-
klių II kaime gyvenantis jo bendra-
amžis Sergej Kovaliov. Svečias pa-
prašė leisti jam nusiprausti pirtyje. 
Abu vyrai pirtyje gėrė alkoholinius 
gėrimus, o vėliau tarp jų kilo konf-
liktas. Teismo medicinos ekspertai 
nustatė, kad nužudytajam į galvą 
kirviu A.Rozanovas sudavė ne 

Išmokos. Seimas priėmė Dar-
bo kodeksą (DK), numatantį, kad 
iš darbo atleidžiamas darbininkas 
gaus tik 2 mėn. atlyginimų kom-
pensaciją. Bet tas pats Seimas rin-
kėjų iš darbo atleistiesiems seimū-
nams ketina išmokėti nuo 2 mėn. 
iki 6 mėn. siekiančius atlyginimus. 
Taip dar kartą pademonstruota, kad 
Seimo nariai iš Lietuvos išsipilieti-
nę. Jau ne žmonės, bet pusdieviai. 
Ir jiems paprastų žmonių gyvense-
na negalioja.

Jautrumas. Kilus diskusijoms 
dėl PVM lengvatos šildymui nai-
kinimo, Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė sako, kad šiai Vyriausybei vėl 
pritrūko socialinio jautrumo. Pasak 
Prezidentės, apie tai liudija, kad, 
nusprendus naikinti PVM lengvatą 
šildymui, nebuvo numatytas kom-
pensavimo mechanizmas.  “Visada 
tokie siūlymai, kurie reiškia tiesio-
giai, kad gyventojams reikės mokė-
ti daugiau, turėtų eiti kartu su kaž-
kokiu kompensaciniu mechanizmu, 
kurio nėra šiame biudžete, o tai 
reiškia, kad socialinio jautrumo vėl 
šitai Vyriausybei pritrūko”, - žurna-
listams sakė D. Grybauskaitė. 

Paukščiai. Lietuvoje registruo-
tos 385 paukščių rūšys, bet dau-
gelis jų žiemoti traukia į svečius 
kraštus. Rudeninė paukščių mi-
gracija prasideda rugpjūtį, o in-
tensyviausia - pirmąją spalio pusę. 
Mūsų šalyje paukščius žieduoja 
Kauno T. Ivanausko zoologijos mu-
ziejaus filialai - Ventės rago ornito-
loginė stotis ir Juodkrantės aplinkos 
tyrimų laboratorija. Ventės rago 
ornitologinės stoties tinkluose nuo 
metų pradžios iki spalio „apsilan-
kė” daugiau kaip 70 tūkst. paukš-
čių. Visi jie buvo sužieduoti ir iš-
keliavo toliau. Šio rudens rekordas 
buvo pasiektas spalio 1 d. - sugauti 
ir paženklinti 5747 paukščiai.

Sukaktis. Spalio 16-ąją Apaš-
talinėje nunciatūroje Vilniuje bus 
pašventinta Šv. Jono Pauliaus II 
statula ir atidaryta paroda „Laisvės 
popiežius”. Renginys skirtas di-
plomatinių santykių tarp Lietuvos 
ir Šventojo sosto atkūrimo 25-erių 
metų sukakčiai paminėti. Santy-
kiai tarp Lietuvos ir Šventojo sosto 
buvo atkurti, kai popiežiumi buvo 
Jonas Paulius II. 

Premija. 2016 metų Nobelio lite-
ratūros premijos laureatu tapo ame-
rikiečių muzikantas ir dainininkas 
Bobas Dylanas . Tai ketvirtadienį 
paskelbė Švedijos akademijos nuo-
latinė sekretorė Sara Danius. Pasak 
jos, Nobelio literatūros premija jam 
skiriama “už naujos poetinės iš-
raiškos sukūrimą remiantis didžia 
Amerikos dainų tradicija”.

Kursas. Turkijos liros kursas 
JAV dolerio atžvilgiu nukrito iki 
istorinio minimumo, informuoja 
naujienų agentūra “Bloomberg”.  
Agentūros duomenimis, lira JAV 
dolerio atžvilgiu atpigo 0,6 proc. 
iki rekordinių žemumų - 3,1057 li-
ros. Pastarąjį rekordiškai žemą lygį 
Turkijos valiuta pasiekė po mėgini-
mo įvykdyti karinį perversmą Tur-
kijoje - už vieną dolerį reikėjo mo-
kėti 3,0973 liros.  Turkijos centrinis 
bankas šiais metais ne kartą mažino 
palūkanų normas, o tokios priemo-
nės mažina nacionalinės valiutos 
pajamingumą. 

Parengta pagal 
Bns informaciją

Menininkas nuteistas už žmogžudystę
Panevėžio apygardos teismas 44-erių  keramikui Andriui Roza-

novui už tyčinį žmogaus nužudymą nusprendė skirti aštuonerių 
metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

mažiau kaip 16 smūgių. Žmogus 
mirė iškart. Sodybos šeimininkas 
netrukus paskambino savo motinai 
ir prisipažino nužudęs žmogų, jos 
paprašė iškviesti policiją, nes pats 
nepajėgė surinkti numerio. 

A. Rozanovas savo kaltę pripa-
žįsta tik iš dalies. Jis neigia tyčia 
nužudęs pažįstamą ir tvirtina jam 
sudavęs kelis smūgius gindamasis, 
nes šis jį užpuolęs ir grasinęs nu-
žudyti. Teismas suabejojo, ar tokią 
grėsmę galėjo kelti S.Kovaliov, 

Keramikui Andriui Rozano-
vui gyvenimą sugriovė alko-
holis.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

kurio kraujyje rastos 3 promilės 
alkoholio.

Teismo nuosprendis per 20 die-
nų nuo paskelbimo dienos gali būti 
skundžiamas Lietuvos apeliaci-
niam teismui.

A. Rozanovas Anykščių rajone 
su žmona apsigyveno prieš kelio-
lika metų. Iki šiol jis gyveno su ke-
ramike Dangira Pyragaite, su kuria 
augino nepilnametį sūnų.

Menininkai išgarsėjo iš molio 
kurdami originalius suvenyrus, ku-
rie buvo eksponuojami ne tik Lie-
tuvos, bet ir užsienio galerijose.

-ANYKŠTA

Mieli anykštėnai,
dėkoju visiems pirmajame Seimo rinkimų ture Anykščių-Panevėžio apygardoje patikėjusiems manimi. Jūsų bal-

sais išreikšta parama yra stimulas nenuleisti rankų, stengtis, kad apie Anykščius galėtume kalbėti tik didžiuoda-
miesi savuoju miestu ir rajonu.
Kviečiu likti pilietiškais, ateiti į antrąjį rinkimų turą ir išsirinkti savo Seimo narį. Aš balsuosiu už anykštėną kandi-

datą Sergejų Jovaišą.

Pagarbiai, 
Lukas PAKELTIS

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į Seimą Sergejaus Jovaišos rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 1276

tus per nugarą. Nukentėjusiajai 
padaryta žaizda dešinėje galvos 
pusėje ir sumušimai nugaros sri-
tyje. Įtariamasis sulaikytas. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Apvogė. 2016-10-13 gautas 
UAB „Palink“ pareiškimas, kad 
2016-10-06 apie 12 val. iš par-

duotuvės „Iki Šilelis“, esančios 
Anykščiuose, darbuotojai pa-
stebėjo, kad nepažįstamas as-
muo iš prekių lentynų pavogė 
11 vnt. įvairių alkoholinių gė-
rimų ir maisto produktų. Nuos-
tolis - 117,11 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

 V. Lackus laikinuoju ugniagesių 
vadovu paskirtas vietoj į pensiją 
išlydėto Rimanto Bilinsko.

Apie tarnybinio ugniagesių au-
tomobilio naudojimą paklausėme 
Anykščių rajono mero Kęstučio Tu-
bio. Meras „Anykštai“ sakė, kad V. 
Lackui į darbą ir iš darbo važinėtis 
tarnybiniu automobiliu jis neleidęs, 
tačiau nurodęs valdišką lengvąjį au-

Leido tarnybinį automobilį laikyti Svėdasuose
„Anykštos“ redakciją pasiekė skundas, kad dar kojų naujame 

darbe neapšilęs laikinasis Anykščių ugniagesių tarnybos vadovas, 
buvęs policininkas Vaidas Lackus iš Svėdasų, kur gyvena, į darbą 
Anykščiuose važinėja tarnybiniu automobiliu.

tomobilį laikyti ne Anykščiuose, o 
Svėdasuose – jei nakčia kiltų gais-
ras ir tarnybos vadovui tektų sku-
biai lėkti į įvykio vietą.

Panašu, kad portalo anyksta.lt 
skaitytojų toks mero paaiškinimas 
neįtikino. Skaitytojas pasirašęs 
„Keistas leidimas“ komentavo: 
„Važinėti į Svėdasus iš Anykščių 
neleidžiu, bet vat valdišką auto-

mobilį laikyti Svėdasuose leidžiu. 
Įdomu, kaip tas automobilis tik iš 
Anykščių į Svėdasus pateko, gal 
traliuku nuvežė? (Lieka keistas 
klausimas - ar tas automobilis bus 
eksponuojamas kaip muziejinis 
eksponatas tame garaže? Ar čia 
koks naujas turizmo objektas ra-
jone? Ar ne „skaidriau“ būtų buvę 
sugalvoti suteikti naują socialinį 
būstą šitam ekspolicajui Anykš-
čiuose, o tą parduoti aukcione? 
O tai dabar net iš šalies matomas 
„šaltienos virimas“?“.

 Dauguma kitų komentatorių taip 
pat šaipėsi iš mero paaiškinimo, ta-

čiau buvo ir jį bei ugniagesių vado-
vą užstojusių. Štai „Durnių laivas“  
parašė: „Ko kabinėjatės dėl nieko. 
Ką žmogui daryti, į darbą autobu-
su važinėti??? Yra tam ir skiriamas 
auto, kad bet kada galėtų greitai 
reaguoti į situaciją. Normali prak-
tika, džiaugtis reikia. Mano bosas 
irgi buvo skalpuojamas, kad mašina 
stovi ne įmonės teritorijoje, o pas 
mane garaže, nes nuo jo namų iki 
darbo 26 km gaunasi, o iki vairuo-
tojo, tai yra manęs, tik 3 km, taip 
taupomi pinigai ir kurui, ir garažo 
nuomai“(Komentarų kalba netaisy-
ta,- red.past.).

Po 9,8 procentų balsų surinko 
žurnalistės Elvyros Sabalytės 
publikacija „Slaugytoją Deivi-
dą ligoniai vadina „broliuku“, 
Austėjos Šmigelskaitės pasakoji-
mas apie Anykščių menų centro 
direktorių, operos solistą Tomą 
Tuskenį („Tapti operos solistu 
pastūmėjo mama“) bei trumpos 
žinios, pliusai ir minusai. Daivos 

Ką pirmiausiai skaitėme žurnale „Aukštaitiškas formatas“
Tradiciškai, išleidę naują žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ nu-

merį, portale anyksta.lt klausėme, kurias publikacijas skaitytojai 
atsivertė pirmiausiai. Beveik trečdalis balsavusiųjų – 29,5 proc. – 
nurodė, kad pirmiausiai žurnalą skaityti pradėjo nuo redaktorės 
Gražinos Šmigelskienės skilties.   

Goštautaitės „13 klausimų Vene-
tai Veršulytei“ surinko 6,6 proc. 
balsų.

Tarp skaitomiausių tekstų mi-
nėti ir analitinė publikacija apie 
Seimo rinkimus „Seimas mažiau 
vilioja…“, du tekstai apie An-
drioniškį („Andrioniškis išsigel-
bėjo tapęs seniūnijos centru“ bei 
„Betono karalius iš Andrioniškio 

šilų...“), pasakojimas apie Kovo 
11-osios Akto signatarės Irenos 
Andukaitienės pomėgį – kalnus 
(„Kalnuose nepavojingų vietų 
nėra“) bei psichoterapeuto Olego 
Lapino straipsnis  „Ar meilė su-
taria su seksu?“.

Priminsime, kad UAB „Anykš-
tos redakcija“ leidžiamas žurna-
las „Aukštaitiškas formatas“ iš-
eina keturis kartus per metus, jis 
prenumeruojamas visoje Lietu-
voje, o parduodamas visose Ute-
nos regiono prekybos vietose bei 
Vilniuje, Ukmergėje, Panevėžyje 
ir Kupiškyje. 

 -ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo Jonas 
jUneViČiUs

Enrika BAURAITĖ, Kopen-
hagoje (Danija) gyvenanti ir 
politikos mokslus studijuojanti 
anykštėnė:

- Šiek tiek nustebino. Ypač tai, 
kad rinkimus laimėjo Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Juk 
anksčiau laimėdavo arba konser-
vatoriai, arba socialdemokratai. 
Tad tikėkimės naujų vėjų, permai-
nų, kurios Lietuvai būtinos. Kita 
vertus, abejoju, ar permainos vyks 
greitai. Lietuvoje viską reikia keis-
ti iš pagrindų.

Romualdas VITKUS, UAB 
„TERMOTAUPA“ statybos di-
rektorius:

- Konservatorių ir valstiečių 
pergalė nebuvo labai netikėta. Vėl 
akivaizdus švytuoklės principas. 
Nenoriu politikuot, tačiau sąstin-
gis jaučiasi. Vadinasi, permainų 
reikia.

Aloyzas GAILIŪNAS, Dabu-
žių kaimo (Kavarsko sen.) gy-
ventojas:

- Tikėjausi, kad bus virsmas, 
nes dabartinė šalies valdžia viena 
šneka, kita daro. Manau, kad nauja 
valdžia atsigręš ir į kaimo žmogų. 
Kaime, ką bandai laikyt ir augint, 
niekas neišeina.

užjaučia

Nebeišgirsi jau daugiau 
motulės balso,

Tik paliks atminty jos žo-
džiai ištarti.

Užgęso mielos akys, nusvi-
ro darbščios rankos,

Ir paliko vien sielvartas 
širdy.

Kavarsko medžiotojų bū-
relio kolektyvas nuoširdžiai 
užjaučia būrelio vadovą Ei-
mantą BALTUŠĮ, mylimai 
mamai mirus.

Ar Jus nustebino 
rinkimų į 
Lietuvos Seimą 
rezultatai?

Pirmajame teismo posėdyje buvo 
skelbiamas kaltinamasis aktas. Po 
jo skaitymo teismas pasiteiravo 
kaltinamojo, ar jis prisipažįsta kal-
tas ir ar duos parodymus. „Kaip 
norite, taip teiskite“, – teismui sakė 
R.Bekintis. Jis priminė, kad paro-
dymus jau davė ikiteisminio tyrimo 
metu.

Nužudymai buvo įvykdyti pernai 
Kelmės rajone Kražiuose.

58 metų vyras kaltinamas tuo, 
kad pernai lapkričio 2–4 dienomis, 
būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir 
norėdamas jo įsigyti dar, pažįstamų 
Kražių gyventojų prašė paskolinti 
pinigų, o jų negavęs ar gavęs per 
mažai, itin žiauriai nužudė jas.

Skirtingomis dienomis kaltina-
masis įsiprašydavo į pažįstamųjų 
namus, kur bandydavo gauti pinigų. 
Moterys sakydamos, kad neturi pa-
skolinti pinigų ar paskolindamos tik 
kelis eurus, tapo plėšiko aukomis jų 
pačių namuose.

Paskutinę dieną nukentėjusiąja 
tapo pas nužudytą moterį norėjusi 
apsilankyti socialinė darbuotoja. Ji 
nužudytosios senolės namuose ap-
tiko pinigų ieškantį R.Bekintį ir pati 
tapo žiauraus nusikaltimo auka.

Tą pačią dieną artimiesiems pasi-
gedus į skambučius neatsiliepiančių 
moterų, buvo aptikti nusikaltimo 
padariniai. Po šių įvykių sulaikytas 

„Kražių skerdikas“ teismui 
duoti parodymus atsisakė
Prieš Šiaulių apygardos teismą ketvirtadienį stojęs keturių moterų 

nužudymu ir apiplėšimu kaltinamas “Kražių skerdiku” pramintas, 
pirmąją žmogžudystę 1984 metais Svėdasuose įvykdęs, anykštėnas  
Rimantas Bekintis pripažino kaltę, tačiau atsisakė duoti parodymus.

įtariamasis savo kaltę pripažino.
Bylos duomenimis, pirmąja auka 

tapo E.G. Vyras į jos namą įsibrovė 
lapkričio 2 dieną, maždaug apie 11 
val. Čia rastu plaktuku namo šeimi-
ninkei R. Bekintis į galvą ir kitas 
kūno vietas sudavė ne mažiau kaip 
16 kartų. Iš nužudytosios namų iš-
eidamas jis pagrobė 35 eurus. Kitą 
dieną vyras atvyko į K.L. gyvena-
mąjį namą. Čia rastu peiliu jis ėmė 
badyti šeimininkę, moteriai buvo 
smogta ne mažiau kaip 9 kartus. 
Palikdamas nužudytosios namus 
vyras išsinešė juvelyrinius dirbi-
nius, rastus grynuosius pinigus. Iš 
viso buvo pagrobta beveik 900 eurų 
vertės turto.

Lapkričio 4 dieną R.Bekintis at-
vyko į J.G. namus. Neįgali namo 
šeimininkė buvo užpulta prieangy-
je. Iš pradžių moterį jis puolė badyti 
atsineštu peiliu, po to mušė ranko-
mis. Moteriai buvo suduota ne ma-
žiau kaip 20 kartų. Tuo metu, kai 
įsibrovėlis aukos namuose ieškojo 
pinigų, aplankyti neįgalios moters 
atvyko socialinė darbuotoja L.G. 
Nusikaltimo vietoje užklupusi vyrą 
socialinė darbuotoja ėmė šauktis 
pagalbos.

Siekdamas nuslėpti ką tik pada-
rytą nusikaltimą, R.Bekintis puolė 
ir socialinę darbuotoją. Moteris 
buvo talžoma name rastu kastuvu, 

spardoma. Kaip vėliau konstatavo 
medicinos ekspertai, L.G. buvo su-
duota apie 50 smūgių. Iš nužudyto-
sios socialinės darbuotojos pinigi-
nės R.Bekintis pagrobė 5 eurus.

Byloje nurodoma, kad R.Bekintis 
aukas užpuolė siekdamas jas api-
plėšti. Nusikaltimo metu jis buvo 
neblaivus. Medicinos ekspertai 
konstatavo, kad visos moterys prieš 
mirtį patyrė dideles kančias.

Ikiteisminio tyrimo metu įtaria-
majam buvo atliekama stacionari 
teismo psichiatrijos ekspertizė. 
Valstybinės teismo psichiatrijos tar-
nybos Utenos ekspertiniame sky-
riuje atliktose išvadose skelbiama, 
kad įtariamasis yra pakaltinamas. 
Nustatyta, kad tiek dabar, tiek ga-
limo nusikalstamų veikų padarymo 
metu R.Bekintis galėjo visiškai su-
prasti savo veiksmų esmę bei galėjo 
juos valdyti.

Šių metų pradžioje Telšių apskri-
ties vyriausiojo policijos komisaria-
to Kelmės rajono policijos komisa-
riato pareigūnai pradėjo ikiteisminį 
tyrimą dėl dar dviejų seniau vyro 
galimai nužudytų žmonių. Įtaria-
masis, duodamas parodymus apie 
rudenį įvykdytas žmogžudystes, 
savo iniciatyva pasakojo parei-
gūnams, kad 2007 metais nužudė 
vyrą, o 2012 metais – moterį.

Ištyrus surinktą medžiagą iki-
teisminis tyrimas šių 2007 ir 2012 
metais mirusių žmonių atžvilgiu 
nutrauktas, nes tokie nusikaltimai 
nebuvo padaryti. Palyginus ir įver-
tinus R.Bekinčio parodymus ne tik 
tarpusavyje, bet ir kitų šios bylos 
duomenų kontekste, buvo padary-
ta išvada, kad jie nėra nuoseklūs, 
esminėmis detalėmis nesutampa ir 
neatitinka su kitų asmenų parody-
mais.

R.Bekinčiui, kaltinamam pagal 
šešis Baudžiamojo kodekso straips-
nius, gresia laisvės atėmimas iki 
gyvos galvos.

Priminsime, kad R.Bekintis yra 
teistas mažiausiai 12 kartų. Gyven-
damas Svėdasuose, Aulelių miške 
nužudė senolę. Moterį jis pririšo 
prie medžio, jos akivaizdoje iškasė 
duobę, o auką užmušė kastuvu su-
duodamas į galvą. Tuomet jis buvo 
nuteistas aštuoneriems metams, o 
išėjęs iš kalėjimo į Anykščių rajoną 
nebesugrįžo.

-ANYKŠTA

„Kaip norite, taip teiskite“, – šią savaitę Šiaulių apygardos teis-
mo teisėjams pareiškė jau ne kartą už apiplėšimus bei žmogžu-
dystes teistas Rimantas Bekintis.    delfi.lt nuotr.

Per tuos „bajerius“ visas 
rūpestingumas išgaruoja...

Vaida JUCIENĖ,  Anykščių 
rajono savivaldybės L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos kul-
tūrinės veiklos vadybininkė, apie 
tai, kokios vertingiausios vyrų 
savybės: 

„Rūpestis, geras humoro jaus-
mas.“

Kai skaudą dantį, nuotaika 
retai kam būna pakili...

Zita NENIŠKIENĖ, Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorė, apie gydytojos 
odontologės ir pacientės konflik-
tą: 

„Gydytoja pasiaiškinime rašė, 
kad pacientė iš karto atėjo nusitei-
kusi prieš ją.“

Štai kas mus nuvedė į kapines!

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie kelio į kapines 
rekonstrukciją: 

„Tai praeitos rajono Tarybos ir 
praeitos kadencijos savivaldybės 
administracijos darbas“.

Geriau jau kapų tyla, nei kapų 
triukšmas…

Romaldas GIŽINSKAS, anykš-
tėnas, socialdemokratas, porta-
le anyksta.lt komentavo kelio į 
Anykščių miesto kapines rekons-
trukciją: 

„Šiuo metu (vasaros metas) pra-
silenkti lengvieji automobiliai ne-
gali. Žodžiu, kreipiausi į gerb. savi-
valdybės administracijos direktorės 
pavaduotoją poną S. Rasalą - kapų 
tyla, atsakymo nėra.”

Baikit, kur toliau gražinti…

Greta KILDIŠIENĖ, „valstie-
tė“, apie savo sėkmę pirmajame 
rinkimų ture:

 „Aš niekam nemelavau, kad 
moku keturias kalbas. Nieko nepri-
dėjau, nieko negražinau.”

Kaip krepšinyje – ieškoma 
optimalios sudėties

Sergejus JOVAIŠA, konserva-
torius, kandidatas į Seimą, apie 
pirmąjį rinkimų turą: 

„Žmonės vis dar ieško „gelbėto-
jų“.

Tai sąmoningas pensininkų 
skatinimas nesirgti 

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie vaistų kainas: 

„Kaip pensininkui, kuris gauna 
250-300 eurų pensiją, nusipirkti 
vaistų? Juk praktiškai pusę išleidžia 
vien vaistams.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Gražuolė „valstietė“ Greta 
kildišienė praėjusio sekmadie-
nio naktį mane psichologiškai 
traumavo. Rinkimuose G. kildi-
šienei prognozavau vos penktąją 
vietą, o ji grakščiai kaip fėja 
arba kaip Merlin Otti pirma 
kirto finišo liniją. Prognozavau, 
kad pirmu numeriu į antrąjį turą 
keliaus liberalas lukas Pakeltis, 
o dėl antrosios vietos kausis 
konservatorius sergejus jovaiša 
ir socialdemokratė Auksė kon-
trimienė. Taip pat maniau, jog 
„darbietis“ Ričardas sargūnas 
surinks 2-3 procentais dau-
giau nei surinko. na, nebūtų 

buvę keista, jei s. jovaiša būtų 
pirmas, A. kontrimienė antra, l. 
Pakeltis trečias. Arba dar kaip 
kitaip šitas trejetas susivartęs 
vietomis. Bet kad Greta šitaip 
sumaigys varžovus...       

Tačiau kelias dienas pagė-
ręs validolio ir „ksanakso“ 
nusiraminau, supratau, jog 
neįvertinau „valstiečių“ bangos 
dydžio, pervertinau A. kontri-
mienę kaip asmenį bei nenuma-
čiau, kad atėjo Darbo partijos 
bankrotas. Dėl s. jovaišos ir 
l. Pakelčio viskas gerai, daug 
jie balsų surinko, pakankamai 
prognozuotinai pasirodė.  ir 
prieš rinkimus buvo aišku, jog s. 
jovaiša Anykščių ir Panevėžio 
rajonuose bei Anykščių mieste 
balsus rinks gana tolygiai, kad 
l. Pakeltis laimės Anykščių 
mieste, bet žiauriai gaus į „sku-
durus“ Panevėžio rajone, kur jis 
yra visiškai nežinomas, o partija 
neturi struktūrų. „Panevėžį“, 
žinoma, turėjo laimėti G. kildi-
šienė, tačiau kad ten R. sargūno 
pasirodymas nedaug skirsis nuo 
„legendinio“ kandidato Algirdo 
Gansiniausko, buvo neįtikėtina.

nežinau, ką reikėjo rūkyti, jog 
nuspėtum, kad socdemų tvirtovė-
se Mačionyse, Raguvėlėje ir 

Antruosiuose kurkliuose G. kil-
dišienė gaus tiek pat balsų kaip 
A. kontrimienė. negi blaivia 
galva buvo galima numatyti, kad 
prieš ketverius metus Auleliuo-
se surinkęs daugiau nei pusę 
visų balsų R. sargūnas praloš 
iš niekur atsiradusiai „valstie-
tei“...  Žodžiu, aš nekaltas, kalti 
politikai ir rinkėjai.     

Už lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungą Anykščių – Pane-
vėžio apygardoje balsavo 30,3 
proc. rinkėjų (skaičiuojant nuo 
dalyvavusių rinkimuose), už šios 
partijos kandidatę G. kildišie-
nę – 24,3 proc. s. jovaiša mūsų 
apygardoje surinko daugiau 
balsų nei konservatoriai (ati-
tinkamai 23,6 ir 20,8 proc.). R. 
sargūnas daugiau nei „dar-
biečiai“ (atitinkamai 8,8 ir 6,2 
proc.). Šiuo požiūriu l. Pakeltis 
iššoko aukščiau bambos. Už jį 
balsavo 17,3 proc., už liberalų 
sąjūdį – vos  8,7 proc. Anykščių-
Panevėžio rinkėjų. O A. kontri-
mienė ir per socdemų nuopuolį 
įsigudrino surinkti mažiau balsų 
nei partija. Už ją balsavo 12,3 
proc., už socdemus - 14,7 proc. 
mūsų apygardos rinkėjų.    

Anykščių rajone G.kildišienė 
visiškai nežinoma, politikų deba-

tuose nedalyvavo, žiniasklaidoje 
apie save nepasakojo. Didžioji 
dalis politinės reklamos, kurią 
„valstiečių“ užsakymu spaus-
dino „Anykštos“ leidinių grupė 
– vizualinio pobūdžio. Žvelgiant 
atgal - G. kildišienės agitacija 
buvo ideali – jos tikslas buvo ne 
balsų rinkimas, o balsų nemė-
tymas. Kaip keptas karvelis G. 
kildišienei krito 30 partijos pro-
centų. Reikėjo jų tik neišbarstyti, 
neatstumti žmonių. nežinau, ar 
tai buvo strategija ar intuicija, 
bet kas padaryta (nepadaryta), 
akivaizdžiai pasiteisino.

s. jovaiša - antrame ture ir 
situacija jį tenkina. Manau, s. 
jovaišai ir varžovas antrajam 
turui yra palankus. Tuo tarpu 
l. Pakeltis dėl to, kad „nuplau-
kė“ antrasis turas, turėtų pykti 
ant A. kontrimienės ir Darbo 
partijos. A. kontrimienė savo 
ruožtu - ant Dainiaus Žiogelio 
su Donatu krikštaponiu... Pa-
kiaulino l. Pakelčiui ir „Tvarka 
ir teisingumas“, kandidatu mūsų 
apygardoje iškeldamas pavardę 
iš Vilniaus. Būtų kėlę žmogų, tas 
tikėtina, jog būtų kelis procentus 
surinkęs. socdemų ir valstiečių 
elektoratas artimesnis tarpusa-
vyje nei su liberalais. „Tvar-

kiečių“ ir „darbiečių“ rinkėjai 
gali užklysti ir pas liberalus, bet 
manyčiau, jog gerai žinantys, 
„kad valdžioje tik vagys ir 
pusgalviai“ šį kartą už liberalus 
nebalsavo dėl visiems žinomos 
paskolos. jie dreifavo pas dorąjį 
policininką saulių. 

Teoriškai iš l. Pakelčio 
balsus  atiminėjo teoriškai taip 
pat liberalas, lietuvos laisvės 
sąjungos kandidatas Algirdas 
Gansiniauskas, tačiau prak-
tiškai jis gerą trečdalį visų 
savo balsų susirinko kavarsko 
seniūnijoje, kuriai vadovau-
ja. kiti rinkėjai su kavarsko 
seniūnu gal turėjo niekaip su 
liberalizmu nesisiejančių ryšių 
dar nuo „anų laikų“. Turiu 
omenyje laikus, kai jis vadova-
vo kavarsko restoranui. Žinot, 
juk kavos pupelės, žirneliai, 
bulgariški agurkai ilgam 
atmintyje išlieka. Taip sakant, 
buvusių žirnelių valgytojų 
nebūna...

P.S.
kaip baigsis antrasis rinkimų 

turas? kaip nors tikrai baig-
sis. išsamiau nekomentuosiu 
– psichiatras Audronius Gustas 
„ksanaksui“ recepto neberašo...

  

Įtaria, kad gatvė 
rekonstruojama „dėl ponų“

„Norėčiau pasidalint savo paste-
bėjimais. Anykščiai puošiasi, gražė-
ja. Tvarkomi keliai, šaligatviai. Bet 
kartais kyla toks klausimas, ar atsi-
žvelgiama į paprastą žmogų? Nuo 
kapinių rekonstruojama kelio atkar-
pa. Kyla klausimas, kam atstovau-
ja vykdytojai? SPA centrui? Gatvė 
siaurutė, kelios „kišenėlės” padarytos 
automobiliams pastatyt tiems, kas 
atvažiuoja į kapines. Platūs dviračių 
takai, pėsčiųjų takai. Kur pastatyt ma-
šiną atvažiavus pas artimuosius, kurie 
atgulė šiose kapinėse? Juk dauguma 
senyvo amžiaus arba neįgalūs. Juk ne 
visi gali važiuot dviračiu ar kelis ki-
lometrus eit pėstute. Kodėl viskas da-
roma dėl „ponų”, kodėl už ribos lieka 
tas paprastas žmogus?“, - „Anykštos“ 
redakcijai atsiųstame elektroniniame 
laiške problemą iškėlė ir klausė skai-
tytoja Birutė Daugelienė.

Mato vienas problemas

Po to, kai skaitytojos laiškas buvo 
paviešintas portale anyksta.lt, skaity-

Gatvės rekonstrukcija sukėlė gyventojų pasipiktinimą

tojai taip pat aktyviai išsakė savo pas-
tabas apie rekonstruojamą kelią (Ko-
mentarų kalba netaisyta,- red.past.). 

„Prasilenkti dviems automobiliams 
sudėtinga, pasistatyti prie kapinių ma-
šinas bus sunku, mažai vietos. Kiek gi 
važiuoja dviratininkų, kad toks platus 
jiems paliktas šaligatvis? O kur lie-
taus vanduo dėsis nuo kalno? Vėl per 
kapines bėgs ir per Miško gatvę?”, - 
klausė „Miestelėnė”.

„Labai teisingas pastebėjimas, tu-
rėtų kelius platinti, o jie siaurina ir 
mažina automobilių stovėjimo vietas. 
Dviratininkai važinėja tik šiltuoju 
metu, o automobiliai - visus metus. 
Prie kapinių susirenka tikrai daug 
žmonių”, - pastebėjo “Jonas”.

„Į naująsias kapines kylant į kal-
niuką kelias dar labiau susiaurintas, 
dešinėje pusėje nebuvo bordiūrų, ga-
lima buvo važiuoti ir ne asfaltu, o kur 
dabar reiks dėtis, ypač žiemą”, - rašė 
komentatorius “tikrai”.

„Kelias kaip kelias, tačiau šaliga-
tviais atitvėrė visas pakelės pievas, 
kuriose per šventes Dainuvoje žmo-
nės statydavo automobilius. Kur da-
bar parkuos savo mašinas “velniai”?

Savivaldybei vertėjo iš karto pro-
jektuoti naujas automobilių parkavi-

mo aikšteles...”, - pastebėjo „Juza“.
„Kelias“: „nes nuvažiuoti į naujas 

kapines kelias paliktas tokio platumo, 
kad prasilenkti dvi lengvosios ant po-
sūkio niekaip neišsitenka, o didesnės 
mašinos turi atsistumti atgal ir praleist 
– žodžiu, vienpusio eismo keliukas 
paliktas. Vėlinių laikotarpiu bus daug 
avarijų...“, - prognozavo skaitytojas 
„Tragiška padėtis”.

Taisyti klaidas ragina merą

Į diskusiją portale anyksta.lt įsitrau-
kė ir buvęs rajono Tarybos narys, so-
cialdemokratas Romaldas Gižinskas.

„Manau, kad šie nepatogumai - lai-
kini. Tačiau kelias į kapines iš esmės 
jau rekonstruotas. Šiuo metu (vasaros 
metas) prasilenkti lengvieji automo-
biliai negali. Žodžiu, kreipiausi į gerb. 
savivaldybės administracijos direkto-
rės pavaduotoją poną S. Rasalą - kapų 
tyla, atsakymo nėra. Viliuosi, kad 
portalas „Anykšta“ padės išspręsti šią 
problemą“, - rašė R. Gižinskas, dar 
viename komentare pareiškęs, kad 
„Rajono Meras turi ištaisyti projekto 
klaidas“.

Atsakomybę siekia perkelti 
ant ankstesnės valdžios pečių

Diskusija apie Anykščių miesto 
Vilniaus gatvės dalies nuo Miško 
gatvės iki naujųjų miesto kapinių re-
konstrukcijos darbus iš interneto per-
sikėlė ir į rugsėjo pabaigoje vykusį 
rajono Tarybos posėdį.

Rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas Egidijus Šilaika sakė apie 
rekonstruojamą gatvę sulaukęs klau-
simų iš interesantų.

„Ar čia taip ir bus su įvažiavimo į 
naujas kapines renovuojamu keliu? 
Ten ties posūkiu sudėti šaligatviai 
ir mašinos neprasilenkia. Ten taip ir 
bus?“, - stebėjosi E.Šilaika.

Dėl kilusio nepasitenkinimo re-
konstruojama gatve rajono meras 
Kęstutis Tubis nebuvo linkęs prisiim-
ti atsakomybės ir Statybos skyriaus 
specialistų prašė priminti, kada buvo 
parengtas gatvės rekonstrukcijos pro-
jektas.

„Tai praeitos rajono Tarybos ir pra-
eitos kadencijos savivaldybės admi-
nistracijos darbas“, - paaiškinus, kad 
projektas parengtas dar 2014 metais, 
sakė meras K. Tubis.

„Tačiau darbuotojai tie patys...“, - 
diskusijos pabaigoje replikavo rajo-
no Tarybos narys, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis.

Dėl gatvės rekonstrukcijos – 
anoniminiai pasiteisinimai

Gerokai įsisiūbavusias diskusijas 
dėl rekonstruojamo kelio naujųjų 
miesto kapinių link bandyta gesinti 
socialiniame tinkle „Facebook“ su-
kurtoje paskyroje „Eismo saugumas 
Anykščių rajone“.

„Gali pasirodyti, kad kelias bus 
siauresnis. Tikrai ne. Dešinėje ke-
lio pusėje (važiuojant nuo miesto) 
įrengti nuskliausti bordiūrai. Už jų 
bus įrengta danga, tinkama važiuoti 
automobiliui. Šiuo metu tai dar nepa-
daryta.  Asfalto aukštis su bordiūrais 
susilygins, kai bus klojamas naujas 
asfaltas. Iki lapkričio tai bus padary-
ta“, - rašoma paskyroje patalpintame 
anonimo pranešime.

Gatvė bus net 6 metrų pločio 

„Anykštos“ redakcija raštu dėl ke-
lio naujųjų miesto kapinių link krei-
pėsi į savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoją Saulių Rasa-
lą, kuris taip pat yra ir savivaldybės 
Saugaus eismo komisijos pirminin-
kas. Atsiųstame atsakyme S. Rasalas 
tikino, kad baigus gatvės atkarpos re-
konstrukciją, problemų gyventojams 
nekils.

„Baigus remonto darbus bus įreng-
tos 26 automobilių stovėjimo vietos 
(iš jų – 2 neįgaliesiems skirtos stovėji-
mo vietos), gatvės važiuojamoji dalis 
nuo žiedo iki kelio į Anykščių miškų 
urėdiją bus net 6 m pločio. Šalikelėje 
stovintys automobiliai neblokuos eis-
mo“, - paaiškino S.Rasalas.

Projekto nekoregavo

Po to, kai „Anykšta“ sulaukė raš-

tiško atsakymo apie gatvės rekons-
trukciją, savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas S. Rasalas 
redakcijai dar pats ir paskambino.

„Reikalas tas, kad gatvė visiškai 
niekur nesusiaurėja. Ir, aišku, matėte 
patys, kad nesusiaurėja. Automobi-
lių stovėjimo vietų kiek buvo, tiek 
ir lieka, jų net bus ir daugiau. Gatvė 
kaip buvo 6 metrai, taip ir lieka, po to 
siaurėja, o po to važiuojant į kalnelį, 
platėja kokius 30 – 40 cm“, - telefonu 
aiškino S. Rasalas, primindamas, kad 
kelio rekonstrukcijos projektą rengė 
savivaldybėje jau nebedirbantys Al-
bertas Miškinis ir Daiva Gasiūnienė.

Tiesa, gatvės rekonstrukcijos pro-
jektas pasikeitus savivaldybės admi-
nistracijos personalijoms koreguotas 
nebuvo.

„Korektyvų kol kas nebuvo. Ne-
spjaunu, kad jų gali atsirasti, nes kur 
didesnis subjektas, tai kaip taisyklė... 
Ar kokį šulinį reikia perkeisti ar kaž-
kas. Tai yra gamybiniai dalykai, - apie 
gatvių rekonstrukcijos subtilybes pa-
sakojo S. Rasalas.

Pokalbio metu S. Rasalas taip pat 
prisipažino, kad yra vienas iš tų sa-
vivaldybės darbuotojų, kurie sociali-
niame tinkle „Facebook“ deda infor-
maciją apie eismo saugumą Anykščių 
rajone.

„Esu vienas iš jų“,  -  sakė sociali-
nėje erdvėje aktyvumo nestokojantis 
R.Rasalas, kuris, kilus gyventojų ne-
pasitenkinimui, galimai „Facebook“ 
ir įdėjo anoniminį pasiteisinimą dėl 
gatvės rekonstrukcijos.

Gatvę numatyta rekonstruoti iki 
2017 metų pabaigos

Anykščių miesto Vilniaus gatvės 
dalies nuo Miško gatvės iki naujųjų 
miesto kapinių rekonstrukcijos dar-
bus atlieka akcinė bendrovė „Panevė-
žio keliai“. Sutarties kaina – 398 784 
Eur. Visi pagal sutartį numatyti darbai 
turi būti atlikti iki kitų metų pabaigos. 
Šiais metais rangovas pagal sutartį 
įpareigotas atlikti darbų už 150 000 
Eur. Kelio remonto darbų rangovas  
iki spalio 15 dienos žodžiu yra įsipar-
eigojęs pakloti naują asfalto dangą.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Ra-
salas įtikinėja, kad po rekonstrukcijos Vilniaus gatvės važiuojamoji 
dalis nuo Miško gatvės iki naujųjų miesto kapinių nesusiaurės.

(Atkelta iš 1 p.)
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Antradienį, spalio 18 d., 17.30 val. Sakralinio meno centre, Vilniaus g. 11, Anykščiuose vyks susitikimas su 
gyventojais – debatai.  Dalyvaus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis,  
LVŽS kandidatė Anykščių-Panevėžio apygardoje Greta Kildišienė. Kviečiami dalyvauti TS-LKD partijos 

vadovybės atstovai bei TS-LKD kandidatas Anykščių-Panevėžio apygardoje Sergejus Jovaiša.
Maloniai kviečiame atvykti visus Anykščių krašto žmones!

noriu nuoširdžiai padėkoti už Jūsų 
pasitikėjimą ir palaikymą mūsų kan-
didatei Gretai Kildišienei ir Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungai pirmaja-
me Seimo rinkimų ture. Labai daug 
Lietuvos žmonių, paremdami Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, ati-
davė savo balsą už pokyčius, už viltį, 
kad valstybė atsisuks veidu į žmogų, 
o ne tik rūpinsis konkurencingumu, 
priimant naują Darbo kodeksą, kuris 
dar labiau skatins emigraciją. 

Liūdna girdėti, kaip po rinkimų 
išgaravo konservatorių ryžtas daryti 
esminius naujojo Darbo kodekso pa-
keitimus, kad būtų apgintos darbuo-
tojų, o ne darbdavių teisės. Jūs bal-
savote už viltį, kad valstybė nustos 

„Sodros“ pinigus pervedinėti į pensi-
jų fondus, jais dengti didžiules palū-
kanas valstybės biudžetui. Tai priva-
lome sustabdyti ir jau kitų metų liepą 
galėsime vidutines senatvės pensijas 
pakelti 40 eurų. 

Turime pripažinti, jog visos val-
džios per pastaruosius du dešimtme-
čius nieko nedarė, kad įgyvendintų 
Konstitucijoje apibrėžtą siekį - su-
kurti socialiai orientuotą valstybę. 

Po mūsų sėkmės pirmajame Seimo 
rinkimų ture pasipylė šmeižtas, me-
las, patyčios. Visais būdais bandoma 
Jus nuvilti, pasiekti, kad Jūs neitumė-
te į antrąjį rinkimų turą ir nesustabdy-
tumėte du dešimtmečius veikiančio 
politinės švytuoklės mechanizmo.  
Apie kokius pokyčius šnekama, kada 
į Seimą veržiasi partijų nariai, jau 
eilę metų ir kadencijų ten dirbantys? 
Balsuodami už Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjungos kandidatus galite 
kokybiškai atnaujinti Seimą. Mums 
suformavus profesionalų vyriausybę, 
kurioje sveikatos apsaugai nevado-
vaus melioratoriai ar žurnalistai, o 
finansų ministerijai - Andrius Kubi-
lius, imsimės realių pokyčių, siekiant 
stiprios valstybės, kurioje kiekvienas 
žmogus galėtų gyventi oriai.

Sprendimas Jūsų rankose, ateikite 
ir savo balsu nulemkite realius poky-
čius Lietuvos gyvenime, balsuokite 
už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos kandidatę Gretą Kildišienę.

 Tik laimėję rinkimus mes galėsi-
me įgyvendinti tuos pokyčius, kurių 
reikia kiekvienam Lietuvos žmogui.

Pagarbiai
Ramūnas kARBAUskis,

lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos pirmininkas

Mielieji,

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.1277
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- Kas jums yra laimė?
- Laimė man - kai negalvoji, kaip 

būti laimingu, o tiesiog džiaugiesi, 
kad gyveni.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Graužikai ir aukštis. 

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

- Neapsisprendimas, nuolatinis 
svarstymas.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Labiausiai galbūt erzina emo-
cinis būdo bruožas – žaibiška nuo-
taikų kaita.

Gyventi, gyventi ir dar kartą 
gyventi
Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios biblio-

tekos kultūrinės veiklos vadybininkė Vaida JUCIENĖ dėl turimų 
baimių neatsisako savo pomėgių – net ir bijodama aukščio įveikė 
aukščiausią Karpatų viršukalnę Goverlą. 

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Nėra vieno asmens. Bet tas 

žmogus, kuriuo žavėčiausi, turėtų 
būti savimi, būti originalus, kūry-
bingas, nuoširdus, turėti cinkelio. 

- Didžiausias iššūkis?
- Vienas iš didesnių - bijant aukš-

čio įkopti į Goverlą – aukščiausią 
Karpatų viršukalnę. O visi kiti di-
dieji iššūkiai dar prieš akis.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Apie namo statybas.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Pasitikėjimas savimi.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Neigčiau sakydama, jog neme-
luoju, meluoju arba tyliu nenorė-
dama įžeisti, pažeminti kito.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Svorio.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Nėra tokio žmogaus.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Rūpestis, geras humoro jaus-
mas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Darbštumas, geras humoro 
jausmas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- „Trukt už vadžių, vėl iš pra-
džių“.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Savo artimuosius.

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia?

- Aš daugiau ar mažiau, bet vi-
suomet esu laiminga.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Norėčiau dainuoti.

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

- Norėčiau išmokti mažiau pasi-
tikėti kitais.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Šiuo metu mano pasiekimai – 
įgyta profesija, mėgstamas darbas, 
sukurta šeima, bet tai tik pradžia, 
nes patys - didžiausi dar prieš 
akis. 

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Žmogumi.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Norėčiau gyventi kalnuose.

- Brangiausias turtas?
- Artimieji ir sveikata.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Liga ir badas.

- Jūsų svajonių profesija?
- Turbūt, kad neturiu svajonių 

profesijos...

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Labai sunku įvertinti, turbūt 

geriausiai įvardintų mano artimieji 
ir draugai.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Nuoširdumą.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- E. M. Remarque, J. Irving, F. 
Dostojevskij, M. H. clark ir t.t.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- B. Sruogos romano „Dievų 
miškas“ profesorius.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Nemažai asmenybių, bet viena 
iš jų yra Kristupas Kolumbas.

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

- Manau, kad ne.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Martynas, Matas, Tadas, Adelė, 
Agota, Barbora.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Saldžialiežuvių melagių.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Negalvoju apie tai, žiūriu į 
priekį ir mokausi iš klaidų, kad ne-
tektų dėl nieko apgailestauti.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Noriu gyventi, gyventi ir gy-

venti, tad apie mirtį negalvoju.

- Jūsų gyvenimo moto?
- „Gyvenk ir daryk, kaip nori“.

L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybi-
ninkei Vaidai Jucienei sunku išskirti vieną momentą, kada gy-
venime jautėsi pati laimingiausia – moteris sako, jog ji stengiasi 
gyventi taip, kad laiminga būtų kiekvieną akimirką.

Nuotrauka iš V.JUCIENĖS albumo

Už išpildytą svajonę Svėdasų  bi-
bliotekoje turėti vaikų žaidimams 
ir lavinimui skirtą namelį nuoširdų 
ačiū tariam jį surentusiam nagingam  
meistrui Valdui Šukiui. Medieną na-
meliui skyrė ir meistrui Valdui vežė 
Svėdasų girininkijos vyrai, o Anykš-
čių miškų urėdas Sigitas Kinderis 

pritarė šiam kilniam žingsniui. Tikrą 
iššūkį teko įveikti Svėdasų stipriau-
siems vyrams, kol namelis buvo į 
antrą aukštą užneštas – džiaugiamės 
jų pagalba. 

Ypač dėkojame UAB „Astana“ 
direktoriui Mindaugui Lizūnui  už 
svarią  finansinę paramą, kad Svėda-

sų bibliotekos mažieji skaitytojai nuo 
šiol turėtų savo namelį žaidimams, 
spektakliams ir mokymuisi.

Labai dėkingi gerbiamai Irenai 
Guobienei, kurios dovanotas dai-
liausias nėriniuotas užuolaidėlės ant 
namelio langelių pakabinus, jis iš-
syk jaukiausiais namais virto. Tikras 

šiupinys

Pagalbos. Kraštotyrininkas Rai-
mondas Guobis Anykščių krašto 
tarpukario istorijos tikslesniam pa-
žinimui, ieškodamas aktyvių anų 
laikų visuomenininkų pėdsakų pra-
šo pagalbos. Jis prašo paskambinti 
tel. (8-698) 00534 tų, kurie ką nors 
žino apie Anykščiuose gyvenusius 
Oną Šakėnaitę, Balį Talačką, Rožę 
Juodelytę, Benediktą Klimanską, 
Stasį Mikalauską, Marijoną Le-
onavičiūtę, Vaclovą Gliaudelį ir 
Juozą Šakėną.

Atlyginimas. Lietuvos statis-
tikos departamentas skelbia, kad 
antrąjį šių metų pusmetį vidutinis 
mėnesinis bruto darbo užmokes-
tis Anykščių rajono savivaldybėje  
siekė 606,6 Eur.

Utėlės. Po rinkimų pirmojo turo 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų pirmininkas 
Gabrielius Landsbergis pasisakė 
ir švietimo klausimais. Jis teigia, 
kad Lietuvoje švietimas yra finan-
suojamas pakankamai, tik pinigai 
naudojami neefektyviai, o moky-
tojai sprendžia ne visai tuos užda-
vinius. Politikas portalui „Delfi“ 
perpasakojo ir vienos Anykščių 
rajono mokytojos žodžius, kuo 
užsiima Anykščių mokytojai. 
„Per mūsų turą po Lietuvą, regis, 
tai buvo susitikimas su mokytojų 
bendruomene Anykščių rajone. 
Atsistojo viena mokytoja ir sako: 
klausykite, apie ką jūs kalbate? 
Sako: pas mane ateina aštuonme-
tis vaikas iš regionų, kurio pirma-
sis uždavinys yra ne akademiniai 
reikalavimai, pirmas uždavinys 
– išmokyti jį išsivalyti dantis. Ji 
pasakoja, kad mes išrenkame utė-
les, mes patikriname, ar fiziškai 
nesimato vaiko sužeidimų ir kitų 
dalykų“, - „Delfi“ portalui įspū-
džius dėstė G. Landsbergis.

Protai. Antradienį Anykščių 
bibliotekoje vyko trečiasis „Auk-
sinio proto“ rudens sezono turny-
ras. Ir trečiąjį protų mūšio žaidimą 
laimėjo liberalų „Nikė“. Rudeninio 
protų mūšių turnyro visus žaidi-
mus laiminti liberalų „Nikė” pra-
ėjusį antradienį surinko 64 taškus, 
įtikinamai aplenkė antrąją ir tre-
čiąją vietas pasidalinusias „Varpo“ 
ir „Justelis Kaune“ komandas (po 
51 tašką). Po trijų žaidimų „Ni-
kės“ atotrūkis nuo varžovai labai 
jau įtikinantis – 228 taškai. Toliau 
rikiuojasi: „Justelis Kaune“ (179 
tšk.), „Šį kartą neatvyko“ (161 
tšk.), „Nuo Šventosios“ (160 tšk.), 
„Varpas“ (159 tšk.), „Vienaskaita“ 
(145 tšk.), „Tie, kur kampi“ (140 
tšk.) ir „Kur Paulius“ (131 tšk.). 

Sankt Peterburge. rusijos 
Sankt Peterburgo mieste lankosi ir 
tarptautinėje turizmo parodoje da-
lyvauja didelė anykštėnų ir aplinki-
nių rajonų valdininkų delegaciją. Į 
Sankt Peterburgą išvyko Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis, admi-
nistracijos direktorė Veneta Veršu-
lytė, kultūros specialistė Audronė 
Pajarskienė bei kelių savivaldybės 
įstaigų atstovai.

Dalins. Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus draugijos Anykščių 
skyrius informuoja, kad Anykš-
čių miesto ir Anykščių seniūnijos 
gyventojams maisto paketai bus 
išduodami  spalio mėn. 17; 18; 19 
d. nuo 9.00 iki 14.00 val. adresu: 
Vilties g. 24, Anykščiuose. Infor-
macija teikiama tel.:8 381 5 34 63; 
8 610 39 314.

 

Smagios įkurtuvės Svėdasų bibliotekoje džiaugsmas ir vertybė, kad Svėdasų 
bibliotekoje dirba bibliotekininkės 
Asta Medinienė ir Dalia Paulavičie-
nė, kurių idėją ir svajonę turėti pasa-
kų grytelę mažiesiems skaitytojams, 
bendromis pastangomis ir sutelkta 
savanoryste, įgyvendinome.     

VšĮ “Atvertos langinės” vadovė 
Rūta stanevičienė
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pirmadienis 2016 10 17

sekmadienis 2016 10 16

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Džiunglių knyga 1. 
9.40 Premjera. Auklė Mun. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Viduriniųjų Rytų gamta 
(subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžioji žydrynė (sub-
titruota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.30 Tikri vyrai.  
17.15 Lietuvos humoro lyga.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Pono Byno atostogos. 
22.35 Kino žvaigždžių alėja. 
Kelias. 1954 m. N-7.  
0.25 Pasaulio dokumentika. 
Viduriniųjų Rytų gamta (subtitruo-
ta, kart.). 
1.20 Pasaulio dokumentika. 
Didžioji žydrynė (subtitruota, 
kart.). 

 
6.30 “Džonis Testas”. 

6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 
8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Atostogos Rūgpienių 
kaime. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Panelė 
detektyvė. N-7.  
11.55 Auklės dienoraštis. N-7.  
14.05 Pričiupom!. N-7.  
14.30 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Aš galiu.  
21.55 2012. N-7.  
1.00 Beveik mirtina. N-7.

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7.  
7.30 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai.  N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
9.30 Penkių žvaigždučių būstas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Kaip pagauti Laimės 
paukštę. N-7. 
12.30 Daktaras Dolitlis 4.  
14.10 Ponia Dautfajė. N-7. 
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. N-7. 
22.00 Įniršis. N-14. 
0.50 Auklė. N-14.

6.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Šuo”. N-7.  

9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Visi vyrai - kiaulės.. 2 (6). 
N-7.  
6.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”. N-7.  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 Beatos virtuvė.  
11.05 “BBC dokumentika. Kačių 
paslaptys”. 
13.15 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Miško karys. N-7.  
21.00 “Juodasis sąrašas” N-7.  
23.00 Pašokime. N-7.  
1.00 Užsienietis. N14.  

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Sodininkų pasaulis”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
10.30 “Neįprasti augintiniai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos” msey. 
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  

13.00 “Svajonių sodai”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Goko stiliaus paslaptys”. 
17.00 Nemarus kinas. 
Psichologas kaime. N-7. 
18.55 “Būrėja”.  
20.00 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Brokenvudo paslaptys. Odinis 
kamuolys. N-7.  
23.00 Saulės ašaros. N14.  
1.15 “Karalienė Izabelė”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
6.50 Anapus čia ir dabar.  
7.45 Misija. Vilnija.  
8.15 Septynios Kauno dienos.  
8.45 ARTi.  
9.00 Premjera. Kova už išlikimą. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016”.  
12.30 Šventadienio mintys. 
13.00 Viešpaties Angelo malda 
su šventuoju Tėvu.  
13.20 Prisiminkime. Dainuoja 
Eduardas Kaniava. 
13.30 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva. Dalia.  
15.15 Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko 15-osioms mirties 
metinėms.  
16.00 Tarptautinės žirgų konkū-
rų varžybos.  
18.00 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retros-
pektyva.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 

19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Krzysztofo Zanussi 
filmų retrospektyva. Premjera. 
Savaitgalio istorijos. Ponių reika-
las. N-7.  
21.00 Monika Linkytė su styginių 
kvintetu. 
22.05 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva. Dainuoja Virgilijus Noreika.  
22.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 (kart.). 
0.30 Kultmisijos. Dokumentinė 
kultūros apybraiža.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.25 Žodis - ne žvirblis (k).  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Raudona linija (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 Ne vienas kelyje (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
23.20 Nuo... Iki... (k).  
0.10 Raudona linija (k).  
1.00 “Alfa” savaitė (k).  
1.30 Už vaikystę (k). 

 
6.30 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7. 
7.30 Jokių kliūčių! N-7. 
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7. 
9.00 Tavo augintinis. 

9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7. 
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7. 
12.00 Praeities žvalgas. N-7. 
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7. 
14.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7. 
15.00 Pasaulio rali-kroso čempi-
onato Vokietijos etapas.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas” 
- Utenos “Juventus” .  
19.00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys. N-7. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. N-14. 
23.00 Vikingai. N-14. 
0.00 Rizikingiausi policijos darbo 
epizodai. N-14. 

 
7.20 “Dykumos”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.45 “Delta”. N-7. 
14.55 “Žemynų raida. Australija “.  
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
16.50 “Voras”. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 “Gamtos magija”.  
19.00 Kartų kovos.  
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Žinios.  
23.00 “24/7”.  
0.00 “Voras”. N-7. 
2.10 “Žemynų raida. Amerika”.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Laisvės vėliavnešiai.  
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Nematoma Lietuvos 
istorija.  
22.30 Premjera. Graikija. dras-
koma iš vidaus (subtitruota). 
23.30 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7.  
0.30 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
 

6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  

14.20 “Mano lemties diena”. 
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 
“Priverstas žudyti”. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kobra 11. N-7.  
23.35 Kvantikas. N-14.  
0.30 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
1.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  

8.25 Muchtaro sugrįžimas . N-7.  
9.25 “Farų karai”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Babilonas. N-14.  
23.35 Pašokime. N-7.  
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.20 “Juodasis sąrašas”.N-7.  
 

 
6.50 “Pagaminta Italijoje”.  
7.20 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”.  
8.40 Žiema Rūgpienių kaime.  
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
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 XV. 
N-7.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
2.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.30 Brokenvudo paslaptys. 
(k). N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko 15-osioms mirties 
metinėms. Legendos.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.45 Skrendam.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas.  
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Kultmisijos.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.45 Durys atsidaro.  
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Lietuvos televizijos filmų 
režisierės, scenaristės Jadvygos 
Janulevičiūtės jubiliejui.  
18.05 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.10 Lietuvos televizijos filmų 
režisierės, scenaristės Jadvygos 
Janulevičiūtės jubiliejui. Hercogo 
Mėlynbarzdžio pilis.  
19.15 Labanaktukas.  

19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Be abejo, turbūt (subti-
truota, kart.). 
22.45 Stop juosta. (kart.). 
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Monika Linkytė su styginių 
kvintetu.  
1.10 Mokslo sriuba.  
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  

 
6.00 Apie žūklę (k).  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
8.30 Raudona linija (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 “Alfa” savaitė (k).  
12.40 Apie žūklę (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Bus visko.  
14.45 “Alfa” savaitė (k).  
15.20 Raudona linija (k).  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
16.55 Žodis - ne žvirblis.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos komen-
taras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  

10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.   
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Fizrukas. N-7.  
22.00 Farai. N-7.  
23.00 Nešiotojai. S.  
0.40 Rezidentai. N-7.  
1.15 Havajai 5.0  N-7.  
2.10 Elementaru. N-7.  

 
7.00 Vantos lapas.  
7.30 Kaimo akademija.  
8.00 Kartų kovos.  
10.05 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras”. N-7. 
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 “Ilga kelionė namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Mafijos kronikos. N-14. 
0.45 „Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Nematoma Lietuvos 
istorija.  
11.45 Graikija. draskoma iš 
vidaus. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Šlovės dienos. 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”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Bodo. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika.  

6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  

12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Paskutinės dienos Marse”. N14.  
0.20 “Mentalistas”. N-7.  
1.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kai ateina ji. N-7. 
0.20 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
1.20 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  

8.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.25 “Farų karai”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Visi vyrai - kiaulės.. N-7.  
21.00 “Pavariau”. N-7.  
21.30 Bėgimas džiunglėse. N-7.  
23.35 Babilonas. N14.  
1.30 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.45 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.35 Visi vyrai - kiaulės.. 2 (k). 
N-7.  
5.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
8.40 Mažylis ir Karlsonas. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  

15.35 “Rožinė pantera”.  
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 XV. 
Mirtis ir kinas. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.25 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.10 Midsomerio žmogžudystės 
XV. Nulemta žvaigždžių (k). N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Nėra laiko gerumui.  
13.20 Muzikinis viešbutis 
Lietuvos kino studijoje.  
14.15 Mokslo ekspresas.  
14.30 Savaitgalio istorijos. N-7.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Labanaktukas.  
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Utenos „Juventus” - „SIG 

Strasbourg”. Tiesioginė transliaci-
ja iš Utenos. 
21.00 Septynios Kauno dienos. 
21.30 IQ presingas.  
22.15 Pono Byno atostogos 
(kart.). 
23.40 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Džiazo muzikos vakaras.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Raudona linija (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas.  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 Pagalbos skambutis. N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.   

13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Fizrukas. N-7.  
22.00 Vandenyno dugne. N-14.  
23.55 Rezidentai. N-7.  
1.05 Havajai 5.0.  N-7.  
1.55 Elementaru. N-7.  
2.45 Byvis ir Te lagalvis. N-14.  

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Nuoga tiesa. N-7. 
9.00 “Mi kinis”. N-7. 
10.05 „Albanas”. N-7. 
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 “Ilga kelionė namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “24/7”.  
0.45 „Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7. 
3.55 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.30 „Vandens žiurkės “. 
5.15 „Miestelio patruliai”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Emigrantai.  
11.45 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Šlovės dienos. 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 Italų kino magija. 
Premjera. Pasakiškas jaunuolis. 
1.15 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas. 
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 

6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  

17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Geriausi mūsų vakarai. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Žiaurumas”. N14.  
0.20 “Mentalistas”. N-7.  
1.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.05 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Aš, Frankenšteinas. 
N-14.  
0.15 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius. N-14.  
1.15 Aferistas. N-7.  

  
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Šuo”. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  

10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Visi vyrai - kiaulės.. N-7.  
21.00 Pasienio sargyba. N-7.  
21.30 Laukinės aistros. N14.  
23.40 Bėgimas džiunglėse. 
N-7. 
1.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.30 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.55 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.40 Visi vyrai - kiaulės.. 2 (k). 
N-7.  
5.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Svajonių sodai”.  
8.40 Karlsonas sugrįžo. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Stebukladarys”. N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
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 XV. 
Siciliškoji gynyba. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultmisijos.  
6.55 Likimo valsas.  
7.18 Likimo valsas.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
13.00 Septynios Kauno dienos.  
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.00 Pradėk nuo savęs.  
14.30 Monika Linkytė su stygi-
nių kvintetu.  
15.35 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Premjera. Gamtos 
akcijos. 
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Labanaktukas.  
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. „Muratbey Usak Sportif” - 
Klaipėdos „Neptūnas”.  

21.00 Elito kinas. Premjera. 
Atpildas. N-14. 
22.55 Poezija.  
23.00 Kelias į namus. 
23.30 Nes man tai rūpi.  
0.15 DW naujienos rusų kalba. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.05 Muzikinis viešbutis 
Lietuvos kino studijoje.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Kalašnikovo automatų 
kelias (k). N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Ne vienas kelyje (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
14.00 Beatos virtuvė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos ko-
mentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.   
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  

16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Fizrukas. N-7.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Barcelona” - 
„Manchester City FC”.  
23.40 Rezidentai. N-7.  
1.20 Havajai 5.0. N-7.  
2.10 Elementaru. N-7.  
3.00 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Auksinė daina.  
9.00 “Miškinis”. N-7. 
10.05 „Albanas”. N-7. 
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7. 
0.45 „Tyrėjas Saveljevas” N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7. 
3.45 „Miestelio patruliai”. N-7. 
4.30 „Vandens žiurkės “. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Gyvenimas.  
11.45 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Šlovės dienos. 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.  
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Ieškomas. 
N-14.  
23.55 Tikri vyrai.  
0.40 Klausimėlis.lt  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.30 Mūsų gyvūnai. 

6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 

13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Tikras teisingumas 2. Slėptuvė”. 
N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Begėdis”. N14.  
2.05 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Baimės įlanka. N-14.  
0.10 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius. N-14.  
1.10 Aferistas. N-7.  

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  

8.25 “Šuo”. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “Farų karai”. 
21.30 Miestas. N14.  
23.55 Laukinės aistros. N14.  
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.25 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
4.55 “Mistinės istorijos”. N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”. 
8.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
8.40 Senelis Šaltis ir vasara. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Stebukladarys”. N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
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 
Įtariamieji”. N14.  
22.40 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.10 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.00 Midsomerio žmogžudystės 
XV. N-7.  
5.25 “Kas namie šeimininkas?”

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Šventadienio mintys. 
(kart.). 
6.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Nes man tai rūpi.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Gamtos akcijos (kart.). 
13.10 Skrendam.  
13.45 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016”.  
15.10 ARTi.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.20 Amžininkai.  
18.15 Poezija.  
18.20 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  

19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Italų kino magija. 
Pasakiškas jaunuolis. 2014 m.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Simfoninis koncertas 
„Romantizmo šedevrai”. 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta.  
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Pradėk nuo savęs.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Autopilotas (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Kalašnikovo automatų 
kelias. N-7.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos ko-
mentaras.  
21.30 Dviračio šou. Humoro 
laida.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-

kas. N-7.   
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Fizrukas. N-7.  
22.00 Apgaulinga aistra. N-14.  
0.10 Rezidentai. N-7.  
1.15 Elementaru. N-7.  
2.05 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
6.20 „Jaunikliai”. N-7. 
7.00 Patriotai. N-7. 
8.00 „Žemynų raida 1. Afrika “.  
10.05 „Voras”  N-7. 
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas”. N-7. 
21.30 Kartų kovos. 
22.30 Reporteris.  
23.45 Nuoga tiesa.  
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7. 
3.45 „Miestelio patruliai”. N-7. 
4.30 „Vandens žiurkės “. N-7.

 
 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Specialus tyrimas.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
16.20 Šlovės dienos. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Nematomas 
žmogus. N-14.  
0.45 Klausimėlis.lt 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”.  
4.10 Auksinis balsas.  

6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 

N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7.  
22.00 PREMJERA 
“Sielonešė”. N-7.  
0.25 PREMJERA “Apsėstieji”. 
S.  
2.10 “Žiaurumas”. N14. 
 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Madagaskaras 2. N-7.  
21.10 Karibų piratai. ‘Juodojo 
perlo’ užkeikimas. N-7.  
0.05 Komando. N-14.  
1.50 Aš, Frankenšteinas. N-14.  

  
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Žurovas” N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-

tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Mirties apsuptyje. N14.  
23.35 Miestas. N14.  
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.25 Mirties apsuptyje. N14.  
5.00 “Žurovas”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?”. 
8.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
8.40 Paskutinė slibino 
Goriničiaus nuotaka. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Stebukladarys”. N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimas”. N14.  
23.25 SNOBO KINAS 

Jonvabaliai sode. N14.  
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
4.35 “Įtariamieji”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Stambiu planu.  
12.40 Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko 15-osioms mirties 
metinėms. Mylėti ir atleisti.  
13.20 Gimtoji žemė.  
13.45 Maistas ir aistros.  
14.15 Kelias į namus.  
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Likimo valsas.  
16.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.30 Muzikos istorijos.  
18.15 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.20 Bodo. N-7.  
19.20 Muzika gyvai. Koncertas 
„Kerinti ekspresija”.  
20.55 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
21.00 Ieškomas. N-14.  
22.45 Atspindžiai.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Muzika gyvai. Koncertas 
„Kerinti ekspresija”. 
1.30 Misija. Vilnija.  

2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam.  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Už vaikystę.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki....  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Raudona linija.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
0.00 Gyvenimas prieblandoje. 
Palydovės. N-7.  
1.00 Beprotiškas darbas - būti 
diktatoriumi.  
2.00 Seksas, verslas ir politika. 
N14.  
3.00 Lengvi produktai. Skonio 
apgavikai.  
4.00 Skaitmeninė detoksikaci-
ja. Trys mėnesiai be išmaniųjų 
technologijų.  
5.00 Vaikinai palydovai. N-7.  

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.   
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  

16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 ESL PRO lygos apžval-
ga. N-14.  
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris” - Vitorijos 
„Baskonia”.  
0.50 Apgaulinga aistra. N-14.  
2.50 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
6.20 „Jaunikliai”.  
7.00 Šiandien kimba.  
8.00 „Žemynų raida 2. Eurazija 
“.  
9.00 „Miškinis”. N-7. 
10.05 „Voras”. N-7. 
11.15 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
12.25 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 „Ilga kelionė namo”. 
N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 „Hibridas”. N-14. 
1.10 „Septintasis ženklas”. S. 
3.10 „Jaunikliai”.  
3.40 „Vandens žiurkės “. N-7. 
4.25 „Septintasis ženklas”. S. 
6.00 „Jaunikliai”.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. HD. 
6.30 Specialus tyrimas.  
7.25 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
7.50 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Plėšrūnai (subti-
truota). 
13.55 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Baskervilių šuo. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto” 
ir „Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.  
23.00 Premjera. Su kirpėju 
Zohanu geriau nejuokauk. 
N-14.  
1.00 Pasaulio dokumentika.  
2.45 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Baskervilių šuo. N-7.  
4.30 Bėdų turgus.  
5.15 Stilius.  

6.30 “Džonis Testas”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 
8.10 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Skūbis Dū 2. Monstrai išlais-
vinti”. 
11.50 “Policininkai ir 
Robersonai”. 
13.45 Pričiupom!. N-7.  
14.40 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.40 Bus visko.  
17.35 Tik nesijuok. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
“Legendos susivienija”. 
21.20 “Pakvaišęs tėtis”. N14.  
23.40 “Tai mergina ar vaiki-
nas?”. N14.  
1.30 “Sielonešė”. N-7. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7.  
7.30 Nindžago. Spinjitzu 
meistrai.  N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Gardu Gardu.   
10.00 Pasaulis pagal moteris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Velnias su trimis aukso 
plaukais. 
12.45 Išdykėlis Danstonas.  
14.25 Dvyniai. N-7.  
16.45 Ekstrasensų. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Iššūkis kaime. N-7.  
21.00 Kunigo naudą velniai 
gaudo. N-14.  
22.45 Pats baisiausias filmas 
5. N-14.  
0.20 Išleistuvės. N-7.  
2.20 Baimės įlanka. N-14.  

 
6.05 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  

6.30 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Nepaprastai mieli!”
11.00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas..  
12.05 “Pavariau”. N-7.  
12.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
18.30 PREMJERA Keliauk ir 
ragauk.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS 
Baudžiamasis būrys. N14.  
0.10 AŠTRUS KINAS Gili 
žydra jūra. N14.  
2.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.40 Muzikinė kaukė (k). 

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 “Akloji”.  
8.00 “Būrėja”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Neįprasti augintiniai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”.  
14.05 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Goko stiliaus paslap-
tys”. 
17.00 “Toledas”. N-7.  
18.45 “Būrėja”.  
19.20 “MEILĖS ISTORIJOS 

Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Brokenvudo paslap-
tys. Mirti ar nemirti. N-7.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.25 Jonvabaliai sode. N14.  
2.10 “Nusikaltimas”. N14.  
4.05 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
4.50 “Griežčiausi tėvai”.  
5.35 “Neįprasti augintiniai”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė. 
9.15 Kelias.  
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Mokslo ekspresas.  
11.20 XIV tarptautinio teatrali-
zuoto vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalio „Mes - Pasaulis” 
šokio pasaka. „Dinozaurų salos 
paslaptis”. 2 dalis. 
12.30 Šokių akademija 2. 
13.30 Mara Zalytė. Margarita.  
15.20 Prisiminkime. 
Kanklininkė Danutė 
Juodvalkytė. 
15.30 Lietuva mūsų lūpose.  
16.00 Stop juosta. 
16.30 ARTS21.  
17.00 Tarptautinės meninės 
gimnastikos varžybos „Dalia 
Kutkaitė Vilnius Cup”.  
20.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Nepaprastos istori-
jos. 1968 m. N-7.  
23.00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.30 ARTS21.  

1.00 Dalia.  
2.35 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festiva-
lis „Birštonas 2016”. 
4.00 Muzikos istorijos.  
4.40 Amžininkai.  
5.30 Panorama.

 
6.30 “Diktatorių ponios”. N-7.  
11.35 Karas ir muzika.  
12.30 Šventasis Rusijos 
karas.  
13.30 Rusija. Nostalgija impe-
rijai. N-7.  
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.25 Žodis - ne žvirblis (k).  
15.30 Nuo... Iki... (k).  
16.20 Bus visko (k).  
17.00 Autopilotas (k).  
17.30 Išprotėjusi meilė. 
Putinas ir rusai.  
18.30 Menininkų portretai. 
Dailininkas Aleksandras 
Vozbinas.  
19.00 In Memoriam. 
Dailininkui Leopoldui Surgailiui.  
19.30 
SUPERDOKUMENTIKA 
Prekyba organais. Skandalas 
Europos centre. N-7.  
20.30 Mano kiemas.  
21.00 Nuo... Iki... (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Už vaikystę (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.35 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k).  

 
6.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 NT gidas.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Ekstremali žvejyba. N-7.  
10.00 Havajai 5.0. N-7.  

11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Futbolo.TV  
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7. 
14.30 Aukščiausia pavara. 
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7. 
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Utenos 
„Juventus” - Vilniaus „Lietuvos 
rytas”. Tiesioginė transliacija.  
19.00 Paskutinis tamplierius. 
N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Pranašas. N-14.  
0.20 Karklų žmogus. S

 
7.20 „Dykumos”.  
8.30 Kartų kovos.  
9.30 Auginantiems savo 
kraštą.  
10.00 „Laukinis pasaulis “.  
10.50 „Vera”.  
13.00 Nuoga tiesa.  
14.55 „Visatos stebuklai”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu.  
16.50 „Voras”. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 „Gamtos magija”.  
19.00 „Dykumos”.  
20.00 Žinios. 
20.30 „Dykumos”.  
21.30 “24/7”.  
22.30 Žinios.  
23.00 „Atsargos pulkininkas 
tiria. Savo mirties data”. 
1.20 Mafijos kronikos.  
2.20 „Vera”.  
3.50 “24/7”.  
4.35 „Jaunikliai”.  
5.05 „Dykumos”.  
6.00 „Jaunikliai”.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsaky-
mas — iš likusių neišbrauktų skaičių.

(Atsakymas spausdinamas 14-ame “Anykštos” puslapyje). 

Beveik prieš 10 metų Lietuvos žiūrovams pristatytas ir klasika jau 
tapęs „Domino“ spektaklis „Laukinė moteris“ spalio 17 dieną lankysis 
Anykščių kultūros centre. 

Visi žmonės ieško idealo, tobulo kūno ir sielos draugo, savo antrojo 
„aš“. Vyrai to idealo ieško pornografiniuose žurnaluose ir seksuali-
nėms pramogoms skirtuose interneto puslapiuose, o moterys... O 
kur savojo idealaus vyro ieško moteris?

Pjesė apie jau subrendusią, šilto ir šalto mačiusią moterį, ieškančią 
vyro. Ji išranki, ironiška, pasiilgusi stiprių emocijų ir pastebi daugy-
bę vyrus kankinančių trūkumų. O tuo pačiu ji ir savikritiška, nebijanti 
peržengti daugybės draudimų, taikomų moterims, laužyti tabu, kurie 
laikui bėgant susiklostė vyrų ir pačių moterų galvose.

Moteris, kuriai „keturiasdešimt-šešiolika“, ieškodama savojo idealo, 
neišvengiamai patenka į komiškas situacijas, susipažįsta su keis-
čiausiais vyriškosios giminės atstovais, tačiau net ir sunkiausiomis 
savo ieškojimų akimirkomis ji nepraranda moteriškumo, išsaugo 
jausmingumą ir patrauklumą, ir, be abejo, jai visada padeda humoro 
jausmas.
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Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų 

meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities 
profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos speci-
alistas, kuris atliko šimtus kataraktos operacijų. Akių chirurgijos centre 
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, 
kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius 
– patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo ka-
taraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame 
į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių 
pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė 

įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų ko-
manda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 
750 805. www.akiuchirurgija.lt

jant šiuolaikišką mikrochirurginę 
įrangą – fakoemulsifikatorių, pro 
2-3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas 
sudrumstėjęs ir vietoj jo implan-
tuojamas dirbtinis lęšiukas. Pjūviai 
labai maži, jų siūti nereikia.

Žmonių reakcija išgirdus, kad 
reikės operuoti akį būna labai skir-
tinga. Vien pats žodis – operacija 
pacientus gąsdina, tačiau šiuolai-
kinių technologijų dėka kataraktos 
operacija tapo labai saugi, neskaus-
minga ir efektyvi. 

Kodėl pastebėjus pirminius
kataraktos požymius 
reikėtų kreiptis į gydytoją?
Dažnai žmonės mano, jog ka-

taraktos operaciją galima atidė-
ti vėlesniam laikui ir į gydytoją 
kreipiasi tik likus šviesos jutimui, 
tačiau labai svarbu, kad pacien-
tas į gydytoją kreiptųsi laiku. Jei 
katarakta operuojama pradinėse 
stadijose – operacija paprastai 
užtrunka apie 30 min., vietiškai 
– vaistų pagalba nujautrinant akį. 
Po operacijos nereikalingas sta-
cionarus gydymas, o regėjimas 
dažniausiai atsistato per keletą 
dienų. Tuo tarpu atstatyti regė-
jimą vėlyvosiose kataraktos sta-
dijose – įmanoma, tačiau tokios 
operacijos eiga visada sunkesnė, 
padidėja pooperacinių kompli-
kacijų rizika, regėjimas atsistato 
per ilgesnį laikotarpį.
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Atvyksta Kauno Medicinos universiteto klinikų gy-
dytojas urologas med. m. daktaras  docentas Darijus 
Skaudickas konsultuos pacientus ir pacientes sergan-
čius: šlapimo takų susirgimais, inkstų akmenlige, 
šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių onkologiniais 
susirgimais, turinčius dažną ar skausmingą šlapini-
mąsi, susilpnintą šlapimo srovę. 
Konsultacijos metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. 

Vyrus ir moteris turinčius šlapimo nelaikymo simpto-
mus.  Esant erekcijos ir potencijos sutrikimams, šeimas 
turinčias nevaisingumo problemų. 
Jeigu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pa-

cientai nukreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo 
centruose. Išsamesnė informacija ir išankstinė registra-
cija  tel: 8-671-33948 arba 8-685-48050

Katarakta – liga, kuria susirgti gali kiekvienas
Akių chirurgijos centre kataraktos operacijas atliekančiam gy-

dytojui Sauliui Ačui akies lęšiuko pakeitimo operacija – kasdie-
nybė. Per savo darbo praktiką atlikęs tūkstančius kataraktos ope-
racijų gydytojas matė įvairių ligos atvejų, susidūrė su skirtingo 
amžiaus pacientais. Tuo tarpu pacientui pirmą kartą išgirdus šios 
ligos diagnozę iškyla nemažai klausimų: kas tai per liga, kokios 
susirgimo priežastys, kaip katarakta gydoma ir kt. Į dažniausiai 
iškylančius klausimus atsako gyd. Saulius Ačas.

nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susi-
lieję, drumzlini, išsikraipo spalvos, 
dingsta kontrastinis matymas. Kad 
ir kokius akinius užsidėtų – ma-
tymas nepagerėja. Kartais daiktai 
dvigubinasi ar būna matomi gels-
vame fone. Ligai progresuojant 
rūkas akyse didėja, darosi sunku 
skaityti, vairuoti automobilį, at-
siranda trukdžiai norint užsiimti 
įprasta veikla. Galiausiai išlieka 
tik šviesos jutimas, regėjimas iš-
nyksta. 

Kaip gydoma katarakta?
Šiuo metu kataraktos gydymas 

yra tik chirurginis: atliekama ope-
racija, kurios metu drumstas lę-
šiukas ultragarsu suskaldomas ir 
išsiurbiamas, o į jo vietą įstatomas 
dirbtinis. Medikamentinio ligos 
gydymo nėra. Anksčiau atliekant 
kataraktos operaciją tekdavo akyje 
padaryti gana didelį pjūvį, kurį su-
siuvus, ragenos randas gydavo apie 
pusę metų. Tuo tarpu dabar, naudo-

Kas yra katarakta ir 
kodėl ji išsivysto?
Katarakta (akies lęšiuko su-

drumstėjimas) – akių liga, išsivys-
tanti dėl lęšiuko skaidrumo suma-
žėjimo, drumsčių formavimosi. 
Katarakta gali būti klasifikuojama 
į senatvinę, trauminę, toksinę ir kt. 
rūšis. Didžiausią dalį sudaro įgyto-
ji – taip vadinamoji senatvinė ka-
tarakta. Pastebėta, jog dažniausiai 
liga pasireiškia vyresniems nei 50 
metų asmenims, labiau paplitusi 
moterų tarpe. Jaunesniems žmo-
nėms katarakta gali išsivystyti kaip 
kitų ligų komplikacija (pvz.: dia-
beto), pasireikšti asmenims, var-
tojantiems kortikosteroidus, paty-
rusiems akies traumą, dirbantiems 
kenksmingomis sąlygomis ir kt.

Kokie kataraktos 
simptomai?
Katarakta pirminėse stadijose 

pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu. 
Žmogus mato neryškiai – tarsi pro 

Daugelį pacientų gąsdina 
auros matymas

Paklausta, ar žmonės sakydami, 
kad jiems migrena, nemaišo jos su 
eiliniu galvos skausmu, gydytoja 
A. Treščenko-Blauzdienė teigia, 
kad migreną lydi visada tik jai bū-
dingi pojūčiai. „Migrenai būdinga 
vienos galvos pusės skausmas, 
pulsuojantis, stiprėjantis judant 
– tiek einant, tiek keičiant kūno 
padėtį, pavyzdžiui, lenkiantis, kai 
pulsavimo dažnumas sumtampa 
su širdies dūžių dažniu. Migrenai 
visada būdingas bent vienas iš šių 
požymių – pacientą pykina (nere-
tai ir vemia) arba bijoma šviesos ar 
erzina garsai. Dažnai šie požymiai 
pasireiškia visi kartu ir erzina net 
įprastinė aplinka – kvepalų aroma-
tas, įprastinis patalpų apšvietimas 

Migrena lyg chimera – turi kelias galvas Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos 
gydytoja Aurika Treščenko-Blauzdienė sako, kad migrena – tai 
ne vien galvos skausmas, o visas kompleksas pojūčių, be kurių 
galvos skausmas tėra paprastas galvos skausmas. Pasirodo, yra 
žmonių, kuriuos migrena kamuoja tik savaitgaliais.

ar kelių žmonių balsų sukeltas 
triukšmas“, – sako gydytoja.

Dar vienas požymis, rodantis, 
kad prasideda migrena, yra auros 
matymas. „Maždaug trečdaliui 
pacientų pasireiškia aura. Auros 
metu žmonėms mirga akyse, laks-
to žaibai, brūkšneliai, gali visiškai 
dingti rega, sutrikti kalba. Dažnas 
pacientas tokius simptimus palaiko 
insulto požymiais. Skirtumas, jog 
migreninė aura trunka iki valan-
dos, praeina be pasekmių ir daž-
niausiai po jos prasideda galvos 
skausmas“, – teigia pašnekovė.

Pasak gydytojos, labai dažnai 
migrenos priepuolį žmogus gali 
nuspėti pakankamai anskti, tai va-
dinama prodromu: „Jis atsiranda 
nuo kelių valandų iki kelių dienų 
prieš priepuolį. Prodromui būdinga 
nuotaikų kaita, liūdna nuotaika, ne-

noras imtis mėgstamos veiklos“.

Savaitgaliais nereikėtų 
persimiegoti

Gydytoja A. Treščenko-
Blauzdienė sako, kad be 
standartinės migrenos yra dar dvi 
pakankamai dažnos jos formos – 
tai savaitgalio migrena ir hormonų 
migrena. „Savaitgalio migrena 
būdinga tiems, kas visą darbo 
savaitę miega po 4 – 6 valandas, 
o miego trūkumą bando kompen-
suoti savaitgalį. Tokie pacien-
tai dažnai jau pirmą savaitgalio 
dieną pažadinami galvos skausmo. 
Hormonų migrena būdinga mo-
terims. Čia vėl išsiskiria skirt-
inga kilmė – hormonų svyravimo 
sukelta migrena būdinga pirmas 
2 mėnesinių dienas ir cheminių 
hormonų sukelta migrena būdinga 
pradėjus naudoti hormonines kon-
traceptines tabletes (dažniausi 
pradėjus naudoti hormonus 
padažnėja įprasti priepuoliai)”, – 
apie migrenos formas pasakoja 
šeimos gydytoja.

Migerną gali sukelti netgi 
sūrio kvapas

Paklausta, kas dažniausiai suke-
lia migreną, gydytoja sako: „Dar 
niekas tiksliai neišsiaiškino, kas 
sukelia migreną ir kodėl tie patys 
faktoriai sergančiuosius veikia 
skirtingai. Dažniausiai aprašytos 
priežastys yra šios: nuovargis, 
stresas, miego – darbo režimo ne-
silaikymas, neįprasto dažnio gar-
sai, mirganti šviesa (diskotekoje), 
stiprūs kvapai ar jų gausa (pvz. 
kvepalų parduotuvė – lyg ir nesmir-
da, tačiau uoslei tikras iššūkis 
apdoroti kvapų gausą), kai kurie 
maisto produktai – vynas, fermen-

tiniais sūriai, šokoladas, riešutai. 
Jeigu pacientas negali nusakyti, 
kas jam sukelia priepuolius, patar-
tina vesti dienyną. Dienyne nuro-
doma: kaip jautėsi 2 – 3 dienos iki 
priepuolio, kokį maistą valgė, kiek 
miegojo, kokia darbine ir laisvalai-
kio veikla užsiėmė. Ilgainiui gali-
ma rasti pasikartojančius faktorius 
ir jų pabandyti vengti“.

Migrena gydoma ir 
antidepresantais

Gydytoja A. Treščenko-Blauz-
dienė teigia, kad dėl migrenos 
gydymo būdų yra daug diskutuo-
jama, bet patikina, kad naminių 
priemononių migrenos priepuoliui 
nutraukti tikrai nėra. 

„Vidutinio intensyvumo skaus-
mui nurimti pakanka nueiti į 
tamsią tylią patalpą ir prigulti 
patogioje padėtyje (ant nugaros, 
ant šono ar veidu į pagalvę). Sti-
priam skausmui malšinti reikalin-

gi vaistai nuo skausmo. Konkretų 
preparatą ir dozę pasirenka pats 
pacientas, nes vieno veiksmingo 
ir universalaus nėra. Jeigu prie-
puolis trunka ilgiau kaip 48 va-
landas, rekomenduojama kreip-
tis į neurologą dėl specializuoto 
gydymo. Specializuoti migrenai 
gydyti skirti vaistai pačio skaus-
mo nemažina, tačiau išgerti laiku 
(kai jau „apčiuopiamas“ artrėjan-
tis priepuolis) nutraukia priepuolį. 
Ypač dažnai besikartojančiai mi-
grenai skiriamas profilaktinis gy-
dymas antidepresantais ar kitais 
preparatais (dažniausiai proprano-
loliu, kuris naudojamas ir aukštam 
kraujospūdžiui mažinti)“, – teigia 
gydytoja.

Pasak medikės, labai svarbu, 
jog gydytojų būtų apžiūrėti vaikai/
paaugliai ir senyvi žmonės, kuriem 
iki šiol niekada neskaudėjo gal-
vos arba skausmas pakeitė vietą 
(anksčiau skaudėdavo kaktą, o 
dabar skauda pakaušį).

Anykščių PSPC šeimos gydytoja Aurika Treščenko-Blauzdienė 
sako, kad oficialios statistikos duomeninimis, migrena vargina 
maždaug 4 iš 10 moterų ir 2 iš 10 vyrų.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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Visi krito žemyn

Visi septyni vienmandatėje 
Anykščių – Panevėžio apygardoje 
kovoję politikai savo partijų sąra-
šuose daugiamandatėje apygardo-
je po reitingavimo krito žemyn. 
Pirminiais duomenimis, vienman-
datės apygardos rinkimų laimėto-
ja Greta Kildišienė Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše iš 
25 vietos pakilo į 24-ąją, tačiau, 
patikslinus duomenis, paaiškėjo, 
jog ji porinkiminiame sąraše liko 
26-ąja.  

Liberalas Lukas Pakeltis iš 
13 vietos krito į 28-ąją, social-
demokratė Auksė Kontrimienė 

Vieniems dviguba pergalė, kitiems 
dvigubas pralaimėjimas

iš 9-osios - į 35-ąją, „darbietis“ 
Ričardas Sargūnas iš 21-osios - į 
42-ąją, konservatorius Sergejus 
Jovaiša iš 24-osios - į 27-ąją. O 
efektingiausiai „smigo“ abu rin-
kimų Anykščių-Panevėžio apy-
gardos autsaideriai. „Tvarkietis“ 
Henrikas Mackelą iš 62-osios vie-
tos nusileido į 112-ąją, Lietuvos 
laisvės sąjungos kandidatas Al-
girdas Gansiniauskas iš 48-osios 
pozicijos - į 102–ąją.

Nedidelis kritimas žemyn abiem 
antrojo turo vienmandatėje apy-
gardoje dalyviams – G.Kildišienei 
ir S.Jovaišai - praktiškai garantuo-
ja Seimo narių mandatus per dau-
giamandatę apygardą.

Patikslinus duomenis, Tėvynės 

sąjunga daugiamandatėje apygar-
doje laimėjo 20, „valstiečiai“ – 19 
mandatų. Pirminiais duomenimis, 
20 mandatų teko „valstiečiams“, o 
19 - konservatoriams. LSDP dau-
giamandatėje apygardoje laimėjo 
13 mandatų, tad A.Kontrimienei 
kritimas sąraše skaudus ne tik 
moraliai. Būtų ji išlikusi bent 
dvidešimtuke, būtų išsaugojusi 
šansus patekti į Seimą per partijos 
sąrašą. 

 
Antanas Baura dar turi 
teorinių galimybių

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos porinkiminiame kandi-
datų į Seimą sąraše 46-uoju likęs 
anykštėnas Antanas Baura dar gali 
tapti Seimo nariu. Tiesa, yra viena 
„smulkmena“ – antrąjį rinkimų 
turą turi laimėti absoliučiai visi į 
jį patekę, aukščiau nei A. Baura 
valstiečių sąraše esantys politi-
kai. Kaip minėjau, daugiamanda-
tėje rinkimų apygardoje Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga pelnė 
19 mandatų. Net 41 „valstietis“ 
pateko į antrąjį turą vienmandatė-
se apygardose. Tačiau 14 A. Bau-
ros partijos kolegų, kovosiančių 
antrajame ture, partiniame sąraše 
liko žemiau nei anykštėnas, todėl 
jų pergalės rinkimuose A. Bauros 
perspektyvoms įtakos neturės.

Tikėtina, kad vienas kitas aukš-
čiau A. Bauros esantis „valstietis“ 
dėl įvairių priežasčių Seimo nario 
mandato atsisakys, tačiau vis dėl-
to anykštėnui galimybės patekti į 
parlamentą liks minimalios.

Į Seimą su „valstiečiais“ garan-
tuotai pateks buvęs konservato-
rius, girtais skandalais išgarsėjęs 
Egidijus Vareikis. Jis iš paskuti-

nės, 141-osios, sąrašo vietos rin-
kėjų valia pakeltas į 23-ąją po-
ziciją. Jam pakanka, kad antrąjį 
rinkimų turą laimėtų 4 iš 13 aukš-
čiau jo esančių ir antrajame ture 
kovosiančių „valstiečių“.      

Tik penkios apygardos 
„valstiečiams“ geresnės 
už mūsiškę 

Skaičiuojant nuo galiojančių 
biuletenių, Anykščių-Panevėžio 
apygardoje už Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungą balsavo 31,69 
proc. rinkėjų. Tik penkiose šalies 
apygardose „valstiečiams“ pa-
vyko pasiekti geresnių rezultatų. 
Lietuvoje „valstiečių“ balsų vi-
durkis dešimčia procentų mažes-
nis mūsų apygardoje. Tuo tarpu 
socialdemokratai, konservatoriai 
ir liberalai Anykščių –Panevėžio 
apygardoje rinko praktiškai tiek 
pat balsų, kiek partijos gavo ir vi-
soje šalyje – skirtumas tarp mūsų 
apygardos ir partijų rezultato Lie-
tuvoje  – iki procento. „Darbiečių“ 
pasirodymas Anykščių-Panevėžio 
apygardoje 1,5 proc. geresnis nei 
šalies vidurkis.  

Daugiausiai pirmumo 
balsų mūsų apygardoje 
surinko Saulius Skvernelis

Anykščių-Panevėžio apygar-
dos rinkėjai mieliausiai reitinga-
vo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos bei Tėvynės sąjungos 
lyderius. „Valstietis“ Saulius 
Skvernelis mūsų apygardoje su-
rinko 1650, šios partijos pirminin-
kas Ramūnas Karbauskis – 1644 
pirmumo balsus. Trečiąją vietą 
užėmė konservatorių lyderis Ga-

1.    2.      3.        4.              5.
27 (24)  Sergejus Jovaiša     6 453  611  Gabrielius Landsbergis 1347 Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
76  (59)  Sigutis Obelevičius   807  287 Gabrielius Landsbergis 1347 Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
26 (25)  Greta Kildišienė      3897  746 Saulius Skvernelis        1650  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
46  (31)  Antanas Baura   2065  929 Saulius Skvernelis        1650  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
42 (21)  Ričardas Sargūnas  555   227 Kęstutis Daukšys          154    Darbo partija
35  (9)  Auksė Kontrimienė  2919  335 Algirdas Butkevičius    705    Lietuvos socialdemokratų partija
28  (13)  Lukas Pakeltis   2017 449 Eugenijus Gentvilas      379    Lietuvos liberalų sąjūdis
12  (16)  Audronė Galvonaitė  2288  72 Petras Gražulis             119     „Tvarka ir teisingumas“
113  (62)  Henrikas Mackela   123  21 Petras Gražulis             119     „Tvarka ir teisingumas“
102 (48)  Algirdas Gansiniauskas  74  21 Artūras Zuokas             54      Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Vieta partijos sąraše po reitingavimo1. 
Vieta partijos sąraše prieš reitingavimą2. 
Lietuvoje surinkti reitingo balsai3. 
Anykščių –Panevėžio apygardoje surinkti reitingo balsai4. 
Daugiausiai pirmumo balsų Anykščių-Panevėžio apygardoje surinkęs partijos atstovas ir jo balsų skaičius (R. Sargūno ir L. Pakelčio atvejais  5. 
antras pagal balsų skaičių mūsų apygardoje partijos atstovas)

brielius Landsbergis, Anykščių-
Panevėžio apygardoje „užsidir-
bęs“ 1347 balsus.

Iš anykštėnų daugiausiai pirmu-
mo balų mūsų apygardoje surinko 
A. Baura – 951. G. Kildišienė gavo 
746, S. Jovaiša - 611, L. Pakeltis 
– 449 pirmumo balsus. Beje, tik 
L. Pakeltis ir R. Sargūnas (227) 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
surinko daugiau pirmumo balsų 
nei jų partijų lyderiai.   

Audronė Galvonaitė kilo 
į viršų

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
kandidatų sąraše 16-ąją įrašyta iš 
Anykščių kilusi Vytauto Galvono 
sesuo, klimatologė Audronė Gal-
vonaitė porinkiminiame sąraše 
pakilo į 12-ąją vietą. Anykščių-
Panevėžio apygardoje ji pelnė 
tik 72 pirmumo balsus, bet per 
Lietuvą surinko solidų pirmumo 
balsų skaičių – 2288. Turint ome-
nyje, kad „Tvarka ir teisingumas“ 
apskritai surinko mažiau nei 68 
tūkstančius balsų, A. Galvonai-
tės reitingas neįtikėtinai aukštas. 
Juolab, jog ji nekovojo vienman-
datėje apygardoje.  Tiesa, „Tvarka 
ir teisingumas“ daugiamandatėje 
apygardoje vos vos įveikė 5 pro-
centų barjerą ir gavo tik 5 manda-
tus, tad dr.A. Galvonaitei nėra net 
teorinių galimybių patekti į Seimą 
ir aukštas reitingas gali suteikti tik 
moralinį pasitenkinimą.  

Sergejus Jovaiša... 
visur S. Jovaiša

Anykščių-Panevėžio apygardo-
je S. Jovaiša surinkęs kuklius 611 
pirmumo balsus ir pagal šį rezul-
tatą nusileidęs ir A. Baurai bei G. 
Kildišienei, bendrame Lietuvos 
reitinge pasirodė solidžiai. Jis iš 
viso gavo 6453 pirmumo balsus ir 
kitus anykštėnus aplenkė solidžia 
persvara. G. Kildišienė Lietuvo-
je gavo 3897, A. Kontrimienė – 
2919, A. Baura – 2065, L. Pakeltis 
– 2017 pirmumo balsų.

Skirtingose Lietuvos apygar-
dose S. Jovaiša pirmumo balsus 
rinko gana tolygiai, tarkim, Kau-
nas, kuriame jis gyveno ir žaidė 
už „Žalgirį“, reitinguojant jam 
nebuvo palankesnis nei Varėna ar 
Skuodas. G. Kildišienė pirmumo 
balsų pelnė ir pajūryje, tačiau di-
džioji dalis jos reitingo balsų „su-
krito“ Panevėžio miesto ir rajono 
apygardose.  

Biržų-Kupiškio apygardoje, 
prie kurios prijungtos prieš ke-
tverius metus mūsų apygardai 
priklausiusios apylinkės, regis, ne 
daug kas geru žodžiu mini R. Sar-
gūną. Šioje apygardoje jis pelnė 
tik 18 pirmumo balsų. G. Kildišie-
nė šioje apygardoje surinko 31, A. 
Baura – 44, A. Kontrimienė – 74, 
S. Jovaiša -146 balsus.  

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama tel. (8-650) 16057.

(Atkelta iš 1 p.)

Antano Bauros Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
jau turi 19 Seimo mandatų, 
politologai šiai partijai pro-
gnozuoja dar bent 20 man-
datų. Tačiau anykštėnas par-
tijos sąraše krito iš 31 vietos į 
45-ąją ir patekti į Seimą turi 
tik teorines galimybes.

Turbūt skaudžiausiai rin-
kimai baigėsi socialdemo-
kratei Auksei Kontrimienei 
– vienmandatėje Anykščių-
Panevėžio apygardoje ji liko 
ketvirta, o partijos sąraše iš 9 
vietos smuko į 35-ąją. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Kandidatų reitingo balsai 
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anykštėnai juokauja
tinklas

Nepasidalina nuopelnų

Mero patarėjui, „darbiečiui“ Do-
naldui Vaičiūnui socialiniame tinkle 
„Facebook“ paskelbus Anykščių 
Jono Bilūno gimnazijos stadiono 
nuotrauką, politikai susipešė, kieno 
didžiausias nuopelnas atnaujinant šį 
stadioną.

„Seimo nario Ričardo Sargūno 
dėka“, - po nuotrauka komentarą 
parašė rajono Tarybos narys, Seimo 
nario R. Sargūno padejėjas Alfrydas 
Savickas.

„Ričardo Sargūno dėka įrengti 

bėgimo takai ir krepšinio aikštelė, o 
dirbtinė futbolo aikštelės danga - tik 
dabartinės valdžios nuopelnas, o kon-
krečiai - Liberalų sąjudžio“, - į disku-
siją įsitraukė ir mero patarėjas Kęstu-
tis Indriūnas.

Mero patarėjas D. Vaičiūnas džiau-
giasi, kad gimnazijos stadionas vaka-
rais būna „beveik pilnas“.

„Ruoškis, eisim pažaist, kol ne-
pasnigo!”, - mero patarėją K. Indriūną 
socialiniame tinkle „Facebook“ kvie-
čia D. Vaičiūnas.

Kompaniją  palaikė Jazzu

Spalio 9-osios naktį rinkimų 
rezultatų laukę Anykščių liberalai 
savo kompanijoje turėjo ir „žvaigž-
džių“.

„Ir... vis tiek pas mus nuotai-

ka super! Let’s go“, - socialinia-
me tinkle skelbia Lukas Pakeltis, 
nuotraukoje įsiamžinęs su žinoma 
šalies atlikėja Juste Arlauskaite – 
Jazzu.

Į Anykščius parodą atlydėjo ir 
pats autorius, nors išgyventa sunki 
liga neleido jam žodžiais kreiptis į 
anykštėnus – už jį kalbėjo fotogra-
fijos bei jo parodų iniciatorė, kura-
torė bei gyvenimo moteris Regina 
Liubertaitė-Žižiūnienė.

„Parodą reikia žiūrėti, o šnekė-
ti apie ją kuo mažiau... Menines 
nuotraukas Algimantas darė tik tu-
rėdamas laiko arba pagautas įkvė-
pimo, o šiaip jis buvo labai greitas, 
labai sumanus reporteris ir tos 
meninės dalies nuotraukose buvo 
mažiau. Daugiausiai darbo įdė-
ta į ciklą „Veidai ir mintys“, – tai 
buvo kruvinas darbas, susitikimai 
su žmonėmis, jų portretų darymas, 
paskui parašų rinkimas – sunku net 
įsivaizduoti, kiek reikėjo energijos 
ir užsispyrimo įgyvendinat tą pro-
jektą...“, – kalbėjo fotomenininko 
žmona.

A. Žižiūnas, 1965 m. įstojęs 

Fotomenininkas nuotraukomis 
pasakoja apie savo vizijų moteris Daiva GOŠTAUTAiTĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre veikia 76-erių  metų fotomenininko 
Algimanto Žižiūno paroda „Mano vizijų moterys“. Šiemet tai jau antroji A. Žižiūno paroda Anykš-
čiuose – prieš tai buvo eksponuojamas garsusis jo fotografijų ciklas „Veidai ir mintys“. Paroda 
Anykščiuose veiks iki spalio 21 d.

į Vilniaus universitetą studijuo-
ti žurnalistikos, pradėjo dirbti ir 
„Anykštos“ pirmtake „Kolektyvi-
niame darbe“.

Būtent apie šį laikotarpį pasako-
jo ir parodos atidaryme dalyvavęs 
rašytojas Rimantas Vanagas. „Su-
žinojus, kad Algimantas atveža į 

Anykščius savo parodą, pro akis 
pralėkė keli kadrai – kaip jis vaikš-
to po Dainų slėnį su fotoaparatu, 
kaip jis fotografuoja Vilniuje, Ra-
šytojų sąjungoje. Kur besilankyda-
vai – įvairiuose kultūros renginiuo-
se – praktiškai visur galėjai sutikti 
A. Žižiūną. Prisimenu ir tokią isto-
riją – vieną kartą iš „Kolektyvinio 
darbo“ redakcijos skambina man 
A. Žižiūnas ir klausia, ar nenori, 
Rimantai, ko nors parašyti... Sakau 
– apie ką? O jis man – žinai, gal 
tu parašyk apie pamestus daiktus... 
Na, galvoju, kodėl tokia keista 
tema manęs prašo parašyti, sakau, 
ir ką gi čia rašyti? O A. Žižiūnas 
buvo labai santūrus žmogus, tad 
patylėjo ir klausia manęs – o kur 
tavo pasas? Aš capt capt – paso ti-
krai nėra, apieškojau visur namie 
– neradau. Po truputį su Algimantu 
išsiaiškinom – po šokių aš mergaitę 
lydėjau namo, ėjom per tiltą, bran-
gus Algimantas Žižiūnas po šokių 
irgi kažkokią mergaitę lydėjo ir ėjo 
iš paskos... Buvo šalta, vėjuota ir 
aš, kas man nebūdinga, mergaitei 
pasiūliau savo švarką ir, matyt, tuo 
momentu, kai aš ją apgaubiau, pa-
sas ir iškrito iš švarko kišenės. O iš 
paskos eidamas „seklys“ tą mano 
pasą atrado... Tad štai kaip mus 

Ši fotomenininko Algimanto Žižiūno paroda Anykščiuose – jau antroji šiemet.
jono jUneViČiAUs nuotr.

susiejo moterys“, – kalbėjo rašy-
tojas.

Apie A. Žižiūno nuotraukų ypa-
tingą vertę kalbėjo ir anykštėnas 
fotografas Alfredas Motiejūnas: 
„Nuotraukos, kurios čia eksponuo-
jamos, man neatrodo „žižiūniškos“. 
Kai buvo paroda „Veidai ir mintys“, 
tai yra Lietuvoje unikumas, to ne-
turi niekas... Jeigu dabar mes Lie-
tuvoje geriausiu portretistu laikome 
Algimantą Aleksandravičių, tai aš 
pasakyčiau, kad jam dar reiktų pa-
simokyti iš A. Žižiūno... Aš pats 
nežinau, kaip prieiti prie žmogaus, 
kaip jį nuteikti, kad nufotografuo-
tum tokį natūralų portretą...“ 

Alpinistas Vladas Vitkauskas 
prisiminė, kaip Vilniaus centre jį 
„pagavęs“ fotografas liepė fotogra-
fuotis čia ir dabar – ir nuotraukos, 
beje, išėjo labai geros...

A.Žižiūnas yra laimėjęs įvairius 
medalius tiek respublikinėse, tiek 
tarptautinėse parodose. O 2006 
m. spalio 23 d. Vengrų ambasados 
Lietuvoje kartu su kitais 10 Vėlinių 
įvykių dalyvių buvo apdovanotas 
padėkos raštu už dalyvavimą 1956 
m. revoliucijoje ir laisvės kovose 
Vengrijos sukilimo 50-ųjų metinių 
proga, kadangi buvo 1956 m. Kau-
no Vėlinių įvykių dalyvis.

„Mano vizijų moterys“.           Algimanto ŽiŽiūnO nuotr.

Anekdoto paprašėme infor-
macinių technologijų specia-
listo, UAB „Imenza‘ projektų 
vadovo Algimanto KLEIVOS.

Kopia žmogus į kalną. Slysta. 
Krenta. Užsikabina ant atbrailos. 
Galėtų ropštis į viršų, bet mato, kad 
viršuje jo laukia vilkai. Jei leisis 
žemyn – gilus skardis, garantuotai 
užsimuš. Apsižvalgo aplinkui – ša-
lia žemuogės auga. Klausimas: ką 
turėtų daryti žmogus?  Atsakymas: 
valgyti žemuoges... 



2016 m. spalio 15 d.SKELBIMAI

įvairūs

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

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

Renkasi spalio 10-17 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-620) 98813, (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.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirk-
tų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Parduoda maistines 
bulves, erieną. Veža krovinius 
iki 3,5 t mikroautobusu.

Tel. (8-686) 59473.

Dovanoja

Tris mielus 3 mėnesių kačiu-
kus. Du trijų spalvų, vienas juo-
dmargis.

Tel. (8-612) 00413.

Ožkas.
Tel. (8-381) 7-72-37.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stum-
domosiomis durimis, virtuvės, 
miegamojo, kt. baldus pagal in-
dividualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores. Pjauna pavojingai 
augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Tinkuoja, glaisto, dažo, deda 
dekoratyvinius tinkus, kala dai-
lylentes, klijuoja plyteles, kuria 
dizainą, euro remontas.

Tel. (8-624) 32107.

Smėliuoja įvairius metalinius 
paviršius, dažo.

Tel. (8-672) 04818.

Smėliavimo paslaugos: me-
dienos valymas ir sendinimas, 
senų dažų, rūdžių šalinimas 
smėliu, paviršių pašiaušimas 
prieš dažymą. 

Tel. (8-601) 73284.

Nebrangiai mūrija įvairias kros-
nis ir židinius. Valo kaminus ir 
krosnis. Pjauna, skaldo malkas. 

Tel. (8-676) 01382.

Šlifuoja grindis, laiptus, parke-
tą, parketlentes, senas dažytas 
grindis. Kloja parketą, parke-
tlentes, remontuoja medines 
grindis. 

Tel. (8-650) 36459.

Pjauna medieną mobiliu gate-
riu.

Tel. (8-616) 16194.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikia garan-
tiją. 

Tel. (8-699) 81270.

Valo, mūrija, skardina kaminus. 
Atlieka ir kitus darbus.

Tel. (8-685) 10959, Anykščiai.

Kaminų valymas, įdėklai, prista-
timi kaminai, sakrdos darbai.

Tel.: (8-607) 96023, 
(8-603) 04141. 

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi ka-
minai. 

Tel.: (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Veža krovinius iki 10 t maši-
na su kranu ir savivarčiu iki 6 t. 
Priima užsakymus durpių brike-
tams iš Šepetos. Išrašo sąskai-
tas.

Tel. (8-612) 93386.

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Spalio 21 d. į Anykščius atvyksta  angiochirurgas  E. 
Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacien-
tams sergantiems:

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
  ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val.   
Tel. (8-698) 33653.

Headex Group yra persona-
lo nuomos ir atrankos įmonė, 
teikianti paslaugas Lietuvoje ir 
Vakarų Europoje.  Šiuo metu per 
mus sėkmingai dirba daugiau 
kaip 2000 žmonių. Darbo pasiūly-
mų turime visuose didžiausiuose 
Lietuvos miestuose, Vokietijoje, 
Olandijoje ir Belgijoje.

Šiuo  metu darbui užsienyje 
ieškome: 

- Mėsininkų  
- Prekių surinkėjų 
- Pakuotojų 
- Krautuvo vairuotojų 
- Palečių remontininkų

Jeigu domina darbo galimybės-
kreipkitės tel. +370 673 63238 
arba siųskite CV el. paštu: 

elinga.zvaginyte@headex.eu

siūlo darbą
UAB “Ukmergės melioracija” 

reikalingi vamzdžių klojėjai ir be-
tonuotojai. 

Tel. (8-698) 41397.

ŽŪB “Elma” reikalingi suvirinto-
jas ir fermų mechanikas.

Tel. (8-682) 97420.
  
Akcinei bendrovei “Rokiškio ma-

šinų gamykla” reikalingi kvalifikuo-
ti šaltkalviai - suvirintojai pusau-
tomačiais. Atlyginimas sutartinis. 
Kelionės išlaidų kompensavimas.

Kreiptis: Respublikos 113, 
Rokiškis, tel.: (8-458) 5-18-31, 
(8-458) 3-35-60.

Oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, 
amžius – iki 60 metų.  Įdarbinimas 
garantuotas. Atlyginimas – nuo 
1500 Eur/mėn. 

Tel. (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

Nuoširdžiai dėkojame Svėdasų parapijos klebonui Vydui 
Juškėnui, Daujočių kaimo bendruomenei, artimiesiems, kai-
mynams, visiems užjautusiems ir padėjusiems malda, gėlės 
žiedu, parama sunkią netekties valandą, į paskutinę kelionę 
palydint seserį Vladislavą VANAGAITĘ.

Seserys su šeimomis

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, Be, C, Ce, C+Ce  kategorijų ir papil-
domus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Teorijos dėstytojai ir vairavimo instruktoriai garantuoja kokybišką mokymą.  Praktinis vai-
ravimas vyksta Jums patogiu laiku.  Renkama nauja grupė 2016 m. spalio 20 d. 17 val.   
Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.  Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas šiuo metu atlieka kadas-
trinius matavimus sklypui proj. Nr. 668-2, esančiam Pūstalaukių k., 
Skiemonių sen., Anykščių r. Dėl ribų suderinimo kviečiame dalyvauti 
gretimo sklypo (kadstrinis Nr. 3464/0001:277) savininko F.Prušinsko 
paveldėtojus . Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 28-2, LT-29117 
Anykščiai, tel. (8 6) 2124 304; el. p. martynas.sermuksnis@vzf.lt
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Tiražas 4200 egz.       Užs. Nr. 1059
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Redaktorius

parduoda

perka

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VeRŠeLIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

(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.

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.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PeRKA
VeRŠeLIUS.

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

PeRKA
veršelius, šviežiapie-

nes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PeRKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 20 metų garantija

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

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

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

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mope-
dus, sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus.

Tel. (8-648) 67177.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Skubiai - naudotus automobi-
lius.

Tel. (8-621) 60671.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vieto-
je. 

Tel. (8-603) 40316, 
(8-609) 00890. 

Kita

Obuolius (didesnį kiekį gali 
paiimti iš namų). Kalno g. 4, 
Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.

Kviečius, miežius, kvietrugius.  
Atsiskaito,  išsiveža. 

Tel. (8-614) 24950.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą su patogumais netoli 
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha 
žemės. Galimi keitimo variantai.

Tel. (8-676) 32443.

Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų 
namų valda, būtinas kapitalinis 
namo remontas) arba keičia į 
butą.

Tel. (8-608) 94543.

Gyvenamąjį namą su ūkiniais 
pastatais 6 km nuo Anykščių 
miesto. Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

1 kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(Centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Kuras

Malkas (beržas, alksnis, uosis, 
pušis, drebulė) kaladėlėmis, rąs-
teliais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas kaladėlėmis. Lapuočių 
ir spygliuočių. Turi ir sausų. 
Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Beržines, juodalksnio malkas, 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, 
uosio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Gyvuliai

Darbinį arklį. 
Tel. (8-606) 37313.

Ožką.
Tel.: (8-381) 4-98-34, (8-622) 74629.

Karvę.
Tel. (8-698) 03430.

Karvę.
Tel. (8-609) 43835.

Kita

Karpių, karosų mailių.
tel. (8-622) 64563.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuotas rėmas, lietuviški, rusiški). 
Vertingos dovanos perkantiems šil-
tnamį. 

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

Nedidelis ūkis - maistines ir pašarines 
bulves “Vineta” (skanios, nejuoduoja). 
Į Anykščių miestą atveža. Kaina sutar-
tinė. Miežius 50 Kg - 5,50 Eur.

Tel. (8-600) 01217.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,24 Eur,  motininių kiaulių 
1,85 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Parduoda šiaudus rulonais. Perka 
šėmą ir baltnugarę karves.

Tel. (8-601) 90669.

Mėšlą. Atveža.
Tel. (8-688) 70743.

ieško darbo
Moteris gali prižiūrėti senjorus, vai-

kučius. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-603) 61195.

Santechnikas, dirbantis visus san-
technikos darbus, ieško darbo.

Tel. (8-606) 04167.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Spalio 16 d. (sekma-
dienį),  prekiaus ,,Kaišiadorių” paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėliosiomis vištaitėmis ir gerai dedančiomis 
kiaušinius vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). 
Turės gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus kiau-
šiniais. 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.



2016 m. spalio 15  d.

mėnulis

spalio 15-17 pilnatis.

Teresė, Galimintas, Domantė, 
Leonardas.

šiandien

spalio 16 d.

spalio 17 d.

Aurelija, Galius, Jadvyga, 
Margarita, Gutautas, Dovaldė, 
Ambraziejus, Dovaidas, Dovai-
dė, Greta, Gretė.

Ignacas, Kintautas, Gytė, Ma-
rijonas, Margarita, Ignotas.

oras

+8

+0

iš arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Išmaniam vartotojui 
– išmanusis įrenginys

Nuo rugsėjo pradžios Medicinos 
bankas galimybę laimėti vieną iš 
trijų planšetinių kompiuterių sutei-
kia kiekvienam indėlį padėjusiam 
asmeniui. Iki 1,5 procento metinių 
palūkanų siūlantis Medicinos ban-
kas tikisi, jog tris laiminguosius pra-
džiugins ne tik saugus ir pelningas 
finansinis sprendimas, bet ir išmanu-
sis planšetinis įrenginys.

„Džiaugiamės galėdami būti arčiau 
savo klientų ne tik suteikdami koky-
biškas paslaugas, bet ir dovanodami 

džiaugsmo akimirkas. Akivaizdu, 
jog išmanieji įrenginiai tapo neatsie-
jama šiuolaikinio žmogaus įvaizdžio 
ir gyvenimo dalimi. Tikimės, kad ja 
netruks tapti ir indėliai, juk tai – pa-
žangus įvairiapusis sprendimas, lei-
džiantis patikimai gausinti santaupas 
ir taip pildyti savo svajones“, – sako 
Vladislav Jančis, Medicinos banko 
administracijos vadovo pavaduoto-
jas komercijai.

Laimėti gali kiekvienas 

Indėlių akcijoje planšetiniam 
kompiuteriui laimėti savaime da-

lyvauja visi Medicinos banko kli-
entai, kurie terminuotuosius arba 
kaupiamuosius indėlius padeda nuo 
šių metų rugsėjo 1 iki lapkričio 30 
dienos. Indėlio suma turi būti ne 
mažesnė kaip 1000 eurų, o laikotar-
pis – ne trumpesnis kaip 12 mėne-
sių. Likusieji du planšetinio kom-
piuterio „Samsung Galaxy Tab A“ 
nugalėtojai bus paskelbti spalio 31 
ir gruodžio 1 dienomis.

Plačiau apie indėlių akciją www.
medbank.lt, tel. 8 800 60 700. Lau-
kiame Jūsų Medicinos banke – Vil-
niaus g. 22 (NORFA), Anykščiai. 

Už indėlį Medicinos banke - 
planšetė dovanų

Rugsėjo mėnesį Medicinos bankas paskelbė akciją indėlį dedantiems klientams – galimybę laimėti plan-
šetinį kompiuterį. Išmaniuoju įrenginiu jau džiaugiasi pirmoji burtų keliu išrinkta nugalėtoja – anykštėnė 
Dalia Šakalytė.

Dalia Šakalytė ir Medicinos banko Anykščių sky-
riaus vadovė Irina Petronienė.

Amiliutė triumfuoja po rinki-
mų, kai anykštėnai nubalsavo už 
Gretutę 

Daug ant sienų kandidatų –
Amiliutė viską mato.
Vyrai stovi kostiumuoti, 
su frizūrom ir šlipsuoti.

Mes jiems špygą į panosę – 
kaip mus mulkinti žinosit. 
Rinksim moterį iš kaimo, 
O paskui jau eis savaime.

Mus išgelbės, gali būti,
iš kolegijos Gretutė,
kam mums Harvardas ir jeilis
jeigu kaimui - tiktai peilis.

kokios akys ir plaukai,
Įtakingi jos draugai.
nuo jos vaizdo vien saldu.
Pamatau – beveik alpstu....

Įpusėjo ruduo, sodų ir daržų derlius keliauja į aruodus,  iki šiol šalnų 
nepakąstos žydėjo gėlės.  „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalinti nuo-
traukomis ir pasakojimais apie gėlynuose, daržuose ir soduose bei miš-
kuose išaugusias gėrybes. Galbūt Jūsų darželyje ar balkone akį džiugina 
netikėtas augalų derinys, o gal pavyko sukurti mažytį rojų daugiabučio 
palangėje, kuris priverčia nusišypsoti net niūriausią kaimyną?

O gal šiemet užauginote rekordinio dydžio moliūgą? O gal užaugo keistų 
formų daržovių ar bulvių? Pasidalinkite geromis rudens žiniomis su kitais 
„Anykštos“ skaitytojais. Gal  radote grybą, kuris gali pretenduoti į šalies rekor-
dininkus? O gal ištraukėte žuvį milžinę? Papasakokite, kaip ir kur tai įvyko. 
3 įdomiausių nuotraukų ir pasakojimų autorių lauks „Anykštos“ redakci-
jos įsteigti prizai – 3 mėnesių „Anykštos“ laikraščio prenumerata.

Konkursą pratęsėme ir jūsų nuotraukų laukiame iki spalio 20 dienos.  
Nuotraukas siųskite anyksta@anyksta.lt paštu. Laukelyje nurodykite 
„Konkursui vasaros dovanos“ arba siųskite adresu: „Anykštos“ redakci-
ja, Vilniaus g. 29, LT-29145, Anykščiai.

Konkursas „Vasaros dovanos“

„Mano seneliai Palmira ir Povilas Krivickai Traupio seniūni-
jos Klaibūnų kaime išaugino didžiulį moliūgų derlių“, - parašė 
„Anykštos“ konkursui nuotrauką atsiuntusi, seneliais besidi-
džiuojanti anūkė Agnė.

Meldučių kaimo gyventojas Bronius Tvarkūnas užaugino štai to-
kių „sužmogėjusių“ morkų, nufotografavo ir atsiuntė konkursui.

Miglės RAŽAnskAiTĖs nuotr. 


