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Šiuolaikinės technologijos praradusiems 
dantis – jau Lietuvoje 

Šiuolaikinės odontologijos pasiekimai lei-
džia naujais dantimis džiaugtis jau po vieno 
vizito. Interviu apie tai su Dantų priežiūros 
centro vadovu S. Bankausku straipsnyje 
,,Dantis praradus gelbsti modernios techno-
logijos“

Džiaugiasi anykštėnai ir 
miesto svečiai

Prieš dvejus metus Anykščiuo-
se atidarytas beveik 7 milijonus 
litų kainavęs 4 kilometrų 200 me-
trų ilgio Šventosios upės kairiojo 
kranto pėsčiųjų ir dviračių takas 
su infrastruktūra, kurį anykštė-
nai sutiko skeptiškai.

Tačiau Europos Sąjungos lėšo-
mis įrengtas takas  tapo anykš-
tėnų ir miesto svečių mėgstama 
poilsio vieta, šalia  kurios kuriasi 
verslas. Palei taką atidarytas SPA 
Vilnius – Anykščiai, veikia pra-
mogų slėnis,  kavinukė. O šį rude-
nį prie tako įrengti treniruokliai.   

Europos Sąjungos remtu 
projektu sukurta unikali 
turizmo, aktyvaus poilsio ir 
rekreacijos viešoji infras-
truktūra, derinanti turizmo, 
poilsio ir verslo sritis. 

Net Mauzeris palaiko 
seniūną
„Lietuvos ryto“ publikacija apie Andrioniškio seniūno liberalo 

Sauliaus Rasalo pasodintus putinus ir mero konservatoriaus Si-
gučio Obelevičiaus komentaras, kad jis putiną būtų verčiau kir-
tęs, nei sodinęs, sukėlė milžinišką ažiotažą internetinėje erdvėje ir 
„Anykštos“ skaitytojų rūpestį. 

„Tuos Anykščių idiotus, kurie užsipuolė Saulių, reikia liustruoti 
ir tikrai sodinti“, – „Facebook“ parašė Rimas Šapauskas-Mau-
zeris, o „Dviračio žinių“ ideologas Haroldas Mackevičius šiomis 
dienomis pasikvietė Andrioniškio seniūną į draugus. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Politologas Mauzeris siūlo „tuos Anykščių idiotus, kurie užsi-
puolė Saulių, liustruoti ir tikrai sodinti.“

Nuotrauka iš interneto

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
neišeina iš teismų

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Katliorius Panevėžio 
apygardos teisme sakė: „Aš 
esu visiškai švarus, todėl pra-
šau mane išteisinti“.

„Šių metų pavasarį atidarytame  
Anykščių menų inkubatoriuje jau 
veikia kelios dešimtys nedidelių 
bendrovių, kuriančių gaminius iš 
odos, tekstilės, keramikos, vitra-
žo“, – rašoma žurnale „Veidas“.  
Kelios dešimtys, nors ir nedide-
lių bendrovių – tai jau keli šim-
tai darbo vietų. Taigi daugiau nei 
„Anykščių kvarce“, „Anykščių 
vyne“ ir „Anykščių varyje“ kartu 
sudėjus...

Deja, „Anykštos“ pakalbinta VšĮ 
„Anykščių menų inkubatorius“ di-
rektorė Daiva Perevičienė sakė, 
jog jos įstaiga dabar, deja, turi su-
tartis tik su 14 patalpų nuomininkų 
– fizinių ir juridinių asmenų, o iš 
viso inkubatoriuje galės įsikurti 21 
nuomininkas. Taigi – ne šimtai.  

Žinoma, tekstą „Veidui“ rašė ne 
Anykščių rajono vadovai, tačiau 
informaciją apie darbo vietas, var-
gu ar žurnalistai ėmė iš lubų.

Pučiamas burbulas apie Anykščių 
menų inkubatorių Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių valdžia niekaip neapsisprendžia, ar mūsų rajonas 
yra probleminis, ar klestintis. Miestui suteiktas tikslinės, kitaip 
tariant, probleminės teritorijos statusas, tačiau savaitraštis „Vei-
das“ rašo, jog jau vien dėl Anykščių menų inkubatoriaus sukurtų 
darbo vietų Anykščiai – turėtų klestėti.

Anykščių menų inkubatoriaus 
projekto įgyvendinimas kaina-
vo 4 mln.534 tūkst.748 Lt, iš 
kurių 4 mln.308 tūkst.11 Lt su-
daro ES lėšos, 226 tūkst.737 
Lt – savivaldybės lėšos. 
Už menų inkubatoriaus projektą 
savivaldybė papildomai sumokėjo 
dar 952 tūkst.297 Lt PVM mokes-
čio ir apie 242 tūkst.Lt už archeo-
loginių tyrinėjimų darbus.

Ir dar... Tikslinės teritorijos sta-
tusas suteiktas miestams, kuriuose 
smarkiai mažėjo gyventojų skai-
čius, nesisteigė naujos įmonės ir 
kiek įmanoma daugiau darbuotojų 
(nuo bendro darbuotojų skaičiaus) 
dirbo žaliavų, statybos ir apdir-
bamosios gamybos sektoriuose. 
Perskaitys koks ministras „Veidą“ 
ir atims iš Anykščių statusą, o kar-
tu su juo ir papildomus milijonus, 
kuriuos numatyta skirti atsiliekan-
čioms šalies teritorijoms. 

Garsas apie Anykščių menų inkubatoriaus šlovę sklinda po Lie-
tuvą, tačiau menininkai jame kažkodėl įsikurti neskuba.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Gastrolės. Spalio 23 d. 18 val. 
Anykščių kultūros centre vyks Lie-
tuvos Nacionalinio dramos teatro 
spektaklis „Barikados“. Bilietus ga-
lima įsigyti Anykščių kultūros centro 
kasose. Bilietų kaina 20-30 litų.

Šildymas. UAB „Anykščių šilu-
ma“ direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio 
teigimu, šildymo sezono pradžios dar 
teks palaukti. Savaitgaliui prognozuo-
jamas atšalimas, tačiau pirmosiomis 
kitos savaitės dienomis orai vėl turėtų 
atšilti. Pasak V.Vaičiulio, jei sinopti-
kai nemeluoja, šaltesni orai įsivyraus 
tik antroje kitos savaitės pusėje, tada 
ir turėtų būti paleistas centralizuotas 
šildymas. Įstatymiškai šildymas turi 
būti pradėtas, kai trijų parų vidutinė 
oro temperatūra yra žemesnė nei 10 
laipsnių.

Paroda. Trečiadienį Sakralinio 
meno centre vyko Romualdo Pučeko 
ansambliažų parodos „Laiko ženklai“ 
atidarymas, koncertavo dainininkė 
Giedrė Kilčiauskienė. Susitikti su 
R.Pučeku, kuris yra profesionalus 
dailininkas, vienas iš Zarasų rajono 
Dusetų dailės galerijos įkūrimo inici-
atorių, surengęs daugiau kaip 20 per-
sonalinių parodų, susirinko pilna salė 
anykštėnų. 

Gaisras. Trečiadienį, apie 15 va-
landą 30 minučių, ugniagesiai gelbė-
tojai buvo kviesti į Troškūnų seniūni-
jos Surdegio kaimą, kur kilo gaisras 
vieno aukšto mediniame name. At-
vykus ugniagesiams, namas buvo sti-
priai uždūmintas. Kambaryje išdegė 
ir išardyta 6 kv.m grindų, apdegė 1,5 
kv.m sienos. Aprūko visos patalpos. 

Kainos. Rugsėjo mėnesį atlikus 
3540 patikrinimų, ar kainos nuro-
domos litais ir eurais, nustatyti 265 
pažeidimai. Utenos apskrityje - 21  
atvejis. Daugiausia – net 78 pažeidi-
mai – užfiksuoti Vilniaus apskrityje, 
mažiausia jų buvo Alytaus ir Tau-
ragės apskrityse – vos po 6 atvejus.   
50 proc. pažeidimų sudarė kainų ne-
nurodymo dviem valiutomis atvejai. 
31 proc. sankcijų pritaikyta dėl kainų 
apvalinimo, 14 proc. – dėl kainų per-
skaičiavimo į eurus ne pagal nustatytą  
kursą (3,45280 lito už 1 eurą), 5 proc. 
pažeidėjų kainas nurodė neaiškiai ir 
klaidinančiai.

Mero 
rinkimuose 
kausis 
komisarai
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spektras

Temidės svarstyklės
Išėjo. Spalio 12 dieną, apie 

18 valandą, nepilnametis, gimęs 
2002 metais, gyvenantis Ka-
varsko seniūnijoje, išėjo iš savo 
namų ir iki šiol nesugrįžo.

Mediena. Iš medienos san-
dėliavimo vietos Andrioniškio 

seniūnijoje pavogta mediena. Žala 
– 5 680 litų.

Spyrė. Spalio 16 dieną, apie 7 
valandą, buvęs vyras, gimęs 1972 
metais, tris kartus spyrė koja į petį 
moteriai, gimusiai 1978 metais, 
gyvenančiai Anykščiuose. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

UAB „Autovelda“ direk-
torius Vladislovas Preidys 
mano, kad stotelės mieste 
skirtos keleivių išlaipinimui.

Tai „Anykštai“ pavyko sužino-
ti praėjus keturioms dienoms po 
klausimo pateikimo. Pirmiausiai 
savivaldybės specialistei ryšiams 
su visuomene Virginijai Ros Gar-
cia buvo nusiųstas elektroninis 
laiškas, klausiant kokia suma iš sa-
vivaldybės biudžeto buvo parem-
tas šiųmetis dokumentinių filmų 
festivalis „Edox“. V.Ros Garcia 
atrašė: „Prašau klausimus pateikti 
nustatyta tvarka“. O pagal savival-
dybės nustatytą tvarką „Anykšta“ 
gali klausti tik raštu ir tik klausi-
mus, patvirtinus saugiu elektroni-
niu parašu.

Kai tai padarėme, gavome SAVI-
VALDYBĖS ADMINISTRACI-

M.Bajorūnas, būdamas apsvai-
gęs nuo alkoholio, šių metų birže-
lio 4 dieną, apie 21 valandą 30 mi-
nučių, keikdamasis išmetė maisto 
produktus ir, paėmęs virtuvinį pei-
lį, grasino žmonai, kad ją nužudys. 
Žmonai ant rankų paėmus maža-
metę dukrą, M.Bajorūnas išėjo iš 
namų, pagrasinęs, jog grįžęs ją vis 
tiek užmuš.

Be to, M.Bajorūnas šių metų lie-
pos 19 dieną, apie 18 valandą 30 

Idėjinis skyriaus vadas, buvęs 
finansų viceministras Vytautas 
Galvonas į merus kandidatuoti at-
sisakė, tačiau bus tarp partijos kan-
didatų į rajono Tarybą. Pirmuoju 
kandidatų į Anykščių rajono tary-
bą sąraše bus R.Razmislavičius, o 
V.Galvonas, matyt, bus antras. 

R.Razmislavičius yra buvęs 
pirmosios Anykščių rajono tary-
bos nariu (1990-1992 m.). Dabar 
jis vadovauja nuosavai apsaugos 
firmai „Šerifai“. Su žmona Laima 
užaugino tris vaikus – Agnė yra 
diplomatė, Toma – aktorė, Vainius  
- mechanikas. 

Priminsime, jog apie kandida-

Mero rinkimuose kausis 
komisarai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį partijos „Tvarka ir teisingumas“ Anykščių sky-
riaus visuotiniame susirinkime šios partijos kandidatu į Anykščių 
merus iškeltas 56-erių metų verslininkas, buvęs rajono policijos 
viršininkas, rajono Tarybos narys Raimondas Razmislavičius.

tavimą į Anykščių merus jau pa-
reiškė socialdemokratas Dainius 
Žiogelis, konservatorius Sigutis 
Obelevičius ir liberalas Kęstutis 
Tubis. K.Tubis ir R.Razmislavičius 
- buvę policininkai. K.Tubis 
Anykščių policijai vadovavo 
1997-1998 metais, o paskui dirbo 
Lietuvos generalinio komisaro pa-
vaduotoju. Į pensiją K.Tubis išėjo 
užsitarnavęs vyriausiojo komisaro 
laipsnį. R.Razmislavičius – vy-
resnysis komisaras. Jis Anykščių 
policijoje dirbo nuo 1982 iki 2008 
metų. Paskutinį tarnybos dešim-
tmetį R.Razmislavičius vadovavo 
Anykščių policijai.  

56-erių verslininkas Raimondas Razmislavičius – partijos „Tvar-
ka ir teisingumas“ kandidatas į Anykščių rajono merus.  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kartais keleiviai lieka stotelėse 
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Anykščiuose „pribarstyta“ autobusų stotelių su priemiestinių au-

tobusų grafikais, tačiau garantijų, kad autobusai jose sustos – nėra.

Penktadienį „Anykštai“ skambi-
no moteris, kurią autobusų stotelėje 
Janydžiuose paliko „Autoveldos“ 
autobusas. „Autobusas prašvilpė 
pro šalį, nors stotelėje kabo eismo 
grafikas, nurodyta, kokiu laiku tu-
rėtų sustoti autobusai. Jei autobusai 
stoja tik tada, kai nori vairuotojai, 
– reikėtų nukabinti tuos grafikus ir 
neklaidinti žmonių.“ – „Anykštai“ 

sakė Janydžių gyventoja.
UAB „Autovelda“ direktorius 

Vladislovas Preidys „Anykštai“ 
dėstė, kad mieste įrengtos autobu-
sų stotelės, skirtos miesto autobu-
sams arba priemiestinių autobusų 
keleivių išlaipinimui, o keleivių iš 
šių stotelių imti nėra privaloma. 

Tačiau direktorius tikino, kad 
„Autoveldos“ priemiestiniai auto-

busai tose stotelėse stoja. „Žinau, 
kad vairuotojas šiandien Jany-
džiuose nesustojo, jis man pats 
sakė. Elmininkuose įlipo daug 
keleivių, autobuse nebuvo vie-
tos“, – apie tai, kodėl penktadienį 
autobusas pravažiavo pro autobusų 
stotelę, sakė V.Preidys. 

Direktorius tvirtino, kad ne jo 
galiose prognozuoti keleivių srau-
tus ir, jei į miestą įvažiuos pilni 
priemiestiniai autobusai, jie miesto 
stotelėse nestos.  

Direktorius į klausimą 
atsakė po keturių dienų
Šių metų dokumentinių filmų festivaliui „Edox“, kuris vyko 

spalio 3–5 dienomis Anykščių koplyčioje, iš savivaldybės biudžeto 
skirta 1 tūkst.620 Lt.

JOS DIREKTORIAUS VILIAUS 
JUODELIO pasirašytą atsakymą, 
kad festivalis „Edox“ savivaldybės 
biudžetui kainavo tik 1 tūkst.620 
Lt.

Beje, visus pasaulyje įvertintus 
dokumentinius filmus anykštėnai 
galėjo žiūrėti nemokamai. Per tris 
dienas jų parodyta apie 13. Kaip 
sakė šios fiestos organizatorius, re-
žisierius Arūnas Matelis, jeigu ne 
rėmėjų lėšos, bilietai į dokumen-
tinių filmų peržiūrą anykštėnams 
būtų kainavę kaip bilietas į gerą 
operą. Bilietus į Operos ir baleto 
teatrą Vilniuje galima įsigyti už 35 
– 70 litų.

-ANYKŠTA

Žmoną puolė virtuviniu 
peiliu
Dėl grasinimo nužudyti ir smurtavimą prieš žmoną Mindaugas 

Bajorūnas nuteistas vienerių metų laisvės atėmimo bausme, jos 
vykdymą atidedant vieneriems metams.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

minučių, kilusio tarpusavio konf-
likto metu smaugė savo žmoną ir 
taip jai nežymiai sutrikdė sveikatą.

Teisiamasis M.Bajorūnas Anykš-
čių apylinkės teismui paaiškino, 
jog birželio 4 dieną vežėsi į savo 
namus draugus išgerti ir skambino 
žmonai, kad ji papjaustytų užkan-
dos. Sutuoktinei tai atsisakius da-
ryti, jis jai grasino...

Nuosprendis gali būti skundžia-
mas Panevėžio apygardos teismui. 

Praskolino. Ilgai purtęsi išlai-
dūnų etiketės Vilniaus valdininkai 
pagaliau pripažino atsidūrę bėdo-
je ir to slėpti nebeketina. Tik savi-
valdybės atstovai čia savo kaltės 
nemato ir mano, kad dėl visko 
yra kalta Vyriausybė, tad ji ir turi 
susimokėti. “1,276 mlrd. litų sko-
los trečdalį sudaro skolos už vie-
šąjį transportą, kurios pradėjo 
slėgti nuo 2006-ųjų, kai viešojo 
transporto kompensavimas buvo 
perduotas savivaldybėms. Be to, 
Vilniaus miestas buvo priverstas 
labai daug skolintis kofinansuo-
jant ES lėšomis finansuojamus 
projektus - tai antrasis skolos treč-
dalis. Likusi savivaldybės įsisko-
linimo dalis - maža gyventojų pa-
jamų mokesčio dalis”, - “Vakaro 
žinioms” teigė Vilniaus vicemeras 
Romas Adomavičius.

Propaganda. Intensyvėjančios 
Rusijos propagandos, informa-
cinių karų ir galimų provokacijų 
kontekste Baltijos šalys galėtų 
labiau koordinuoti savo veiksmus 
reaguodamos į išpuolius, pastebi 
užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius. “Mūsų šalių proble-
matika panaši, o mes neturime 
tokių pajėgumų, kad vieni atrem-
tume tą volą, kuris važiuoja. Tai 
reikėtų daryti kartu ne tik visoms 
Baltijos šalims, bet ir su Šiaurės 
šalimis. Tačiau kol kas apie tai 
daugiau kalbame, nei darome. 
Reikėtų pradėti daryti”, - svarstė 
L. Linkevičius.

Bumas. Tuo metu, kai daugelio 
mokyklų vadovai skundžiasi stin-
gantys mokinių, Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio menų gimnazija jubi-
liejinius - jau 75-uosius - mokslo 
metus pasitiko perpildyta. Šiais 
mokslo metais joje mokosi 1-3 ir 
9-12 klasių mokiniai. Prieš pen-
kerius metus čia žinių sėmėsi 148, 
dabar - 252 moksleiviai.

Karjera. Gali būti, kad kitąmet 
abiturientams apsispręsti, kur sto-
ti ir siekti karjeros, padės moky-
kloje esantis karjeros specialistas. 
Tokių specialistų nė nereikėtų 
rengti papildomai, nes, pasirodo, 
jie jau parengti. Tik nežinia ką 
dabar veikia pasibaigus 55 mln. 
litų vertės projektui. Trys iš ke-
turių abiturientų, baigę mokyklą, 
nė neįsivaizduoja, ką norėtų veikti 
gyvenime ir kokioje srityje siek-
ti karjeros. “Karjeros specialistai 
į mokyklas”. Tam projektui buvo 
sunaudota 55 mln. litų. Man širdį 
skauda, kad tiek lėšų sunaudota, 
specialistai parengti, taigi norisi, 
kad jie dirbtų”, - teigia projekto 
iniciatorė, Seimo narė Vincė Vai-
devutė Margevičienė

Reformos. Policijos reforma 
kitąmet pateiks naujovių. Vienas 
svarbiausių jos akcentų - tyrėjai 
koncentruosis į pavojingiausių 
nusikaltimų tyrimą. Tuo metu Lie-
tuvos nusikaltimų aukų rėmimo 
asociacija (LNARA) paskelbė, 
kad suplanuota pertvarka siekia-
ma teisiškai įtvirtinti dar ydin-
gesnį mechanizmą - įgyvendinti 
policijai itin patogų, pasirinktinį 
metodą nusikalstamoms veikoms 
tirti, o tai būtų dar vienas kelias 
į selektyvų teisingumą. LNARA 
tarybos pirmininko Petro Ance-
lio manymu, po pertvarkos gali 
nutikti taip, kad policija tirs tik 
žmogžudystes ir ieškos tik pavo-
jingų nusikaltėlių.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Ar 
nebijote 
Ebolos 
viruso?

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

užjaučia

Skaudžią netekties ir liū-
desio valandą, mirus myli-
mam TĖVELIUI, nuošir-
džiai užjaučiame Arvidą 
PAJUODĮ, jo šeimą ir arti-
muosius. Telydi Jus paguo-
da ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą. 
 

AB „Utenos melioracija” 
darbuotojai

Skirtos piniginės baudos

A.Katliorius ir A.Timinskas 
Anykščiuose buvo nuteisti už pik-
tnaudžiavimą tarnybine padėtimi, 
t.y. už išskirtinių sąlygų sudarymą 
jungtinei grupei AB „Anykščių 
melioracija“ ir UAB „Melinga“ bei 
UAB „Kurklių karjeras“ laimėti 
milijoninės vertės du melioracijos 
darbų konkursus Raguvėlėje ir Ka-
varsko seniūnijoje.

Be to, A.Katliorius dar nuteistas ir 
už  kyšio iš  UAB „Kurklių karjeras“ 
gavimą: beveik 93 tonomis žvyro 
mišinio buvo nužvyruoti keliukai į 
A.Katlioriaus ir jo sūnaus Audriaus 
sodybas bei 3 tūkst.Lt grynais...

A.Katlioriui Anykščių apylin-
kės teismo nuosprendžiu skirta 19 
tūkst.500 Lt bauda su teisės dirbti 
valstybės tarnyboje atėmimu vie-
neriems metams ir konfiskuoti 
A.Katlioriaus turto už 3 tūkst.Lt 
vertę.

A.Timinskui teismas skyrė 6 
tūkst.500 Lt baudą. Buvęs UAB 
„Kurklių karjeras“ direktorius Ka-
zimieras Daškevičius buvo atleistas 
nuo baudžiamosios atsakomybės 
pagal sūnaus Dainiaus Daškevičiaus  
laidavimą.

Sustiprino gynybą

Anykščių teismo nuosprendį 
A.Katliorius ir A.Timinskas apskun-
dė aukštesnės instancijos teismui.

Panevėžio apygardos teisme 
A.Katliorius gynėsi padedamas 
dviejų advokatų: panevėžiečio Vy-
tauto Kupcikevičiaus, kuris žemės 
ūkio skyriaus vedėjo interesus gynė 
ir Anykščių rajono apylinkės teisme, 
bei buvusio Generalinės prokuratū-
ros Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos departamento vyriausiojo 
prokuroro, tapusio advokatu, Algi-
manto Kliunkos.

Apeliacinės instancijos teisme 
papildomai liudyti buvo iškviestas 
Anykščių kelių tarnybos inžinierius  
Rimantas Vizbaras. Jis turėjo prisi-
minti Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūnų slapta įrašytą po-
kalbį su A.Katlioriumi.

R.Vizbaras sakė, kad vykusio tele-
foninio pokalbio detales jam primi-
nė „Anykštos“ publikacija. „Buvo 
pokalbis dėl žvyro. A.Katliorius 
klausė, kur jo pigiau gauti... Žvyras 
– mano darbo specifika“, - aiškino 

R.Vizbaras.
Panevėžio apygardos prokuratū-

ros Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos skyriaus prokurorė Aurelija 
Gališanskytė klausė R.Vizbaro, ko 
teiravosi A.Katliorius: gauti, įsigyti, 
nusipirkti ar kitokiu būdu gauti? „Te-
lefoninio pokalbio metu A.Katliorius 
jums sakė: „Žiūrėk, kokio nelegalaus 
karjerioko žvyrui pasikasti nežinai? 
Nugvelbt bent penketą mašinų..“ 
„Man tokios detalės neužsifiksavo. 
Man užsifiksavo, kad A.Katliorius 
norėjo pirkti. To pokalbio pažodžiui 
neatsimenu. Ką ryte valgiau, neatsi-
menu“, - sakė R.Vizbaras. 

Tuomet prokurorė pacitavo, ką 
žemės ūkio skyriaus  vedėjui atsakė 
R.Vizbaras: „Ten už mūsų karjerio-
ko, už miškelio yra nelegalus karje-
riokas, ten lenda gamtosauga ir kabi-
nasi...“ „Dabar atsimenu, - įrodymų 
priremtas atsakė R.Vizbaras. – Už 
mūsų, Anykščių kelių tarnybos, kar-
jero nelegaliai žvyro pasikasama... 
Duobę pasikasa... Rankomis pasi-
kasa... Jeigu žmogus klausė, tai aš ir 
atsakiau“.

Toliau R.Vizbaras dėstė, jog iš 
kelių tarnybos žvyrą retais atvejais 
perka tik įmonės, o ne pavieniai 
žmonės. Žvyro rinkos kainą nustato 
viršininkas savo užvizavimu...

Buvo diskriminuojamos 
mažos bendrovės

UAB „Vilnista“ inžinierė Irma 
Mažeikienė liudijo, jog minėta įmo-
nė taip pat domėjosi milijoninės ver-
tės melioracijos projektais Anykščių 
rajone, tačiau juose nedalyvavo.

Teisiamųjų advokatams buvo 
svarbu iš liudytojų sužinoti, ar, skel-
biant viešąjį darbų pirkimo konkur-
są, buvo sudarytos išskirtinės sąly-
gos vienai kokiai nors konkrečiai 
įmonei.  I.Mažeikienė atsakė, jog 
išskirtinių sąlygų nebuvo. O kalbė-
dama apie konkurso sąlygose įrašy-
tus reikalavimus turėti įvairius koky-
bės sertifikatus „Vilnistos“ inžinierė 
aiškino, jog jiems gauti reikalingi 
mokymai, tam tikras kiekis darbų 
bei įmonės patirtis. „Pavyzdžiui, 
ISO standartai reiškia užtikrintumą 
dalyvauti didesniuose projektuose“, 
- sakė I.Mažeikienė.

Tuo tarpu nedidelės įmonės UAB 
„Žiežmarių hidrotechnika“ vadovui 
Mindaugui Dindai anykštėnų kon-
kurso sąlygose įrašytas reikalavimas 
rangovui turėti ISO ar kitokius ser-
tifikatus pasirodė diskriminacinis. 
„Popierius ne viską nurodo. Svarbu, 
kiek bendrovėje yra žmonių, kokios 
technikos ir ką moki dirbti. Šiuo 
atveju mūsų bendrovė konkurse 
dalyvauti negalėjo, nes mes neturi-
me ISO sertifikatų. Tačiau kitokių 
kliūčių mums nebuvo“, - paaiškino 
M.Dinda.

A.Katlioriaus advokatas V. Kupci-
kevičius Panevėžio teisme priminė, 
jog jo apeliacinis skundas surašytas 
ant 13 lapų, kuriuose nurodyta, kaip 
galimai netinkamai nuosprendį rašė 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
teisėja Vitalija Ragauskienė. „Buvo 
pažeistas Baudžiamojo proceso įsta-
tymas“, - sakė, dėl ko Anykščių teis-

mo nuosprendis turėtų būti panaikin-
tas, V.Kupcikevičius.

Gavo lengvatas laikyti ginklus

Advokatas V.Kupcikevičius teis-
me akcentavo, kodėl nuo baudžia-
mosios atsakomybės buvo atleistas 
buvęs UAB „Kurklių karjeras“ di-
rektorius K.Daškevičius ir šios ben-
drovės technikos direktorius Valen-
tinas Vanagas. „Jie gavo lengvatas 
dėl šaunamųjų ginklų laikymo, todėl 
abu ir teigė, kad davė 3 tūkst.Lt kyšį 
A.Katlioriui. Tik K.Daškevičius aiš-
kino, jog pinigai buvo sudėti į voką, 
o V.Vanagas – kad palaidi“, - kad 
nesutampa lengvatas gavusių minė-
tų medžiotojų parodymai, akcentavo 
V.Kupcikevičius.

O A.Katliorius aiškino, jog jo te-
lefoninių pokalbių buvo klausomasi 
pusę metų, todėl pareigūnai turėjo 
girdėti, kada, kas ir kur atneš pini-
ginį kyšį. „STT galėjo iš Panevėžio 
į Anykščius per pusę valandos at-
vykti, užfiksuoti kyšio davimo fak-
tą, pagauti mane su įkalčiais. Bet 
to nebuvo. Vadinasi, ir kyšio davi-
mo fakto nebuvo“, - argumentavo 
A.Katliorius.

A.Katlioriaus advokatai aiškino, 
jog Anykščių teismas vienpusiš-
kai nustatė kyšio davimo ir ėmimo 
faktą. „Kodėl nenustatyta, kokiu 
paros metu V.Vanagas atvyko pas 
A.Katliorių? Koks buvo pinigų per-
davimo mechanizmas: V.Vanagas 
padėjo juos ant stalo, tarp kokių nors 
dokumentų ar į stalčių? Ką su gautais 
pinigais darė A.Katliorius? Įsidėjo į 
kišenę ar panašiai... Nėra kyšio da-
vimo dalyko, neužfiksuotas pinigų 
perdavimo faktas, todėl A.Katliorius 
turi būti išteisintas“, -  Panevėžyje 
dirbo A.Katlioriaus advokatai.

Neturėdamas įgaliojimų 
negalėjo ir piktnaudžiauti

A.Katliorius atkreipė teisėjų ko-
legijos dėmesį, jog jis, kaip žemės 
ūkio skyriaus vedėjas, yra atsakingas 
tik už valstybinės žemės melioraci-
ją, tačiau jokiu būdu negali įtakoti 
privačių juridinių vienetų veiklos. 
„Nematau, kur aš būčiau kaltas už 
privačių juridinių asmenų viešuo-
sius pirkimus. Niekas neįpareigojo 
manęs vykdyti viešuosius pirkimus 
nei už Raguvėlės, nei už Judinio 
melioracijos asociacijas“, - kad ir dėl 
piktnaudžiavimo tarnyba turėtų būti 
išteisintas, kalbėjo A.Katliorius.

Teismas savo verdiktą skelbs lap-
kričio mėnesį.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
neišeina iš teismų Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Panevėžio apygardos teisme baigta nagrinėti anykštėnų „me-
lioratorių“ byla. Ten paaiškėjo skandalingi faktai, kai Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Katliorius, naudodamasis pažintimis Anykščių kelių tar-
nyboje, ieškojo galimybių, kaip nugvelbti penketą mašinų žvyro.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Katliorius Panevė-
žio apygardos teisme sakė: 
„Aš esu visiškai švarus, todėl 
prašau mane išteisinti“.

Virginija VILČINSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Ne, nebijau. Nors saugotis 
reikia, juk liga užkrečiama. 
Girdėjau, kad Lietuva ruošiasi 
gintis nuo šio viruso, numačiu-
si tam priemones. Saugantis 
visų užkrečiamų ligų reikia lai-
kytis asmens higienos, tuomet 
jos nebus baisios. 

Bronius SRIUBAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Girdėjau, kad Ebolos viru-
sas iš Afrikos jau atkeliavo iki 
Vokietijos, o Lenkijoje atvejis 
lyg ir nepasitvirtino. Taigi, kas 
gali garantuoti, kad jis neatklys 
iki Lietuvos. O kol kas, manau, 
anykštėnams baimintis never-
ta, iki čia virusas neatkeliaus. 
Liga pavojinga, juk vakcinos 
prieš ją dar neatrado. Čia ne 
gripas. 

Anelė BARTUŠEVIČIENĖ, 
Naujųjų Elmininkų gyventoja:

- Man atrodo, kad kol kas 
Ebolos virusas dar labai toli, 
tad bijoti neverta. Tačiau, jeigu 
reikėtų keliauti per didžiausius 
pasaulio oro uostus, būtų nera-
mu. Gerai, kad visi mano arti-
mieji gyvena Europoje. 

Kai Jūs manėt, Anykščiai 
dar nebuvo kurortas!

Petras BANIULIS, Anykščių 
klebonas, po vandalų išpuolio:

„Maniau, kad Anykščiai – ra-
mesnis miestelis.“

Tai nebuvo kyšio ar fakto?

Antanas KATLIORIUS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas, kalbėjo teisme: 

„STT galėjo iš Panevėžio į 
Anykščius per pusę valandos at-
vykti, užfiksuoti kyšio davimo 
faktą, pagauti mane su įkalčiais, 
bet to nebuvo. Vadinasi, kyšio 
davimo fakto nebuvo.“

Pernai spalį dar buvo 
galima...

Irena ANDRUKAITIENĖ, A. 
Vienuolio progimnazijos direkto-
rė, apie putinų sodinimą: 

„Mes, ko gero, esame viso šito 
pradininkai. Pernai spalio mėnesį 
prie mokyklos pastato pasodino-
me putiną, labai gražiai pavasarį 
žydėjo.“

Dalis oriai gyventi norėtų 
ir jaunystėje

Alvydas GERVINSKAS, rajono 
Tarybos narys, apie pensininkus: 

„Pensininkai visiškai teisėtai 
yra nepatenkinti dėl daugelio 
dalykų, sakykim, ir dėl to paties 
pensijų negrąžinimo. Juk kas 
nenorėtų ir senatvėje gyvento 
oriai.”

Žiūrėk, iki rinkimų mieste 
liks tik valdžia

Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas, apie Anykščių gyventojų 
skaičių: 

„Girdėjau, kad prieš metus 
Anykščiuose buvo apie 12 tūks-
tančių gyventojų, o dabar jau ne-
siekia ir 10 tūkstančių.”

Jei statinėje yra kalvadoso, 
visa kita - nereikalingas fonas

Romas KUTKA, bibliotekos 
direktorius, apie poilsio kampelį 
bibliotekoje: 

„Yra staliukas, stovi kalvadoso 
statinė, galima prisėsti, bendrau-
ti.” 

O gal vis dėlto pradėti nuo 
vaikų darymo?

Audrius BITINAS, mokslų 
daktaras, apie Anykščių atgimi-
mą:

 „Pradėti reikia nuo darbo su 
vaikais ir jaunimu bei pagyvenu-
siais žmonėmis, emigrantų šei-
momis.“
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rievės

ŽMONĖS 

Linas BITVINSKAS

Valstybė, kurioje gyvename, 
man, nepaisant viso patriotizmo, 
ima panešėti į policinę, kur tave 
bet kas ir bet kur gali bausti pagal 
konclageryje sukurtas taisykles. 
Kaip sakė vienas pažįstamas žmo-
gus, greitai neteistų neliks, vis tiek 
būsi už ką nors ir kur nors nubaus-
tas. Ypač jeigu ką nors darai, kuri. 
Kone kasdien girdime naujienas: 
„Seimas priėmė Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso patai-

sas“, „Seimas patvirtino naujas 
baudas“, „Seimas sugriežtino, 
Seimas tą ir aną“... Ir visada viena 
kryptimi – kuo daugiau ir kuo 
skaudžiau bausti pilietį, kuo grei-
čiau įrodyti, kad jis nusikaltėlis...

Sakykim, kad ir tyliai ir nepaste-
bimai priimtos pataisos dėl Kelių 
eismo taisyklių. Kažkas Seime 
pamatė, kad už anksčiau ne itin 
rimtais laikytus pažeidimus galima 
dar prismaugti žmogelius. 

Pranešama, kad didės bauda 
už važiavimą esant draudžiamam 
šviesoforo signalui bei nesustojimą 
prieš pėsčiųjų perėją -  bauda nuo 
28 iki 86 eurų (nuo 97 iki 297 litų) 
arba... teisės vairuoti transporto 
priemones atėmimas nuo vieno 
iki šešių mėnesių. Dar reiktų 
pridėti baudą už tai, kad degant 
raudonam šviesoforo signalui kas 
nors suks į dešinę pagal „žaliąją 
rodyklytę“, bet nesustos, kaip 
dabar reikalaujama, nors kelias 
bus tuščias, kaip būna dažnai 
Anykščiuose.

Kitaip sakant, gerbiami pažeidė-

jai, kratykite pinigines. 
Visai nesvarbu, kad visokių 

ženklų, rodyklių, atitvarų, žiedinių 
sankryžų,  zebrų ir žymėjimų,  švie-
soforų, liaudiškai sakant, kaip p..., 
ir kad jų dažnai nereikia. Pavyzdys 
– kelias nuo Anykščių link Pane-
vėžio, kurį remontavo vasarą. Ar 
vyko remonto darbai, ar ne, vis tiek 
įbesti stulpai kiurksojo, kad greitis 
50 kilometrų per valandą. Net ir 
po remonto 
pabaigos 
gana ilgai jų 
nepašalino.  Ką 
reiškia tokiam 
kelyje, kur ne-
vyksta jokie darbai, nurodytą greitį 
viršyti ir kodėl jo neviršyti?     

Nesu prieš tvarką, bet tvarka 
turi būti logiška. Seimas taip stena, 
kol minimalią algą pakelia 30 
litų, o pensijas ištisais 15-17, o 
štai baudas piliečiams pakelia iki 
tūkstantinių skaičių – akimirksniu 
ir dar po to apgailestauja, kad per 
mažai pakėlė. 

Priminsiu ir garsųjį veiksmą, 

kai buvo per dieną išregistruo-
ta apie milijonas automobilių, 
kurie neturėjo techninės apžiūros, 
draudimo. Galima pagalvoti, kad 
tik žmonių kaltė. Bet negali būti 
milijonas visiškai apsileidusių gy-
ventojų. Kažkodėl valdžia pamiršo, 
kad anksčiau norint išregistruoti 
automobilį vėlgi įstatymu buvo 
numatyta, kad reikia pristatyti pa-
žymas apie utilizaciją, o norint tas 

pažymas gauti 
reikdavo ir su-
mokėti, ir t.t. Ar 
tai nebuvo viena 
iš priežasčių, 
kodėl žmonės 

neišregistravo tokio skaičiaus 
automobilių?   

Ir baudos už prasižengimus 
kelyje yra ne vienintelės – neseniai 
priimtos ir baudos už šiukšles, 
kurios irgi siekia kosmoso aukštu-
mas. Taip pat rodomi reportažai, 
kaip pagauti kaimo bedarbiai 
traukiantys žuvis pristatomi kaip 
Islamo valstybės žmogžudžiai, o 
baudos jiems – tūkstančiais. Dėl 

šiukšlių – baudos irgi jau sieks 
tūkstančius. Pažeidėjai blogi, 
tačiau yra ir kita pusė – o kiek 
miestuose stovi šiukšliadėžių? O ar 
pakankamai yra vietų, kur šiukšles 
galiu išpilti? Sakykim, darau bute 
remontą, griaunu pertvarą, valio 
– yra stambių atliekų aikštelė, ga-
bensiu ten. Tačiau, mano žiniom, 
plytgalių, gražiai supakuotų, į tą 
aikštelę aš galiu pristatyti per me-
tus tik 200 kilogramų. Paskaičiuo-
kite, kiek tai yra? O kur man dėti 
likusias? Pasakys – vežk Utenon.

Kitaip sakant, iš mūsų įstatymų 
leidėjų veiksmų matau tik vieną 
dalyką – jie dažnai nekuria įsta-
tymų, kurie reguliuotų gyvenimą 
valstybėje, o kuria priežastis, kad 
gyventojas būtų pažeidėjas, jei ne 
šiandien, tai rytoj, kai griaus tą 
pertvarą. Sakykim, Svėdasuose pa-
žeidėju lengviausia būti – tereikia 
nusipirkti paršiuką. O aš palauk-
siu, kol Seimas išvis uždraus dirbti 
ir skirs baudas už darbą. Va šitam 
dalykui tai ir aš pritarsiu. Bausti 
tokius, bausti...

...bet negali būti milijonas 
visiškai apsileidusių gyven-
tojų...

JUOZO MILTINIO DRAMOS 
TEATRO SPALIO MĖNESIO 

REPERTUARAS

Š. 18 d. 18 val. Rėjus Kunis „MISIS 
MARKHEM MIEGAMASIS“. Režisierius 
Vytautas Kupšys. (Dviejų dalių komedi-
ja)

S. 19 d. 12 val. L.M.Montgomery „ANĖ 
IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Režisierius Antanas 
Gluskinas. (Romantinė dviejų dalių dra-
ma visai šeimai). Mažoji salė.

K. 23 d. 18 val. Jaan Tatte „SANKIRTA 
SU PAGRINDINIU KELIU“. Režisierius 
Albertas Vidžiūnas. (Dviejų dalių pjesė) 
Mažoji salė.

A. 28 d. 18 val. Leonard  Gershe  
„LAISVI DRUGELIAI“. Režisierius 
Dainius Kazlauskas. (2-jų dalių pjesė)

Kasa dirba pirmadienį - šeštadienį nuo 
10 iki 18 val.Pietų pertrauka nuo 14 iki 
15 val., Sekmadienį nuo 11 iki 17 val. 
Pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val., Kasos 
tel.: 584 614. Teatras pasilieka teisę 
keisti repertuarą. info@miltinio-teatras.lt

Skaniausi – vaikystėje 
valgyti patiekalai

„Užaugau paprastoje, neturtin-
goje šeimoje, tad mamą nuolat 
matydavau prie viryklės – ji ga-
mindavo paprastus, bet tikrai ska-
nius patiekalus. Daugelį receptų 
esu perėmusi iš mamytės. Kai tik 
turiu laiko, gaminu mėsos vynioti-
nį, tai, beje irgi mamos receptas“ 
– sako paprastiems, tradiciniams 
patiekalams pirmenybę teikianti 
valdininkė.

Teisininkė nedrįstų valgyti tik 
skrudintų tarakonų Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės para-
mos skyriaus teisininkė Zita Karaliūnienė sako, kad virtuvė nėra 
jos aistra, maistą gamina tik todėl, kad naminiai gaminiai daug 
skanesni, o daugelyje pirktinių produktų neva esantys vitaminai 
jau „seniai mirę“.

Mėsos vyniotinis

Reikės: Gabalo „geros“ mėsos, 
Mėsos faršo, Morkų, Kiaušinių, 
Prieskonių (druskos, pipirų, cu-
kraus)

„Mėsoje įpjauni kišenes, į vienas 
prikiši faršo, į kitas morkų, virto 
kiaušinio gabalėlių. Taip prifarširuo-
tą mėsą aš suvynioju į marlę – taip 
darydavo ir mamytė – apvynioju 
siūlu, ir kepu orkaitėje. Kepti reikia 
kiek daugiau nei valandą. Iškepusį 
vyniotinį prislegiu pjaustymo len-

tele, ant jos dar uždedu plytą. Susi-
slėgęs vyniotinis gražiai pjaustosi, 
gražiai atrodo lėkštėje. Beje, aš pati 
nenaudoju jokių prieskonių miši-
nių – nei gaminant šį vyniotinį, nei 
apskritai ruošiant maistą. Geriausiai 
paprasti, natūralūs prieskoniai – pi-
pirai, druska, cukrus. Mažas patari-
mas, kad mėsa būtų minkštesnė, rei-
kia ją apibarstyti ne tik druska, bet ir 
žiupsneliu cukraus“ – savo firminiu 
receptu dalijosi Z. Karaliūnienė.

Pirmenybė – šviežiems, 
natūraliems produktams

Šventėms pašnekovė sakė irgi 
ruošianti tradicinius, vaikystėje val-
gytus patiekalus. Dukrą turinti mote-
ris sakė, kad Kūčių stalas neįsivaiz-
duojamas be tradicinis silkės, grybų, 
virtinių su mėlynėmis, aguonų pie-
no, Kalėdamos kepanti vištą. 

Paklausta, ar turi šeimoje tradi-
ciją susirinkti bendrai vakarienei ar 
savaitgalio pusryčiams, Z. Karaliū-
nienė sakė: „Tokių tradicijų nėra, 
tiesiog prie mūsų šeima nedidelė, 
prabangių patiekalų mums nereikia, 
svarbiausia, kad būtų švieži, natūra-
lūs produktai. Aišku, susėdusios prie 
stalo netylim ir nežiūrim kiekviena į 
savo lėkštę, aptariam praėjusią die-
ną, šiaip pasikalbam“.

Klausiu, o kaip valdininkė žiūri į 
stipriai Lietuvą, o ir Pasaulį, paver-
gusią ekologijos madą. „Man atrodo, 
kad ekologijos mada yra tik dide-
liuose miestuose. Mažuose mieste-

liuose – kažin.. Čia žmonės tiesiog 
turi didesnes galimybes užsiauginti 
savų daržovių, nusipirkti šviežesnės 
mėsos. Aš ir pati turi šiltnamį, augi-
nu daržoves – pomidorai kvepia po-
midorai, agurkai – agurkais. Nenau-
doju jokių cheminių trąšų. Bulves 
taip pat perku turguje arba pas šva-
riai jas auginančią draugę“ – kalbėjo 
pašnekovė. 

Nors valdininkės šaldytuve ir ga-
lima aptikti šaldytų koldūnų, bet, pa-
sak jos, šie pusfabrikačiai vartojami 
tik ekstra atveju, kai labai trūksta lai-
ko pasigaminti šviežio maisto. 

Pabaisos žirniai

Paklausta, ar yra maisto produktų, 
kurių ji nevalgo, ilgai pagalvojusi 
Z.Karaliūnienė randa atsakymą – 
žirnių ir ... skrudintų tarakonų. „Pas-
tarųjų turėjau galimybę paragauti, 
bet nedrįsau“ – juokiasi pašnekovė. 

O apie žirnius papasakoja ir 
visą istoriją. „Nuvažiavau kartą 
pas draugę į Klaipėdą. Leidom 
laiką laike, kai jos mama pakvietė 
pietų. Atsisėdu prie stalo ir... ne-
galiu patikėti. Dubenyje garuoja 
žirnių sriuba. Na, ką, atsisakyti 
nemandagu – valgyti reikia. Kad 
nebūtų taip šlykštu, nusprendžiau 
žirnius ryti nekramtytus. Greitai 
ištuštinau dubenį. Draugės mama, 
pamačiusi su kokiu „pasimėgavi-
mu“ suvalgiau sriubą, pripylė ir 
antrą porciją...“ – žirnių istorija 
dalijasi teisininkė.

Vietoj limonado 

Z.Karaliūnienė sako niekada par-
duotuvėje neperkanti sulčių nektarų 
ar panašių gėrimų, nebent tik gi girą, 
o ne giros gėrimą. „Anykštos“ skai-
tytojams ji siūlo pasigaminti daug už 
sultis skanesnio ir sveikesnio gėrimo 
iš raudonųjų serbentų ir aviečių:„Aš 
dariau tokiomis proporcijomis – 6 
litrai raudonųjų serbentų, 2 litrai 
aviečių ir 1 kilogramas cukraus. Vis-
ką iškaitini ir supilstai į stiklainius. 
Tikrai labai skanus gėrimas“.

Šiemet pašnekovė eksperimenta-
vo gamindama vynuogių uogienė. 
„Šiemet sodyboje gausiai užderėjo 
vynuogių. Sulčių iš jų nespausi, tad 
nutariau virti uogienę. Vynuoges rei-
kia užpilti nedideliu kiekiu vandens 
ir pavirti tiek, kad į paviršių iškiltų 
jų kauliukų. „Nukošus“ kauliukus, į 
masę reikia įdėti cukraus – priklauso 
nuo to, kokios nori konsistencijos: 
įdėsi daugiau cukraus bus labiau pa-
našu į džemą, mažiau – į skystesnę 
uogienę. Ragavau kol buvo šilta, vi-
siškai buvo skanu“ – naujai išbandy-
tu receptu dalijosi pašnekove.

Serbentai – rankoms valyti 

Beje, Z.Karaliūnienė davė pata-
rimą, kaip nuvalyti rankas, ravėjus 
daržus: „Paprastu vandenių žolės 
dėmes ne visada pašalinsi, tad da-
rau paprastai – grįžusi iš daržo, nu-
siprausiu rankas po vandeniu. Tada 
nusiskinu pora kekių baltųjų ar rau-
donųjų serbentų ir jais gerai ištrinu 
rankas ir dar kartą nusiplaunu van-
deniu. Rezultatas – visiškai švarios 
rankos“.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 
skyriaus teisininkė Zita Karaliūnienė sako, kad maisto atžvilgiu 
yra pakankamai konservatyvi – renkasi lietuviams įprastus, nesu-
dėtingus, dažniausiai naminius patiekalus.        Autorės nuotr. 

Štai kas būna, kai Andrioniškio 
seniūnas liberalas Saulius Rasalas 
turi gerą humoro jausmą, o rajono 
meras konservatorius (Sic!) - net 
užuomazgų to jausmo neturi. Var-
ge, varge, ta municipalinė politika. 
O aš iš savo varpinės antrinu seniū-
nui - PASODINK PUTINĄ! Geriau 
putinas darželyje negu Kremliuje.“ 
- savo poziciją  „Facebook“ išdėstė 
ir diplomatas, tarptautinis apžval-
gininkas Aleksandras Matonis.

„Anykštos“ redakcija sulaukė 
daugybės skambučių – žmonės vie-

nareikšmiškai palaikė Andrioniškio 
seniūną. „Tegul ataveža man. Pasi-
sodinsiu palungėj. Visų gyvenimų 
gamtoj gyvenu. Kuo medžiai gali 
nusikalst. Turėč putinus, žiurėč kaip 
auga, kaip žydi.“ – tarmiškai kalbėjo 
močiutė, tiesa, kai paklausėme, kur 
jai putinus atvežt, močiutė išjungė 
telefoną...

Vienas vyras ironizuodamas aiški-
no, kad merui S.Obelevičiui staigiai 
reikia savo kabinetą kraustyti į pirmą 
savivaldybės pastato aukštą. „Puti-
nai – smulkmena. O jei šalia savival-
dybės pastato praskris „betmanas“? 

Meras pro antro aukšto langą išskrie-
jęs paskui jį gali susižeisti“, – šaipėsi 
skaitytojas. 

Dar vienas žmogus dėstė, kad ne 
tik putinus, bet žmonių pavardes, 
kuriuos asocijuojasi su šiuo augalu ir 
tuo pačiu Rusijos prezidentu Vladi-
miru Putinu, reikia uždraust. 

„Pritariu Anykščių merui Sigučiui 
Obelevičiui, pasisakančiam prieš 
Andrioniškio seniūno Sauliaus Ra-
salo ardomąją veiklą, šventą Lietu-
vos žemę teršiant putinais. Tačiau 
pasodintas putinas yra smulkmena, 
lyginant su žmonėmis, kurių pa-

Net Mauzeris palaiko seniūną
vardės siejasi su Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino pavarde. Siūlau 
visiems asmenims, kurių pavardės 
Kalinauskas, Kalinka, Kalinkinas, 
Kalinovas ir pan., jas gera valia pa-
sikeisti į Malinausko, Rebinino, galų 
gale - į Obelevičiaus pavardes. Svar-
bu, kad Lietuvoje neliktų jokių aso-
ciacijų su putinais ir Putinu!“ - neaiš-
ku, ar rimtai, ar juokais „Anykštos“ 
redakcijai pareiškė Petru pasivadinęs 
skaitytojas. 

Priminsime, jog rusiškai putinas – 
kalina.    
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
7.00 Šventadienio mintys.  
7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Premjera. Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas. 
9.25 Aivenhas. 
9.50 Premjera. Čaplinas.
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Brolių Grimų pasakos. 
11.45 Mokslo ekspresas.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Indijos laukinės gamtos pa-
slaptys. 
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Premjera. Puaro 
13. N-7.  
15.00 Meilė kaip mėnulis.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Vilniaus “Lietuvos 
rytas” - Kauno “Žalgiris”. 
Tiesioginė transliacija iš 
Vilniaus.  
17.00 Lašas po lašo.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Mėnulio fazė.  
22.00 Premjera. Imperija. N-7.  
0.20 Auksinis protas.  
1.30 Dabar pasaulyje.  
2.00 Senis. N-7.  
3.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro 13. N-7.  

 
6.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  
6.55 “Nenugalimieji II”.  
7.20 “Agentas Šunytis”.  
7.45 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
8.10 “Vėžliukai nindzės”.  
8.35 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Čarlis 2. 
11.55 Valstybės galva. N-7.  
13.55 “Mano puikioji auklė”. 
14.55 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.00 “Alfa” savaitė.  
19.30 Lietuvos balsas. 
21.45 PREMJERA Piktas 
vairuotojas. N14.  
23.50 Veidrodžiai (Mirrors). S.

 
6.55 Mano mažasis ponis.  
7.25 Smurfai. 
8.00 Didvyrių draugužiai.  
8.30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą. 
9.00 Sportuok su mumis. 
9.30 Laikas keistis.  
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 Svajonių sodai.  
11.30 Smalsutis Džordžas. 
N-7 
13.05 Dručkiai. N-7 
15.00 Dauntono abatija. N-7 
16.15 Kurt Sejitas ir Šura. N-7 
17.20 Ekstrasensai tiria . N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Lietuvos talentai 2014.  
21.30 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas. N-14 
23.10 K-19. N-7

 
7.00 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
7.55 Nacionalinė loterija.  
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. N14.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sekmadienio rytas.  
10.50 Gamta iš arti.  
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 “Nacionalinė 
Geografija. Žuvys monstrai”. 
N-7.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 “Brolis už brolį”. N-7.  
18.00 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Meilė 
prieš visą pasaulį. N-7.  
21.00 “Grubus žaidimas”. 
N14.  
23.00 Bruklino geriausieji. 
N14.

 
6.50 “Mylėk savo sodą”. 
7.45 “Nuotakos siaubūnės”. 
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Duok leteną !”  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis”. 
12.00 “Mano virtuvė”. 
12.30 “Penki ingredientai”. 
13.00 “Mylėk savo sodą”. 
14.00 “Griežčiausi tėvai”. 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 “Goko stiliaus paslaptys”.  

16.35 “Būrėja”. 
17.05 “Viengungis”.  
19.05 Amžiaus paslaptys. 
Versačės siūlas.  
20.00 “Nustebink mane”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Inspektorius 
Džordžas Džentlis. Katedroje. 
N14.  
22.45 Mirtinas kontaktas. 
Paukščių gripas Amerikoje. N-7.  
0.20 “Goko stiliaus paslaptys”

 Kultūros 
8.05 Dainų dainelė 2014. 
9.30 Dvarai ir likimai. 2 d.  
10.00 Septynios Kauno dienos. 
10.30 Didžioji Lietuva.  
11.00 Kasdienybės aitvarai.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių va-
landa.  
12.45 Linksmoji knyga.  
13.10 Mūsų miesteliai. 
Šeštokai. 2 d.  
14.00 Šventadienio mintys.  
14.30 Richardas Vagneris. 
Lohengrinas.  
17.50 Prisiminkime.  
18.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). (kart.). 
18.45 ... formatas.  
19.00 Algirdo Patacko knygos 
“Litua” pristatymas Signatarų 
namuose. 
20.30 Kultūros metraščiai.  
21.15 Metai atveria vartus.  
22.30 Lietuvių kinas trumpai. 
Jau puiku, tik dar šiek tiek.. 
2009 m. (kart.). 
23.00 Panorama.  
23.30 Džiazo muzikos vakaras.  
0.30 Koncertas. Kęstutis 
Jablonskis ir draugai. 

 
5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  

5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7.  
10.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
10.45 Pasivaikščiojimai su 
Jonu Ruškumi.  
11.15 KK2 (k). N-7.  
12.00 Dviračio šou (k).  
12.30 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.00 Teleparduotuvė. 
14.00 Valanda su Rūta (k).  
15.40 24 valandos (k). N-7.  
16.45 RETROSPEKTYVA. 
Autoriai Juozas Matonis ir 
Vytautas Damaševičius.  
17.15 Apie žūklę (k).  
17.45 Šefas rekomenduoja.  
18.15 Nuo... Iki... (k). 
19.40 “Alfa” savaitė.  
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
21.00 “Rojaus sodai”.  
22.00 “Plieninis stilius”.  
23.00 Tauro ragas (k). N-7.  
23.30 Ne vienas kelyje (k).  
23.55 24 valandos (k). N-7.  
1.30 Nuo... Iki... (k).  
2.15 Yra kaip yra (k). N-7.  
3.05 KK2 (k). N-7.  
3.50 Autopilotas (k).  
4.20 Tauro ragas (k). N-7.  
4.50 Yra kaip yra (k). N-7. 

9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Oliverio tvistas. 
11.00 Kovotojas nindzė. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
13.00 Oliverio tvistas.  
13.35 Jokių kliūčių! N-7 
15.00 Iš peties. N-7 

16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7 
17.00 Jokių kliūčių! N-7 
18.20 6 kadrai. N-7 
18.50 Krokodilas Dandis 2. 
N-7 
21.00 Bobo užkandinė. N-14 
22.00 Žmogžudystė. N-14 
23.00 24 valandos. N-14 
0.00 Trapučio parkas. N-14 
0.30 Požemiai ir drakonai. 
Prakeiksmų knyga. N-14

 
7.50 Sąmokslo teorija. N-7. 
8.50 Gyvenu čia. Ignalina.  
9.50 Namų daktaras.  
10.25 Vantos lapas. N-7. 
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Girių takais.  
12.00 VMG kulinarinis žur-
nalas.  
13.00 “Čiapajevas. Aistra 
gyventi”. N-7. 
14.10 “Tyrinėtojai. Vasario 
23-iosios legenda”.
15.00 Tarptautinis bušido 
turnyras “Hero s 2014 World 
Series” iš Moldovos. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Mikropasauliai”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima- jėga!  
19.00 Patriotai. “Ar D. 
Grybauskaitė turtėja iš bran-
gių A. Kubiliaus paskolų?”. 
N-7. 
20.00 Pasaulis X. “Monos 
Lizos portreto paslaptis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “24/7”.  
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14. 
23.30 “Praeities šešėliai”. 
N-14. 
1.40 “24/7”.  
2.20 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14.

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio panorama (k).
11.30 Savaitė (k).
12.00 Gyvenimas (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą).  
18.50 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre.
21.15 LRT forumas.
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 LRT forumas.
22.30 Keliai.Mašinos. Žmonės.
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Merkel portretas“. N-7
1.00 „Senis“. N-7 
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.35 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmiejji Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 

7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Ponas ir ponia gangsteriai“ 
(k). N-7
10.45 „Alvinas ir burundukai 2“ (k).
12.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 
(k).
12.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Monstrai prieš ateivius“. 
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7  
20.25 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.10 „Mentalistas“. N-7
23.10 „Judantis objektas“. N-7
0.10 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7
1.05 „Farų šeima“. N-7
2.00 „Slapti reikalai“. N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Slibinų dresuotojas“. 
7.20 „Simpsonai“.  N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7 
11.05 „Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas“. N-7 
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
14.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 VIRAL’as. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7 
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.10 „Kerštas“. N-14 
23.10 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
0.10 „Raitelis be galvos“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14 
2.00 „Daktaras Hausas“. N-14 
2.50 „Choras“. N-7
 

6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. N-7  
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Jokių kliūčių“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Detektyvė Džonson“. N-7 
19.30 „Afigiena mokytoja”. N-7
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7 
21.30 „Instinktas“. N-14
23.55 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14
0.50 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7  
1.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“. 
8.10 „Berniukas ir voveriukas“. 
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.00 „Zoro“.

9.25 „Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas“. 
9.50 „Įspūdingasis Žmogus - 
voras“.  
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Komisaras Aleksas“ (k).
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Vagis policininkas“. N-7
22.45 „Klientų sąrašas“. N-7
23.40 „Dūmas“. N-14
0.35 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.00 Brolių Grimų pasakos. 20 s. 
„Jorindė ir Joringelis“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Šventadienio mintys(k.). 
12.15 Muzika gyvai (k). 
13.40 Algirdo Patacko knygos 
„Litua“ pristatymas (k). 
15.00 „Tylos skraistė“. N-7 
16.00 Gimtoji žemė.  
16.25 Girių horizontai.  
16.50 Kaimo akademija.  
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Rusų gatvė. Žinios (subti-
truota, k). 
18.30 Septynios Kauno ienos (k). 
19.00 LRT Kultūros akademija. 
Ilja Laursas. Verslas naujai. Nauja 
ekonomika. 1 d.  
19.45 Durys atsidaro.  
20.15 Tūkstantmečio akimirkos. 
Teatro instinktas. Laisvas meni-

ninkas Juozas Vaičkus.  
20.45 2014-ieji - Teatrų metai.  
21.30 „Paryžiaus mokyklos daili-
ninkai iš Baltarusijos. 3 d. Markas 
Šagalas. Meilės spalva“. 
22.00 „Krokodilų gaudytojas. 
Kautynės (subtitruota, k). N-7 
23.30 „Lietuvininkų kraštas. 
Vėtrungės“. 
0.00 Panorama. Verslas. Kultūra. 
(k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Kultūros savanoriai (k). 
1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
Johanesas Bramsas. Trio.

5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Sekmadienio rytas. 
6.50 „Pagalbos skambutis“ (k). 
N-7
7.35 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).
8.05 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Mes pačios. 
9.30 Žinios.
10.05 Ne vienas kelyje (k).
10.35 „Alfa“ savaitė (k).
11.05 24 valandos. N-7 
12.10 Valanda su Rūta (k). 
13.50 Mes pačios (k).
14.15 Autopilotas (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 „Alfa“ savaitė (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos gru-

pė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
14.00 „Nevykėlių dalinys“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7
16.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Nevykėlių dalinys“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“. 
N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo isto-
rija“. N-14
23.00 „Neramios sielos“. S
1.05 „Paslaptingi ryšiai“. N-14 

7.35 Vantos lapas. N-7 
8.00 Girių takais. 
8.30 Šiandien kimba.  
9.05 Kitoks pokalbis.  
10.05 Nuoga tiesa. N-7 
11.35 Pasaulis X. N-7 
12.35 „24/7“. 
13.35 Gyvenu čia. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.50 Šeima - jėga!
20.25 VMG sala. 
20.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.50 Pasaulis X. N-7 
23.50 „Magda M“ N-7 
0.50 Reporteris. 
1.35 Miestai ir žmonės.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Merkel portretas“ (k).
12.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.
13.30 „Aivenhas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“. 
N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.50 Emigrantai.
19.55 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Specialus tyrimas.
21.55 Lietuva gali. 
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Lietuva gali.
22.30 Durys atsidaro. 
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Indijos laukinės gamtos 
paslaptys. Dramblių karalys-
tė“ (k). 
1.00 „Senis“. N-7 
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Stilius (k). 
4.35 Emigrantai (k). 
5.20 Specialus tyrimas (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Čarlis 2“ (k). N-7 
10.45 Lietuvos balsas (k).  
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Monstrai prieš atei-
vius“.  
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Ikaras“. N-14
23.55 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7 
0.50 „Farų šeima“. N-7
1.45 „Slapti reikalai“. N-7

6.30 Teleparduotuvė. 
6.45 „ Slibinų dresuotojai“. 
N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7 
11.00 „Aistros spalvos“. N-7 
12.00 „Ponas Jangas“.  
12.30 „Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys“. N-7
13.00 „Mažylių nuotykiai“. 
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
14.00 „Slibinų dresuotojai“. 
N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7

16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7 
20.30 „Pasmerkti“. N-7 
21.00 VIP. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
22.10 „Nematoma riba“. N-14 
23.25 „CSI kriminalistai“. 
N-14 
0.25 „Raitelis be galvos“. 
N-14
1.20 „Skandalas“. N-14 
2.10 „Daktaras Hausas“. 
N-14 
3.00 „Choras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7 
9.00 „Meilė prieš visą pasaulį“ 
(k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Jokių kliūčių“.  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“. 
N-7
20.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Apgaulė“. N-7 
23.50 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14  
0.45 „Detektyvė Džonson“ 

(k). N-7  
1.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.40 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“. 
8.10 „Berniukas ir voveriukas“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.00 „Zoro“.
9.25 „Teisingumo lyga“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus - 
voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Tai nutiko Manhatane“. 
N-7 
23.00 „Klientų sąrašas“. N-7 
23.35 „Dūmas“. N-14
0.50 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.  
8.35 „Mažasis princas“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Septynios Kauno dienos 
(k). 
12.15 „Lietuvių kino klasikai. 
Almantas Grikevičius. Jausmai“ 
(k).  
13.45 Mūsų miesteliai. Šeštokai. 
2 d. (k). 
14.45 Gimtoji žemė.  

15.15 LRT Kultūros akademija. 
Ilja Laursas. Verslas naujai. 
Nauja ekonomika. 1 d. (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ (k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 „Pasaulio dokumentika. 
Karo šešėlyje“. 
19.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
20.30 Mokslo sriuba.  
20.45 Istorijos detektyvai. N-7 
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Imperija“. N-7 
0.15 Panorama. Verslas. 
Kultūra. (k). 
0.45 Dėmesio centre (k). 
1.00 2014-ieji - Teatrų metai (k). 
1.45 „Tylos skraistė“ (k). N-7

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios. 2014 m.  
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.05 Nuo...Iki... (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Info diena (k).
  

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 
N-7 

11.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Nevykėlių dalinys“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7
16.00 „Ryšys“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Nevykėlių dalinys“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „AS Roma“ – „FC 
Bayern München“.
23.40 „Majamio katastrofa“. 
N-14
1.25 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 

7.05 Reporteris.  
7.55 „Byla “Gastronomas Nr.1“. 
N-7 
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 „Vestuvių kovos“. N-7 
13.35 „Hitlerio vietininkas. 
Nuosprendis be teismo“.  N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.50 „Vangelija“. N-7 
19.55 „Kulinaras“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Nuoga tiesa. N-7 
23.45 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14
23.50 „Magda M.“ N-7  
0.50 Reporteris. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 Emigrantai (k).
12.00 Specialus tyrimas (k). 
12.35 Lašas po lašo (k).
12.45 Žingsnis po žingsnio (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios. 
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.50 Gyvenimas.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Auksinis protas. 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Auksinis protas. 
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Karo šešėlyje“. 
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Mėnulio fazė (k). 

6.00 Labas vakaras, Lietuva (k.).  
6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 
7.25  „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 

8.50  24 valandos (k). N-7
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7
11.55 Nuo...Iki... (k).
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Monstrai prieš ateivius“. 
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 „Gyvenimo receptai“. 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Tamsos pakraštys“. N-14
0.30 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7
1.25 „Farų šeima“. N-7 

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7 
11.00 „Aistros spalvos“. N-7 
12.00 „Ponas Jangas“. 
12.30 „Hantikas. Sekliai ir paslap-
tys“. N-7 
13.00 „Mažylių nuotykiai“. 
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
14.00 „Slibinų dresuotojai“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV3 Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 „Kvieskite daktarą!“. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7  
21.00 Aš – kino žvaigždė. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.05 Vikingų loto.  
22.10 „Elementaru“. N-7 
23.10 „Pelkė“. N-14
0.10 „Raitelis be galvos“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.00 „Daktaras Hausas“. N-14 
2.50 „Choras“. N-7 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.00 Naktis ir diena. Vilnius. N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Jokių kliūčių“.  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
18.55 „Detektyvė Džonson“. N-7  
20.00 Naktis ir diena. Vilnius. N-7
21.00 „Farai“. N-7 
21.30 „Tieisog žavinga“. N-7
23.20 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14
0.15 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7.  

6.50 „Keksiukų karai“ (k). 
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Berniukas ir voveriukas“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.00 „Zoro“. 

9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus - 
voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Blyksnis“. N-14
22.50 „Klientų sąrašas“. N-7
23.45 „Dūmas“. N-14
0.40 „Įstatymas ir tvarka“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.  
8.35 „Aivenhas“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.20 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k). 
13.55 Būtovės slėpiniai. 1009 
-ieji. 2 dalis. (k). 
14.45 Girių horizontai.  
15.15 Istorijos detektyvai (k). N-7 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 5“ (k).  
16.30 „Namelis prerijose“(k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“.  
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
18.15 „Robertas Verba. Jūros 
liga“.  
19.00 Gintarinės batutos meis-
trai.  
20.30 Mokslo sriuba.  
20.45 Kultūros savanoriai.  

21.15 ... formatas.  
21.30 Naktinis ekspresas.. 
22.00 „Tiranozauras“. N-14 
23.30 „Rifo mazgas. Apie jūrą ir 
gyvenimą su A. Poliu“. 
0.00 Panorama. Verslas. Kultūra. 
(k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 LRT Kultūros akademija. Ilja 
Laursas. Verslas naujai. Nauja 
ekonomika. 1 d. Rež. Rimantas 
Babrauskas. (kart.). 
1.30 Baleto „Sūnus palaidūnas“ 
fragmentai.

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios.  
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Pasivaikščiojimai su Jonu 
Ruškumi. VDU karta (k). 
11.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Šefas rekomenduoja (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 
N-7 
11.00 „Dingusiųjų paieškos gru-
pė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Nevykėlių dalinys“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7 
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Nevykėlių dalinys“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Liverpool FC“ – „Real 
Madrid CF“.
23.40 Europos pokerio turas. S
0.40 „Sairusas“. N-14 

7.05 Reporteris. 
7.55 „Byla “Gastronomas Nr.1”“. 
N-7
9.00 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.35 „Stalino bunkeris 
Samaroje. Vieta, keičianti liki-
mus“. N-7 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala. 
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Žinios. 
18.30 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”.
18.35 „Tyrinėtojai. 
Lomonosovas“. N-7
19.20 Laikas krepšiniui.
19.30 Europos taurė 2014. 
Rumunijos „CSU Asesoft“ - 
Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
21.20 Sąmokslo teorija. N-7 
22.20 Reporteris. 
23.10 Patriotai. N-7 
0.10 „Magda M“. N-7 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“. 
11.00 Auksinis protas (k). 
12.30 Durys atsidaro (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.
13.30 „Aivenhas“. 
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios. 
16.05 „Komisaras Reksas“. 
N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7 
18.15 Šiandien.
18.50 Tikri vyrai.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Svajonę turiu.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Svajonę turiu.
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Uždraustasis 
Čingischano kapas“.
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
4.35 Tikri vyrai (k). 
5.25 Lietuva gali (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
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8.50 24 valandos (k). N-7  
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7 
11.55 „Gyvenimo receptai“ 
(k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.25 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Monstrai prieš atei-
vius“.  
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Ugnies siena“. N-7
0.20 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7
0.15 „Farų šeima“. N-7 
2.10 Sveikatos ABC (k). 

6.35 Teleparduotuvė“.
6.50 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7 
11.00 „Aistros spalvos“. N-7 
12.00 „Ponas Jangas“. 
12.30 „Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys“. N-7 
13.00 „Mažylių nuotykiai“. 
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
14.00 „Slibinų dresuotojai“. 
N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 Ginčas be taisyklių. 
N-7 

20.30 „Pasmerkti 3“. N-7 
21.00 Opiumas liaudžiai. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
21.55 Žalioji enciklopedija  
22.10 „Kobra 11“. N-7
23.10 „Kaulai“. N-14 
0.10 „Greislendas“. N-14 
1.50 „Daktaras Hausas“. 
N-14 
2.40 „Choras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k)“. N-7 
8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7 
9.00 Muzikinė kaukė (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
18.55 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
20.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Vinetu ir metisas“. N-7
23.20 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.15 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“. 
8.10 „Berniukas ir voveriu-
kas“. 
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“. 
9.50 „Įspūdingasis Žmogus 
- voras“. 
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Nematomas žmogus“. 
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Tiltas“. N-14 
23.15 „Sekso magistrai“. 
N-14
0.10 „Užribis“. N-7
1.05 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.  
8.35 „Mažasis princas“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.20 Gintarinės batutos 
meistrai (k). 
13.55 Kasdienybės aitvarai 
(k). 
14.45 Kaimo akademija.  
15.15 Kultūros savanoriai (k). 
15.45 ... formatas (k). 

16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ (k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
18.15 „Pokalbiai rimtomis 
temomis“. 
19.30 VU studentų roko ope-
ra. „Amžinoji žiemos sesija“. 
20.30 Mokslo sriuba.  
20.45 Legendos.  
21.30 Naktinis ekspresas. 
22.00 „Raudonmedžio rojus“ 
23.30 Arti. Toli.  
0.00 Panorama. Verslas. 
Kultūra. (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios. 
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Autopilotas.  
11.05 Šefas rekomenduoja 
(k). N-7
11.35 Padėkime augti (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Tauro ragas. N-7 
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Info diena (k).
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 
N-7 
11.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7  

13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Nevykėlių dalinys“. 
N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7 
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Nevykėlių dalinys“. 
N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Horizontas“. N-14
23.25 „Ugnikalnio išsiverži-
mas“. N-7
1.15 „CSI kriminalistai“. N-7

7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus“.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Šeima - jėga! 
13.35 „Lavrentijus Berija: 
budelis kerėtojos valdžioje“. 
N-7 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala. 
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.50 „Vangelija“. N-7 
19.55 „Kulinaras“. N-7 
21.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14
22.00 Reporteris.
22.50 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Šnipai orbitoje“. N-7 
0.50 Reporteris. 
1.35 Miestai ir žmonės. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 „Meilė kaip mėnulis“ (k). 
13.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios.  
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.10 „Didysis Gregas“. N-7 
18.15 Šiandien. 
18.35 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas.
18.50 „Kelias į laimę 2“. N-7
19.50 Duokit šansą. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Duokim garo!
22.50 Specialus tyrimas (k).
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Sprogimo banga“. N-14
2.05 „Senis“. N-7  
3.05 Laba diena, Lietuva (k). 
4.50 Duokit šansą (k).

6.35 „Smalsutė Dora“.  
7.00 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7  
8.50 Pagalbos skambutis. N-7 
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7 
11.50 „Komisarai tiria“. N-7 

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.25 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Monstrai prieš ateivius“. 
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7 
21.00 Norim dar! Su Radistais. 
N-7 
22.45 „Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas“. N-7 
0.55 „Karštinė 2. Pavasario 
karštligė“. S

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.00 „Daktarė Emilė Ouvens“. 
N-7 
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7 
11.00 „Aistros spalvos“. N-7 
12.00 „Ponas Jangas“. 
12.30 „Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys“. N-7 
13.00 „Mažylių nuotykiai“. 
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
14.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.15 Euras 2015, 2014, 
Lietuva. 
18.30 TV3 žinios  
19.30 „Ratai 2“. 
21.35 „Brėkštanti aušra. 2 
dalis“. N-14 
23.50 „Vėtrų kalnas“.
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7 
9.00 „Vinetu ir metisas“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Jokių kliūčių“. 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Mitiajaus pasakėlės“. 
N-7
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7 
21.30 „Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena“. N-14 
23.45 „Farai“ (k). N-14
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.  
8.10 „Berniukas ir voveriukas“. 
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“. 
9.50 „Įspūdingasis Žmogus - 
voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 

14.30 „Būrėja“ (k). 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Nematomas žmogus“. 
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Kalėdų vaiduokliai“. 
N-14
22.45 SNOBO KINAS 
„Septyni“. N-7
1.05 „Sekso magistrai“ (k). 
N-14
 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.  
8.35 „Aivenhas“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 Kęstutis Jablonskis ir 
draugai (k). 
13.30 Mokslo sriuba (k). 
13.45 „Raudonmedžio rojus“ 
(k). 
15.15 Legendos (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ (k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Gintaro kelias“. 
18.50 Jūra. Lietuvos pakrančių 
švyturiai.  
19.15 Akacijų alėja 2014.  
20.00 Kultūra +.  
20.30 Mokslo ekspresas. 
20.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
21.30 „Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija“. 
22.00 „Lietuvių kino klasikai. 
Almantas Grikevičius. Ave, 

vita!“ 
23.30 „Tėve mūsų“.
0.00 Panorama. (k). 
0.30 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Boguslavo Martinu 
kūriniai.

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios.  
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Mes pačios (k).  
11.05 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
11.30 Apie žūklę. 
12.00 24 valandos (k). N-7 
13.00 Tauro ragas (k). N-7 
13.25 Autopilotas (k).  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Padėkime augti (k).  
14.45 24 valandos (k). N-7 
15.40 Pagalbos skambutis. N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Alchemija LXVI. Žaliasis 
tiltas. VDU karta. 
21.30 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 
N-7 
11.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7 
12.00 „Kastlas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Nevykėlių dalinys“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7 
16.00 „Ryšys“. N-7 

17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Nevykėlių dalinys“. N-7 
21.00 „Farai“. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
23.00 „24 valandos“. N-7 
0.00 „Trapučio parkas“. N-14
0.30 „Majamio katastrofa“. 
N-14
2.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ – „Nižnij 
Novgorod“.

7.05 Reporteris.  
7.50 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”.  
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.10 Reporteris. 
12.00 „Rasputinas - caro favo-
ritas“. N-7 
13.00 Sąmokslo teorija. N-7 
14.00 „Šnipai orbitoje“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 VMG sala.  
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“. 
18.00 Reporteris.  
18.50 „Vangelija“. N-7 
19.55 Kitoks pokalbis. N-7
20.55 Pasaulis X. N-7 
22.00 „Amerikos kikboksinin-
kas“. N-14 
0.00 „Nakties košmarai“. S 
2.00 „Amerikos kikboksinin-
kas“. N-14
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Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.15 TV serialas “Namas su le-
lijomis”. 23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.30 Vakarinis Urgantas. 0.05 
Informacinė laida. 0.35 Nakties naujienos. 0.50 Momento struktūra. 
1.40 Vaidybinis f. “Sanikovo žemė”. 3.10 TV serialas “Namas su leli-
jomis”. 4.50 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Aistros dėl atomo. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50 Apie 
tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 TV seria-
las “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 
16.30 TV serialas “Kamenskaja”.  17.30, 2.00 Tiesioginis eteris. 
20.00 TV serialas “Banditų karalienė”. 23.40 Poručiko Lermontovo 
bylos tyrimas. 0.35 Vaidybinis f. “Amerikietiškoji tragedija” (2). 
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi svei-
kai. 12.40 TV serialas “Bučinys”. 13.45, 14.20 J. Menšovos laida. 
14.00 Naujienos. 14.55 Vyriška. Moteriška. 15.55 Mados nuos-
prendis. 17.00 Naujienos. 17.50 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.15 TV serialas “Namas 
su lelijomis”. 23.20 Lietuvos “Laikas”. 23.30 Vakarinis Urgantas. 
0.05 Informacinė laida. 0.35 Nakties naujienos. 0.50 Politika. 1.40 
Vaidybinis f. “Ir gyvenimas, ir ašaros, ir meilė”. 3.20 TV serialas 
“Namas su lelijomis”. 5.00 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Neišsimiegojusių žmonių pasaulis. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. 
Maskva. 10.50 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas 
atvejis. 14.05 TV serialas “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV seri-
alas “Kol stanica miega”. 16.30 TV serialas “Kamenskaja”.  17.30, 
2.05 Tiesioginis eteris. 20.00 TV serialas “Banditų karalienė”. 23.40 
Civilizacijos paslaptys. 0.35 Vaidybinis f. “Amerikietiškoji tragedija” (3). 
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.35 TV serialas “Bučinys”. 13.40, 14.20 J. Menšovos laida. 14.00 
Naujienos.14.55 Vyriška. Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Naujienos. 17.45 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.10 TV serialas “Namas su le-
lijomis”. 23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.25 Vakarinis Urgantas. 0.05 
Informacinė laida. 0.35 Nakties naujienos. 0.50 Vėlai vakare. 1.35 
Žvaigždėlaivis. 1.50 Vaidybinis f. “Sėkmės ruožas”. 3.15 TV serialas 
“Namas su lelijomis”. 4.55 Muzikinis kanalas.

sekmadienis 2014 10 19

 
6.15 Informacinė laida. 6.45 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 
Vaikų klubas. 8.05 Sveikata.9.00 Naujienos. 9.15 Padriki užrašai. 
9.35 Kol visi namie. 10.30 Fazenda. 11.00 Naujienos.11.20 Savo 
akimis. 11.55 Jūrmala. Humoro festivalis. 12.40 TV serialas “Kovas”. 
17.00 Naujienos. 17.15 Juoda balta. 18.20 Didžiosios lenktynės. 
20.00 Laikas. 21.45 Estrados teatras. 0.00 Tolstojus.0.55 Vaidybinis f. 
“Laiškanešio Aleksejaus Triapicyno baltosios naktys”. 2.25 Informacinė 
laida.2.55 Vaidybinis f. “Baidyklė”. 4.55 Muzikinis kanalas. 

 
5.35 Vaidybinis f. “Afrikanyčius”. 6.45 Vaidybinis f. “Svajonės 
iš plastilino”. 8.30 Pats sau režisierius. 9.20 Žinios. Maskva. 
10.00, 13.00 Žinios. 10.15 Humoro laida. 10.45 Rytinis paštas. 
11.25 Gyvūnijos pasaulyje. 12.00 Asmeninė erdvė. 13.20 Žinios. 
Maskva. 13.50 Humoro laida. 15.30 Mūsų pasirodymas.17.05 
Vaidybinis f. “Beprasmiška auka”. 19.00 Savaitės žinios. 21.00 
Sekmadienio vakaras su Vladimiru Solovjovuvu. 22.50 Vaidybinis 
f. “Meilei amžius nesvarbu&” 
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6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 6.40 Vaikų klubas. 7.00 TV 
kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 TV kanalas “Labas ry-
tas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.35 Šįvakar su A. 
Malachovu. 14.00 Naujienos. 14.15 Šįvakar su A. Malachovu. 15.00 
Lauk manęs. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Naujienos. 17.45 
Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 
21.05 TV serialas “Namas su lelijomis”. 23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.25 
Vakarinis Urgantas. 23.55 Informacinė laida. 0.30 Nakties naujienos. 
0.45 Pozneris. 1.35 Vaidybinis f. “Aštuntasis pasaulio stebuklas”. 2.55 
TV serialas “Namas su lelijomis”. 4.35 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Europos pagrobimas. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50 Apie 
tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 TV seria-
las “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 
16.30 TV serialas “Kamenskaja”. 17.30, 2.00 Tiesioginis eteris. 
20.00 TV serialas “Banditų karalienė”. 23.40 Balkanų karinės pa-
slaptys. 0.35 Vaidybinis f. “Amerikietiškoji tragedija” (1).
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.40 TV serialas “Bučinys”. 13.45, 14.20 J. Menšovos laida. 14.00 
Naujienos. 14.55 Vyriška. Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Šarlis de Golis. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Žinios. 10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50 Apie tai, 
kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 TV serialas 
“Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 
16.30 TV serialas “Kamenskaja”.  17.30, 2.05 Tiesioginis ete-
ris. 20.00 TV serialas “Banditų karalienė”. 22.00 Dvikova. 23.35 
Tėvynės kvapas. 0.35 Vaidybinis f. “Amerikietiškoji tragedija” (4). 
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.40 TV serialas “Bučinys”. 13.45, 14.20 J. Menšovos laida. 14.00 
Naujienos.14.55 Vyriška. Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Naujienos. 17.45 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.15 TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 22.15 
Respublikos turtas. 0.10 Vakarinis Urgantas. 0.55 Informacinė laida. 
1.25 Vaidybinis f. “Širdis vėl plaka”. 2.55 Vaidybinis f. “Laisvė - tai 
rojus”. 4.05 Mados nuosprendis. 5.45 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Geležinis Šurikas. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50 Visa 
Rusija. 11.00 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 
14.05 TV serialas “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol 
stanica miega”. 16.30 TV serialas “Kamenskaja”. 17.30 Tiesioginis 
eteris. 20.00 TV serialas “Banditų karalienė”. 22.00 Specialusis ko-
respondentas. 23.35 Vaidybinis f. “Laimės ženklas”. 1.40 Vaidybinis 
f. “Įsiveržimas”.

šeštadienis  2014 10 25

6.20 Informacinė laida. 6.50 Naujienos. 7.15 Grok, armoni-
ka! 7.55, 8.05 Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės ir gudruoliai. 9.00 
Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Rusiškos 
virtuvės istorija. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.10 
Vaidybinis f. “Pokrovo vartai”. 14.00 Naujienos. 14.15 Filmo tęsinys. 
15.05 Vaidybinis f. “Išnuomojamas tėtis”. 17.00 Naujienos.17.20 
Ledynmetis. 20.00 Laikas. 20.35 Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo. 
22.50 Šįvakar su A. Malachovu. 0.35 Vaidybinis f. “Fantazija meilės 
tema”. 1.55 Informacinė laida. 2.25 Vaidybinis f. “Bevardė žvaigždė”. 
3.30 Jūrmala. Humoro festivalis. 4.30 Vaidybinis f. “Pirmasis trolei-
busas”. 5.50 Muzikinis kanalas.

5.00, 1.50 Vaidybinis f. “Netikėlė”. 6.30, 7.15 Vaidybinis f. “Laimės 
ženklas”. 7.00, 10.00, 13.00 Žinios. 8.45 Šunų planeta. 9.15 
Šeštadienio talka. 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 10.25, 1.25 Kelionė 
namo. 11.05 TV serialas “Jūra iki kelių”. 13.30 Vaidybinis f. “Vyresnioji 
sesuo”. 17.05, 3.20 Šeštadienio vakaras. 19.00 Šeštadienio žinios. 
19.45 Dokumentinis f. “Ebola”. 20.40 Vaidybinis f. “Ateis netikėta 
meilė”. 0.30 Vaidybinis f. “Varenka”.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
7.00 Emigrantai.
7.55 Specialus tyrimas (k).  
8.30  Gimtoji žemė.  
9.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.  
9.25 „Aivenhas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.00 Durys atsidaro (k).
11.30 Lietuva gali (k).
12.00 „Uždraustasis 
Čingischano kapas“ (k).
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Duokit šansą (k).
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 Emigrantai (k).
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.
23.30 „Ketverios vestuvės ir 
vienerios laidotuvės“. N-7
1.35 „Senis“. N-7 
2.35 Istorijos detektyvai (k). 
3.20 Auksinis balsas (k). 
5.25 Gimtoji žemė (k).

6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 

6.55 „Nenugalimieji II“. 
7.20 „Agentas Šunytis“. 
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
8.10 „Vėžliukai nindzės“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Peliuko Perio nuotykiai“.
11.50 „Nuotakos tėvas 2“. N-7
14.00 „Mano puikioji auklė“. 
14.30 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.35 „Dvidešimt minučių“. 
N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis“.
21.10 „Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius!“. N-14
23.15 „Viskas bus gerai“. N-14
1.10 Norim dar! Su Radistais 
(k). N-7

6.40 Teleparduotuvė  
6.55 „Mano mažasis ponis“. 
7.25 „Smurfai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
9.00 Statybų TV. 
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Tobula moteris. 
10.30 Beatos virtuvė. 
11.30 „Visa tiesa apie ryklį“.  
13.10 „Šuo policininkas“. 
15.00 „Dauntono abatija“. N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7

17.20 Ekstrasensai tiria. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.00 „Šrekas Trečiasis“. 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija 
20.55 „Tora“. N-7
23.55 „Šefas ant ratų“. N-14
1.30 „Banditai“. N-7 

7.00 „Jokių kliūčių“ (k).
8.00 „Amerikos talentai“ (k). 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas. 2013 m. 
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. 
N-7
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7 
18.00 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7 
19.00 Muzikinė kaukė. 
21.00 MANO HEROJUS 
„Juodasis griaustinis“. N-14 
23.05 AŠTRUS KINAS 
„Kulkos greičiu“. S 
1.10 Bamba TV. S

6.50 Šio rudens valgiai (k).
7.10 „Sodininkų pasaulis“ (k).
7.45 „Nuotakos siuabūnės“. 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 

10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.  
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.  
13.00 Šio rudens valgiai.
13.30 „Sodininkų pasaulis“. 
14.00 „Griežčiausi tėvai“. 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „“Didžiosios Britanijos“ 
viešbutis“. N-7 
16.35 „Būrėja“. 
17.10 „Fliperis“.
19.05 „Vasaros mėnuo“. N-7
21.00 „NemaRUS kinas. 
Kapitonas Nemo“.
22.20 „Atpildas“. N-7
0.40 „Nustebink mane“.

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias. Laida evangeli-
kams. (k). 
10.30 Keliaukim!  
11.00 Arti. Toli.(k). 
11.35 Mokslo sriuba (k). 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių 
valanda.  
12.45 Lietuviškų vaikų knygų 
iliustruotojai. Birutė Žilytė.  
13.30 „Paryžiaus mokyklos 
dailininkai iš Baltarusijos. 3 
d. Markas Šagalas. Meilės 
spalva“ (k).  
13.55 Dvarai ir likimai. 3 d.  
14.30 „Stepančikovo dvaras ir 
jo gyventojai“.  

17.00 Didysis muzikų paradas 
2014.  
22.00 „Kelias į laimę 2“ (k). 
N-7 
23.00 Panorama. (k). 
23.30 „Dienoraščiai, pastabos 
ir eskizai, arba Waldenas“. 
1.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

5.30 Info diena (k).  
9.30 Info diena (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Tauro ragas (k). N-7 
14.00 Nuo... Iki... (k).  
14.45 KK2 (k). N-7 
15.25 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.45 Dviračio šou (k).  
18.15 Sekmadienio rytas.  
18.55 24 valandos (k). N-7 
20.00 Alchemija LXVI. Žaliasis 
tiltas. VDU karta (k). 
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Rojaus sodai“. 
22.00 „Susitikimas su vaiduokliais“. 
23.00 Pagalbos skambutis (k). N-7 
23.50 Valanda su Rūta.  
1.25 24 valandos (k). N-7 
2.30 Yra kaip yra (k). N-7 
3.30 Tauro ragas (k). N-7 
4.00 Alchemija LXVI. Žaliasis tiltas. 
VDU karta (k). 
4.30 Nuo... Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.

9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Iš peties“. N-7 
11.00 Kovotojai nindzės. N-7 
12.00 Trys pedalai. 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
13.00 Oliverio tvistas. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7
14.55 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Dešimt jardų“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14
22.00 „Žmogžudystė“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14 
0.00 „Trapučio parkas“. N-14 
0.25 „Horizontas“. N-14 

7.20 „Putinas. Valdžios perė-
mimas“.
10.00 VMG kulinarinis žur-
nalas.
11.00 „Vestuvių kovos“. N-7 
12.45 „Vangelija“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Mikropasauliai“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7 
19.00 Žinios.
19.30 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“  
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 „Daktaras Monro“. N-7
23.45 „Vieniša vieta numirti“. 
N-14
1.55 „Vestuvių kovos“. N-7
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Nuo dantų skausmo ar jų neteki-
mo nė vienas  mūsų neapsaugotas, 
o sveiki ir tvarkingi dantys - labai 
svarbūs kiekvienam, bet kokį dar-
bą dirbančiam. Ne veltui liaudyje 
sakoma: ,,yra duonos, tiktai turėk 
gerus dantis”. Naujausius dantų 
atkūrimo ant aukščiausios kokybės 
implantų metodus taikantys Lietu-
vos odontologai tik per vieną vizitą 
pašalina sugedusį dantį, įdeda im-
plantą, kuris atstoja danties šaknį, 
ir ant jo – naują dantį. Kai savų 
dantų visai nelikę, per vieną dieną 
gali būti atkurti visi vieno, ar net 
abiejų žandikaulių dantys. Mums, 

Šiuolaikinės technologijos praradusiems 
dantis – jau Lietuvoje 

pripratusiems prie ilgų ir kanki-
nančių dantų gydymo procedūrų, 
tai skamba labai neįtikėtinai. 

Vienas iš tokius ,,stebuklus“ 
kuriančių šalies odontologų yra 
Dantų priežiūros centro klinikų 
tinklo vadovas, implantuojantis 
gydytojas Simonas Bankauskas. 
Savo darbe jis taiko dantų im-
plantavimo pradininkės, pasaulio 
implantavimo rinkos lyderės, šve-
dų kompanijos ,,Nobel Biocare“ 
modernias metodikas. Paprašėme 
gydytojo plačiau papasakoti apie  
naujoves dantų atkūrimo srityje.

Gydytojau, ar tikrai įmanomi 
tokie ,,stebuklai“, kai atėjęs be 
dantų išeini su visais naujais?

Įmanomi. Bedančių pacientų gy-
dymui specialiai sukurtas, kompa-
nijos ,,Nobel Biocare“ patentuotas 
gydymo metodas ,,Аll-on-4 (iš-
vertus - „visi ant keturių”) įprastai 
leidžia atkurti vieno žandikaulio 
dantis tik ant 4 implantų. Ant jų 
iš karto, po implantavimo proce-
dūros, tvirtinami laikini, o po pus-
mečio ar vėliau - nuolatiniai dantų 
protezai. Žmogus, jau tą pačią die-
ną po operacijos gali šypsotis, turi  
kuo kramtyti ir gali gyventi savo 
įprastu gyvenimo ritmu.

Kaip jums pavyksta „privers-
ti“ naujus dantis ,,dirbti“ iš kart 
po implantavimo? Juk anksčiau 
buvo įprasta, kad žmogus turi 
laukti, kol implantai prigis?

,,Nobel Biocare“ implantai 
padengti specialia medžiaga lei-
džiančia pakankamai tvirtai „įsika-
binti”  implantui į kaulą. Todėl im-
plantas tvirtai laikosi ir mes turime 
galimybę iš karto juos ,,apkrauti“, 
t.y. uždėti laikinus dantis. Taikant 
šį metodą Dantų priežiūros centro 
klinikose per metus dantys atkuria-
mi šimtams gyvenimo džiaugsmą 
ir pilnatvę praradusių bedančių pa-
cientų. Paprastai jau pirmo vizito 
metu yra įsriegiami visi implantai 
ir ant jų tvirtinami laikini dantų 
protezai, kuriais galima kramtyti.

Galime tik įsivaizduoti, kaip 
plačiai po tokio gydymo šypsosi 
jūsų pacientai.

Taip, žmonės labai džiaugiasi, 
juolab kad prieš tai ne vienas jų jau 
būna praradęs viltį turėti tvirtai be-
silaikančius ir natūraliai atrodančius 

dantis. Per septynis savo praktikos 
metus esu matęs ne vieną pacientą, 
kuris buvo įsitikinęs, kad, dėl suny-
kusio žandikaulio, jam jau niekas 
negali padėti, vienintelė išeitis - iš-
imami protezai ir jokių implantų. 
Tačiau klinikoje atlikę kompiuterinę 
tomografiją randam begalę implan-
tavimui tinkamo kaulo, kurį išnaudo-
jame atkurdami dantis, pritaikydami 
konkrečiam paciento atvejui tinka-
mus ,,Nobel Biocare“ implantus.

Sakote ,,konkrečiam atvejui 
tinkamus implantus“. Ar jų yra 
įvairių? 

Šiam atvejui ,,Nobel Biocare“ 
yra sukūrusi specialius implantus, 
jų sudėtines dalis ir gydymo pro-
tokolą (paprasčiau sakant planą 
ar taisykles, kuriomis reiktų  va-
dovautis). Mes savo klinikoje pir-
mieji Lietuvoje pradėjome naudoti 
ilguosius ,,Zygoma“ implantus, 
kurie, esant sunykusiam žandikau-
liui, yra sriegiami į skruostikaulį 
– kaulą, kuriame beveik visiems 
pacientams galima tvirtai fiksuoti 

vieną ar daugiau implantų. Visos 
galimybės yra kartais sunkiai įsi-
vaizduojamos, tačiau jos dažnai 
tampa realybe žmonių burnose. 

Ir pabaigai - šiandien pasaulį 
užvaldė modernios technologi-
jos. Ar kompiuteriai gelbsti ir 
,,sukuriant“ naujus dantis?

Be kompiuterio negalėtumėm 
atlikti nė vienos implantacijos. 
Skaitmeninės technologijos mums 
labai padeda diagnozuoti, planuoti 
gydymą, atlikti operacijas, paga-
minti dirbtinius dantis ir t.t. Dantų 
priežiūros centre turime naujausią 
kompiuterinį tomografą, suteikian-
tį galimybę matyti burnos ertmę 
3D vaizdu ir įvairiais pjūviais, 
tai leidžia tiksliai įvertinti tikrą-
ją žandikaulio būklę ir suplanuoti 
galimus gydymo variantus bei vi-
zualiai parodyti gydymo eigą pa-
cientui. Gydytojo, kaip žmogaus ir 
specialisto, svarba šiame kontekste 
yra labai didelė, bet skaitmeninės 
technologijos didina tikslumą ir 
saugumą, gerina kokybę.  

Adolfas Navickas

Išmaniosios technologijos ir inovacijos vis labiau skverbiasi į 
kasdienį mūsų gyvenimą. Šiandien turime ir kasdien naudoja-
me modernius prietaisus ir įrengimus, kurie prieš keliolika metų 
galėjo atrodyti, kaip iš fantastinių Žiulio Verno romanų. Tačiau 
mums gerokai mažiau žinomi naujausi technologiniai pasiekimai 
šiuolaikinėje medicinoje, tiksliau odontologijoje. Pasirodo ir čia 
labai gelbsti modernios technologijos. Naudojantis jomis „atsar-
ginės detalės“ (šiuo atveju nauji dantys) pakeičiamos vos ne grei-
čiau nei automobilio ratai.

Gydytojas S. Bankauskas (trečias iš dešinės) ir Dantų priežiūros 
centro kolektyvas džiaugiasi galėję padėti ne vienam žmogui, ku-
ris jau buvo praradęs viltį turėti tvirtai besilaikančius ir natūra-
liai atrodančius dantis.

,,Be kompiuterio negalėtumėm atlikti nė vienos implantacijos. Skai-
tmeninės technologijos labai padeda diagnozuoti, planuoti gydymą, 
atlikti operacijas, pagaminti dirbtinius dantis , - sako S. Bankauskas.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00
Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75
2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, 
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas 
Anykščiuose. 

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

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

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams
R
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įvairūs

siūlo darbą

AUGALININKYSTĖS
KONSULTANTAI

Ką pas mus veiksite?
• teiksite mokamas konsultacijas žemdir-

biams, kaip plėtoti prekinės augalininkystės 
produkcijos gamybą nedarant žalos aplinkai 
ir įgyvendinant ūkiuose ES reikalavimus, už-
tikrinant augalininkystės produkcijos kokybės 
gerinimą ir savikainos mažinimą; 

• konsultuosite esamus ir pritrauktus nau-
jus klientus efektyviausių augalininkystės 
technologijų klausimais;

• rinksite ir sisteminsite informaciją apie 
savo veiklos plano įgyvendinimą;

• kasdien turėsite galimybę susipažinti su 
naujais įdomiais žmonėmis, atsirasti naujoje 
aplinkoje, ieškoti naujų sprendimų; 

• darbas atliekamas tiek biure prie rašo-
mojo stalo, tiek pas klientus laukuose, tiek 
mokymų auditorijose, perteikiant žinias gru-
pei klientų; 

• galėsite ir turėsite nuolat plėsti savo ži-
nias – konsultantai dažnai dalyvauja įvairiuo-
se renginiuose, mokymuose, konferencijose 
Lietuvoje ir užsienyje.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums 
kelią:

• Esate įgiję aukštąjį agronomijos, agro-
ekologijos, agroaplinkosaugos, žemės 
ūkio technologo išsilavinimą (bakalauras 

ar baigiantis magistrantūros studijas);
• Turite darbo augalininkystės srityje 

patirties (privalumas);
• Gerai išmanote ir naudojatės MS Office 

programomis;
• Mokate bent vieną užsienio kalbą (priva-

lumas);
• Turite patirties parduodant prekes ar pas-

laugas;
• Turite vairuotojo pažymėjimą;
• Gebate dirbti komandoje ir savarankiškai 

planuoti savo darbą;
• Esate pozityvus (-i), darbštus (-i), kruopš-

tus (-i), trokštate mokytis ir tobulėti;
• Jums artimos vertybės: atvirumas, nova-

toriškumas ir nešališkumas.

GYVULININKYSTĖS KONSULTANTAI

Ką pas mus veiksite?
• teiksite mokamas konsultacijas žemdir-

biams, kaip plėtoti prekinės gyvulininkystės 
produkcijos gamybą nedarant žalos aplinkai 
ir įgyvendinant ūkiuose ES reikalavimus, už-
tikrinant gyvulininkystės produkcijos kokybės 
gerinimą ir savikainos mažinimą; 

• konsultuosite esamus ir pritrauktus nau-
jus klientus efektyviausių gyvulininkystės 
technologijų klausimais;

• rinksite ir sisteminsite informaciją apie 
savo veiklos plano įgyvendinimą;

• kasdien turėsite galimybę susipažinti su 
naujais įdomiais žmonėmis, atsirasti naujoje 
aplinkoje, ieškoti naujų sprendimų; 

• darbas atliekamas tiek biure prie rašomojo 
stalo, tiek pas klientus fermose, tiek mokymų 
auditorijose, perteikiant žinias grupei klientų; 

• galėsite ir turėsite nuolat plėsti savo ži-
nias – konsultantai dažnai dalyvauja įvairiuo-
se renginiuose, mokymuose, konferencijose 
Lietuvoje ir užsienyje.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums 
kelią:

• Esate įgiję aukštąjį gyvulininkystės 
technologo, veterinarijos gydytojo išsila-
vinimą (bakalauras ar baigiantis magis-
trantūros studijas);

• Turite darbo gyvulininkystės srityje 
patirties (privalumas);

• Gerai išmanote ir naudojatės MS Office 
programomis;

• Mokate bent vieną užsienio kalbą (priva-
lumas);

• Turite patirties parduodant prekes ar pas-
laugas;

• Turite vairuotojo pažymėjimą;
• Gebate dirbti komandoje ir savarankiškai 

planuoti savo darbą;
• Esate pozityvus (-i), darbštus (-i), kruopš-

tus (-i), trokštate mokytis ir tobulėti;
• ums artimos vertybės: atvirumas, novato-

riškumas ir nešališkumas.

LŽŪKT – jau daugiau nei dvidešimt metų – agrokonsultacinių paslaugų sektoriaus rinkos lyderė Lietuvoje. Šiuo metu teikiame buhalterines, 
ekonomines ir technologines paslaugas Konsultavimo tarnybos centre ir 47 rajonų ir savivaldybių biuruose. Vykdome nacionalinius ir tarptau-
tinius projektus. 

Šiuo metu mes ieškome augalininkystės ir gyvulininkystės konsultantų, kurie dirbtų Anykščių rajono konsultavimo biure.

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, augalininkystės konsultantas Anykščiai“ ir „CV, gyvulininkystės konsultantas Anykščiai“ priimami iki 
2014-10-24 el. paštu sonata.gabseviciene@lzukt.lt arba adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai. 

Telefonai pasiteirauti: (8 347) 38 411, (8 343) 91 787, 8 611 11 793, faksas (8 347) 37 026.  
Informacija apie mus pateikiama tinklapyje adresu www.lzukt.lt. Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. 

Konfidencialumą garantuojame.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt / 1042,87 EUR.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 % 

Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

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

Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Lietuvos miškų valdymo 
bendrovė „Girmedis“ 

P E R K A  M I Š K Ą 
su žeme arba išsikirsti. Moka 

brangiai. Parduoda medieną. 
Miškovežio paslaugos.

Tel. (8-612) 12058.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės spalio 23 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

UAB „KALNŲ MIŠKAS“ 
BRANGIAI PERKAME 

MIŠKĄ ANYKŠČIŲ, UTENOS 
APSKRITYJE

Mūsų veikla ir paslaugos:• PERKAME spygliuočių rąs-
tus (gali būti nedideli kiekiai) • PARDUODAME statybinę 

medieną, lauko ir vidaus daily-
lentes • RENGIAME miškotvarkos 

projektus 
Tel. (8-600) 22488, 

el. paštas:
 kalnumiskas@gmail.com

STALIAUS GAMINIAI
Gaminame langus, duris, laip-

tus, baldus ir kitus gaminius iš 
medžio.

Tel. (8-671) 40430.

VSDF valdybos Utenos skyrius
Ukmergės skyriuje priims į 
darbą  vyresniuosius  specialistus

Tai nuolatinio pobūdžio darbas, darbuotojams pagal darbo sutartis. 
Darbo vieta- Ukmergėje.

Reikalavimai:
* turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba 

įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą,
* labai gerai mokėti dirbti kompiuteriu,
* išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei doku-

mentų rengimo taisykles  gebėti jas taikyti praktiškai, 
* labai gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu 

ir raštu.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: 
Daiva.Petroniene@sodra.lt ar faksu (8 389) 62071 iki spalio 31 d. (imtinai).

Įžuvinimo mailių.
Tel. (8-671) 67395.

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-70 kg, subproduk-
tus, atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Ūkininkas - dūmu rūkytus lašinius, 
kumpius, šoninę, dešras. Atveža.

Tel. (8-636) 13896.

Gyvuliai

13 metų arklį.
Tel. 4-98-49.

Bekonus ir paršelius.
Tel. (8-606) 72091.

Įmonė PARDUODA 
aukštos kokybės DURPIŲ 

BRIKETUS KURUI.
Tel. (8-687) 25450.

VIŠTOS, VIŠTAIĖS! Spalio 
19 d. (sekmadienį) prekiausime 
Kaišiadorių paukštyno vakcinuo-
tomis, 3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 12 Lt/3,47 
EUR), turėsime gaidžiukų, spec. 
lesalų, prekiausime kiaušiniais 
(tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, 
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 
8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 
16.45.

Anykščių mieste ĮSPŪDINGOJE VIETOJE 
parduodami 2 gretutiniai sklypai. 

Paskirtis - sodų bendrija. Sklypų plotai 10,52 a ir 7,15 
a. Sklypas yra kraštinis, ribojasi su mišku. 

Kaina abiejų 69 500 Lt/20 128,59 EUR. 
Tel. (8-686) 58100.

parduoda

UAB „Anrestas“ siūlo darbą pirki-
mų vadybininkui.

CV siųsti el.p. info@anrestas.lt 
Kreiptis: Gegužės g. 14,

Tel. 5-25-00.

Reikalinga santechnikų brigada 
dirbti Rokiškyje.

Tel. (8-683) 72277.

Ieškau 5 žmonių, rimtai nusitei-
kusių dirbti ir užsidirbti profilaktinio 
sveikatinimo srityje.

Tel. (8-675) 29209.

Reikalingas suvirintojas.
Užmokestis sutartinis pagal dar-

bo apimtį.
Tel. (8-609) 38564.

Perka mišką. Parduoda sausas ir 
uosines malkas, „čipsus“, pjuvenas.

Tel.: (8-606) 43017, (8-698) 35966.

Parduodu malkas. Pjauname, 
skaldome, tvarkome vėjovartas. 
Perkame išsikirsti įvairią medieną 
malkoms. Siūlyti įvairius variantus. 
Išrašome sąskaitas.

Tel. (8-638) 87800.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-699) 81270.

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

www.melkerlita.lt, tel.: Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Įrengiame nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 
2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į beto-
no pagrindą, nelaidūs vandeniui). 
Kasame tranšėjas vandentiekiui, 
jungiame hidroforus.

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

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu 
“BOBCAT” atliekame žemės kasimo, 
lyginimo, gręžimo, betono daužymo 
darbus (yra paletinės šakės). 

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

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

Tel. (8-647) 48473.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai ir įvadai. Galima 
išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Iškertame  krūmus ir kitą menka-
vertę medieną nuo žemės ūkio pa-
skirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Valome kaminus, mūrijame kami-
nų galvutes ir skardiname, kasame 
šulinius ir atliekame įvairius kitus 
darbus.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-671) 23906.

Statybos, remonto darbai

Įvairūs statybos darbai: stogai ir t.t.
Tel. (8-652) 77157.

Šiltiname pastatus - užpildome oro 
tarpus ekovata, termoputa, granulė-
mis, piliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
lymus.

Tel. (8-676) 80295.
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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, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

 projektuojame, konsultuojame
 Tel.: (8-698) 19008
         (8-612) 43733
         (8-687) 86324

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus -

5 Lt / 1.45 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

Perkame GRIKIUS, 
ekologinius 

maistinius JAVUS.
Tel.: 8 698 36704, 

8 615 15353, 8 616 25417, 
(8 45) 59 5600, 

el. paštas info@agrolitpa.lt, 
www.agrolitpa.lt

Brangiausiai Kupiškyje UAB „Agrojavuose“  SUPERKAMI GRŪDAI:
kviečiai 390 – 560 Lt/112,95  - 162,19 EUR + PVM  
 miežiai 390 – 410 Lt/112,95 118,74 EUR + PVM 
 pašariniai rugiai 360 – 380 Lt/104,26 -110,06 EUR + PVM 
 kvietrugiai 380 - 400 Lt/110,06 – 115,85 EUR + PVM 
žirniai 600 – 610 Lt/ 173,77 – 176,67 EUR + PVM 
rapsai 100 – 1050 Lt/ 28,96 – 304,10 EUR + PVM 
Superkami ir pašariniai kviečiai, kvietrugiai, sudygę rugiai daugiau 

nei 5 procentus. 
Prieš pardavimą būtina paskambinti tel.:  (8-686) 73067 

direktorius,(8-686) 75511 supirkimas.

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

Tel. (8-631) 61411.

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, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisi-
nėmis problemomis. Atsiskaito gry-
naisiais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

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

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Bet kokios būklės mišką, tvarko 
vėjovartas, atlieka sanitarinius kir-
timus, pjauna mišką.

Tel. (8-692) 05288.

Brangiai - įvairų mišką ir apleis-
tas žemes.

Tel. (8-677) 50498.

Įvairų mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-611) 47229.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto. Moka iki 
40 000 Lt/11 585 EUR/ha.

Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai, metalo laužas

Įvairius automobilius, važiuojan-
čius ir nevažiuojančius nuo 300 iki 
2000 Lt, taip pat automobilių vari-
klius visos komplektacijos.

Tel. (8-609) 35788.

UAB „Tolmana“ brangiai - juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel.: (8-617 05596, (8-615) 27582. 

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

Tel. (8-601) 61510.

Įvairius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius, sunkvežimius, trak-
torius. Atsiskaito, utilizuoja. 

Tel. (8-648) 67177.
 
Važiuojančius ir nevažiuojančius 

automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius, traktorius. 
Utilizuoja, atsiskaito. 

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius automo-
bilius, visureigius, mikroautobusus. 
Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Kita

Deguonies, angliarūgšties, acetile-
no balionus.

Tel.: (8-678) 68657, (8-653) 26800.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo ar-
klius. Atsiskaito iš karto. Moka PVM.

Tel.: (8-5) 232-03-60, (8-699) 92554, 
(8-685) 53045.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Atsiskaito 
iš karto, pasiima greitai.

Tel. (8-608) 01085.

Veršingas telyčias.
Tel. (8-655) 44667.

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

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

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Mūrinį namą  Keblonių gyvenvietė-
je, 2 km nuo Anykščių.

Tel. (8-611) 43779.

Anykščiuose - dalį namo (2 kam-
bariai, 40 kv. m, 1-as aukštas, 3,2 
arai žemės, po kapitalinio remon-
to, šildymas grindinis, radiatoriai ir 
elektriniai radiatoriai). Kaina 69 000 
Lt/19983,78 EUR.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-689) 23940.

Vieno kambario butą (2-as aukš-
tas) Anykščiuose, adresu: J. Biliūno 
g. (centras). 

Tel. (8-673) 64329.

Vieno kambario butą Ramybės ga-
tvėje, 1-as aukštas. 

Tel. (8-610) 00815.

Dviejų kambarių butą Ramybės 
mikrorajone (parketas, durys, prieš-
kambaris, 45 000 Lt/13032,90 EUR 
- galima derėtis).

Tel. (8-684) 13418.

Dviejų kambarių butą Kavarske 
(1-as aukštas, su patogumais).

Tel. (8-683) 51799.

Dviejų kambarių butą bendrabutyje 
Mindaugo gatvėje (1-as aukštas, pa-
togumai atskiri).

Tel. (8-615) 43032.

Sodininkų bendrijoje „Šaltupys“ 
- sodą. Yra namelis, stiklinis šiltna-
mis.

Tel. (8-636) 00193.

Garažą garažų bendrijoje „Šaltinis“ 
Gegužės g 9A-32, prie geležinkelio 
stoties. Yra rūsys, trifazė, tvarkin-
gas.

Tel. (8-614) 17744.

Žemės ūkio technika, 
automobiliai

Traktorių MTZ-80 (1992 m.). 
Traktorius T-40AM, MTZ-52, MTZ-
82 dalimis. 

Tel. (8-682) 11626.

OPEL VECTRA (turbo dyzelis, 
variklis 1,7, T.A. iki 2015-08, 2 kom-
plektai padangų, yra atsarginių dalių, 
kaina 2500 Lt/724,05 EUR negaluti-
nė).

Tel. (8-613) 16590.

Statybinės medžiagos

Statybinę medieną, grindines len-
tas.

Tel. (8-680) 81222.

Kuras

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

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

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-676) 95876.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Aukštos kokybės akmens anglį. 
Gali atvežti į namus. Užsakymai prii-
mami ir telefonu.

Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai (bu-
vęs ūkininkų turgus), 

Tel. (8-601) 14751.

Baltarusiškus durpių briketus nuo 
300 Lt (86,89 EUR), anglis nuo 550 
Lt (159,29 EUR). Sveria kliento kie-
me. Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų. 
Bulves. Gali atvežti.

Tel. (8-686) 59473.

Pjuvenas.
Tel. (8-656) 10989.

Atraižas, malkas. Pigiai - likutį pju-
venų granulių. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Nebrangiai - kaitrias uosines mal-
kas kaladėmis. Atveža į vietą.

Tel. (8-624) 39558.

Žemės ūkio produkcija

Bulves.
Tel. (8-677) 58026.

Vasarinius, žieminius kviečius, 
miežius, vikių mišinį. Gali sumalti, 
atvežti.

Tel. (8-686) 17201.

Kita

Naudotus surenkamus metalinius 
garažus (3x3 m; 3x5; 3x6; 3x7; 3x8; 
3x9; 3,40x5,5; 3,40x6,5; 4x6). Kaina 
nuo 1200 Lt/347,54 EUR. Gali at-
vežti, surinkti.

Tel. (8-687) 73343.
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mėnulis

Lukas, Liubartas, Kęsmina, 
Vaiva.

šiandien

spalio 19 d.

spalio 20 d.

spalio 18 - 20 d. delčia.

Akvilinas, Izaokas, Paulius, 
Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, 
Laura, Povilas.

Irena, Gedas, Deimina, Adeli-
na, Adelė.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

-2

mįslė

komentaras
anyksta.lt

Danutė JANUŠYTĖ-KARČIA-
MARSKIENĖ, anykštėnė, Menų 
centro darbuotoja:

- Aš prie upės užaugau ir su šeima 
labai džiaugiamės apšviestu, moderniu 
taku, kuriuo mėgaujamės vos ne kie-
kvieną dieną. Vakarais jis apšviestas, 
judrus ir saugus. Važiuodami taku per 
buvusias Šventosios paliūnes atranda-
me vis ką nors naujo, nematyto, atsive-
ria vis kitos upės erdvės. Kaip smagu, 
kad prieš kelis metus baigtas takas pratęstas ir sujungtas su dviračių 
taku į Niūronis, o kitoje pusėje Puntuko link. Apie jo reikalingumą net 
abejonių negali būti. 

Dalia ANDRIUŠKEVIČIENĖ, 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja:

-   Šį pavasarį mano klasės gimna-
zistai tvarkė kairiojo Šventosios tako 
aplinką. Šiukšlių pririnkome kelis mai-
šus, tačiau krito į akį, kad tarp šiukš-
lių beveik nesimatė stipraus alaus ar 
degtinės butelių. Šiukšlės daug sako 
-  padarėme išvadą, kad taku naudojasi 
jauni ir pagyvenę, saikingai alkoholį 
vartojantys žmonės. Mano nuomone, 
akivaizdu, kad kairįjį Šventosios kranto taką pamėgo anykštėnai, mies-
to svečiai ir net nebeįsivaizduoja Anykščių be jo. Anykščiai juk siekia 
kurortinio miesto statuso, tad ši Šventosios promenada svarus argumen-
tas, kodėl mūsų miestui tokį vardą reikėtų suteikti. Beje, mūsų svečiai iš 
užsienio teigė tokio maloniai nuteikiančio tako nėra matę. 

Amiliutė ir Ebolos virusas

www.anyksta.lt
Ar Jus klaidina kainos eurais?

Viso balsų: 282

vox populi - vox dei

+ + +
+ Įgyvendintas projektas leidžia Anykščiams didinti savo, kaip 

kurortinės teritorijos konkurencingumą turizmo rinkoje. 

+ Projektas sumažino turistų srautų sezoniškumą. 

+ Projektas miesto žmonėms ir svečiams sukūrė palankias sąly-
gas poilsiui, sveikatingumui ir laisvalaikiui.  

  Įgyvendinant projektą įsisavinta 6 mln. 535 tūkst. 915 Lt Europos 
sąjungos 2007 – 2013 metų finansinio laikotarpio paramos lėšų, kurios 
buvo skirtos Anykščių rajono savivaldybės administracijos projektui 
„Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros 
plėtra Šventosios upės kairiajame krante Anykščių mieste“ įgyvendinti 
pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. 

  Anykščių rajono savivaldybė šiam projektui įgyvendinti skyrė 
342 219 Lt.

  Veiksmų programos prioritetas – vietinė ir urbanistinė plėtra, kul-
tūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai. 

  Šventosios krante įrengtos prieplaukos valtims, kanojoms, bai-
darėms. 

  Įrengtos apžvalgos, poilsio aikštelės, vaikų žaidimų zonos.
  Sutvarkyti ir įrengti keli paplūdimiai, stovyklavietės, 9 vietų kem-

pingas. 
  Taką puošia originalūs mažosios architektūros elementai. 
  Tako ilgis – 4200 m. 
  Projekto statybos darbus vykdė „JOSEF MOBIUS Bau – gmbH“ 

kartu su Anykščių bendrovėmis „Termotaupa“ ir „Anrestas“.
  Projekto įgyvendinimo pradžia – 2010 05 19, pabaiga - 2013 01 30.

Džiaugiasi  anykštėnai ir miesto svečiai
Ar tikslinga buvo Šventosios pakrantėje investuoti beveik 7 

milijonus litų, ar pakeitė šis projektas anykštėnų gyvenimą, o 
gal jis buvo nereikalingas? – „Anykšta“ klausė kairiajame Šven-
tosios krante sutiktų žmonių:

Atrado naujas erdves

Jonas JUODELIS, anykštėnas, gė-
lininkas:

- Aš gyvenu kitoje upės pusėje. Daž-
nai ateinu prie upės, atsisėdu ir žiūriu, 
kaip kitoje upės pusėje taku vaikšto 
moterys su vežimėliais, važiuoja dvi-
račiai, vaikšto porelės. Žodžiu, gyve-
nimas ten vyksta, vadinasi, takas tikrai 
reikalingas. O kas ten buvo anksčiau? 
Pašventupių krūmynai, į kuriuos bom-
žai su bambaliais ateidavo. Dabar gi 
jiems takas netinka, juk nesėdės su bambaliu, kai šitiek žmonių taku 
vaikšto.  

Takas labai reikalingas

Argumentas kurortui

Jau, brangieji, smarkiai puola
Blogas virusas Ebola,
Jis Europoje jau plečias
Kaip nelauktas piktas svečias.

Išsigandome  rimtai -*
Sako, krito kunigai...
Net drebu, kaip bus žiauru,
Susikryžmins su maru.

Čia, brolau, menki juokeliai -
Kris ir kiaulės, ir žmoneliai.
Kad užkimšt bet kokią landą,
Aš gaminsiuosi skafandrą.

Štai statinė, kibirai
Niurkt - ir šauniai ilindai,
Jokis virusas žiaurus,
Patikėkit, nebaisus. 

Svarbu, kad 
būtų pinigų 
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Spalio 31d.
(penktadienį) 

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrininmas nemokamai.
Nuolaidos iki 70%.

Registracija optikoje A. 
Baranausko a. 14 

arba tel. (8-655) 07882.

Klaidina 
172

Ne 
44

Jau pripratau
 16

„Dideli mažus pakalnėje pasive-
ja“.

Ketvirtadienio mįslės „Keturios 
motinos turi po penkis vaikus ir 
visi vaikai vienu vardu vadinasi?“  
atsakymas – pirštai. 

„Politologas“:

„Problema tame, kad kandida-
tuojant į merus negalima kandi-
datuoti i rajono tarybos narius. 
Pagal viską žmogui atsibodo poli-
tika ir jis nutarė tokiu būdu iš jos 
pasitraukti.“.


