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pirkimo iniciatorius ir organizato-
rius, tačiau tokių įgaliojimų netu-
rėjo.“ O žmogiškai kalbant pana-
šiausia, jog problema kilo dėl to, 
kad elektroninė mokinio pažymė-
jimų sistema neveikė, todėl buvo 
imtasi kaltųjų paieškų ir nubausta 
N.Pranckevičienė.

Teismas nusprendė, kad SA-
VIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIAUS 
V.JUODELIO veiksmai baudžiant 
Švietimo skyriaus vyriausiąją spe-
cialistę buvo neteisėti. Panevėžio 
apygardos administracinio tesimo 
sprendime rašoma: „Apibendri-
nant, konstatuotina, kad prane-
šimas pareiškėjai apie tarnybinį 

Teismas panaikino  DIREKTORIAUS 
skirtą nuobaudą

Panevėžio apygardos administracinis teismas panaikino 
ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIAUS VILIAUS JUODELIO Švietimo skyriaus vyriausiajai 
specialistei Nijolei Pranckevičienei skirtą drausminę nuobaudą - 
pastabą.  

nusižengimą yra nekonkretus, 
neaiškus ir dviprasmiškas. Pareiš-
kėjos tarnybinio nusižengimo ty-
rimo išvada surašyta ir tarnybinė 
nuobauda pareiškėjai paskirta už 
kitokį tarnybinį nusižengimą, negu 
tas tarnybinis pažeidimas, apie ku-
rio padarymą pranešta pareiškėjai, 
pradedant nusižengimo tyrimą. Iš-
vadoje ir Įsakyme pareiškėjos veika 
kvalifikuota netinkamai, pareikštas 
kaltinimas dėl tarnybinio nusižen-
gimo padarymo suformuluotas ne-
konkrečiai, neįvardijant konkrečių 
aplinkybių, patvirtinančių pareiš-
kėjos padarytus pažeidimus ir pa-
reiškėjos veiksmų nesusiejant su 
teisės aktų normomis, kurių, kaip 
įtvirtinančių imperatyvų elgsenos 
variantą atitinkamoje situacijoje, 
pareiškėja privalėjo laikytis.“ 

Apibendrinant apibendrinimą 
derėtų konstatuoti, jog Anykščių 
savivaldybės administracija nebe 
pirmą kartą pademonstravo savo 
teisinį neįgalumą... 

Tiesa, Panevėžio apygardos tesi-
mo sprendimas gali būti skundžia-
mas apeliacine tvarka Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam 
teismui.

Norėdamas nubausti savo 
pavaldinę, Švietimo skyriaus 
vyriausiąją specialistę Nijolę 
Pranckevičienę, ANYKŠČIŲ 
SAVIVALDYBĖS ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTO-
RIUS VILIUS JUODELIS 
turėtų pagilinti savo teisines 
žinias.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

JUBILIEJUS. Anykščių menų 
centras lapkričio 28 d. 17 val. 
kviečia į kultūros vakarą, skirtą 
Pasaulio anykštėnų bendrijos pir-
mininko, akademiko, hab. istori-
jos mokslų daktaro profesoriaus 
Antano Tylos jubiliejui. Rengi-
nys vyks Anykščių koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre. Renginys nemokamas.

REngInyS. Lapkričio 23 d. 
15 val. Anykščių koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
kamerinio ansamblio „Vilniaus 
arsenalas“ koncertas, skirtas Lie-
tuvos karių dienai. Autentiškoje 
Anykščių koplyčios aplinkoje 
skambės intriguojanti programa: 
J. S. Bacho, W. A. Mozarto, G. 
Donizetti, G. Rossinio muzikiniai 
perlai. Renginys nemokamas.

Kandidatas I. Nepartinis, buvęs 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Arūnas Liogė 
nusprendė kelti savo kandidatūrą 
į Anykščių merus. Jis buria ir ne-
partinių kandidatų į rajono Tarybą 
sąrašą.

Kandidatas II. Nepartinis „So-
dros“ darbuotojas Alvydas Janic-
kas svarsto galimybę dalyvauti 
tiesioginiuose Anykščių mero rin-
kimuose. Jis teigia, kad jau išsistu-
dijavo teisinę bazę, išsiaiškino, kad 
jo užimamos pareigos politikavi-
mui netrukdo.

Kandidatas III. Marijona Fergi-
zienė pareiškė, jog dalyvaus rajono 
Tarybos rinkimuose. Savo įkvėpėju, 
beveik politiniu krikštatėviu nepar-
tinė visuomenininkė vadina social-
demokratą Romaldą Gižinską.  

PENSIJŲ GAVĖJŲ Į NAMUS 
DĖMESIUI. “Rausido” adminis-
tracija informuoja, kad pensijos ir 
kitos išmokos šiemet ir kitais me-
tais bus pristatomos į namus pagal 
Jūsų gyvenamą vietą. Jums nerei-
kia eiti į pašto skyrių ir nereikia pa-
sirašinėti jokių dokumentų. Pensi-
jos ir toliau, kiekvieną mėnesį, bus 
atnešamos į Jūsų namus Jums jau 
įprastą dieną, ten kur Jūs gyvenate. 
Namuose gauti pensiją patogiau-
sia ir saugiausia. Tel. pasiteirauti 
(8-672) 95075.

N.Pranckevičienė buvo nubaus-
ta pernai rudenį už tai, kad netin-
kamai organizavo ir koordinavo 
elektroninio mokinio pažymėjimo 
sistemos diegimą Anykščių ra-
jono mokyklose bei neužtikrino 
šios paslaugos pirkimo pagal tai 
reglamentuojančius teisės aktus. 
Švietimo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė kaltinta tuo, jog ji mokyklų 
vadovus „spaudė“ įsigyti elektro-
ninius mokinio pažymėjimus iš 
konkrečios bendrovės. Elektroni-
nio mokinio pažymėjimo pirkimo 
procesą pernai tyrė savivaldybės 
administracijos komisija, kurios 
išvadose nurodyta, kad „Švietimo 
skyrius veikė kaip centralizuoto 

Debeikiečiai susitikime su rajono 
vadovais prisiminė Staliną
Trečiadienį ir ketvirtadienį Anykščių savivaldybės vadovai ir policijos bei priešgaisrinės tarnybos atstovai susitiko su gyventojais 

keturiose Anykščių rajono seniūnijose. Trečiadienį susitikimai vyko Svėdasų ir Debeikių kultūros centre. Ketvirtadienį - Viešintų ir 
Andrioniškio seniūnijose.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Debeikių kultūros centro salė buvo pilna - susitikti 
su rajono vadovais atėjo apie 50 debeikiečių.  

Pasipiktinęs debeikietis nuotekų kainą vadino genocidu.

„Anykščių 
vynas” laukdamas 
naujo 
savininko pilsto 
saldžias 
“Vorutas”

Buvęs mero patarėjas – JAV siekia 
profesoriaus vardo

Algimantas Gudelis ir su-
muštinis Vašingtone, prie Ka-
pitolijaus.

Vidmantas ŠMIGELSKAS: „Nebe-
pamenu, kuris pirmas Anykščių politi-
kos asas (nors greičiau – asilas) sukvy-
kė apie turizmo plėtrą...“

Rievės
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spektras

Temidės svarstyklės
Išdaužė. Lapkričio 15 dieną 

apie 5 val. pastebėta, kad išdauž-
tas parduotuvės, esančios Anykš-
čiuose, Statybininkų g., langas, 
sulaužytos durys. Žala – 700 litų.

Šepečiu... Lapkričio 21-ąją, 
apie 3 val. savo namuose, esan-
čiuose Troškūnų seniūnijoje, 
neblaivus (1,86 prom.) vyras, 
gimęs 1967 m., šepečiu sudavė 
neblaiviai (1,76 prom.) žmonai, 
gimusiai 1970 m., per galvą. Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. Ar iš jo konfiskuotas 
šepetys, policijos pareigūnai ne-
praneša. 

Valtis. Lapkričio 20-ąją gau-
tas vyriškio, gimusio 1987 m., 
pareiškimas, kad apie 10 val. 
atvykęs prie ežero, esančio Ka-
varsko seniūnijoje, pastebėjo, 
jog pagrobta jam priklausanti 
valtis. Žala – 1 000 litų.

Be ryšio... Lapkričio 9-ąją 
apie 5 val., Debeikių seniūnijo-
je, po šventės, mergina, gimusi 
1997 m., pasigedo mobiliojo ry-
šio telefono. Žala – 500 litų.

Avarija. Lapkričio 2-ąją apie 
13 val.25 min. Anykščių rajone, 
kelio Pagojė–Sedeikiai–Viešin-
tos–Nociūnai 12,2 kilometre, 
vyriškis, gimęs 1959 m., gyve-
nantis Vilniuje, Tolminkiemio 
gatvėje, nesuvaldė automobilio, 
nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. 
Eismo įvykio metu nukentėjo 
kartu važiavusi keleivė, gimusi 
1961 m., gyvenanti Vilniuje, Fa-
bijoniškių gatvėje.

“Europrotų” lyderiai gavo 
malkų 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių viešojoje bibliotekoje trečiadienį vyko trečiasis „Eu-
roprotų“ turas. Šį kartą iki tol lyderiavusios komandos „gavo 
malkų“, o pirmavo mokytojų ir moksleivių turinčios komandos.

„Anykščių vynas” laukdamas naujo 
savininko pilsto saldžias “Vorutas” Pasiūlymas. Rusijos Federaci-

jos komunistų partijos frakcijos 
Valstybės Dūmoje deputatai penk-
tadienį pasiūlė priimti pareiškimą 
dėl sankcijų ir galimo diplomatinių 
santykių su Lietuva nutraukimo dėl 
prezidentės Dalios Grybauskaitės 
pasisakymo Rusijos adresu. „Dėl 
vakarykščio nepriimtino Lietuvos 
prezidentės pareiškimo siūlau įpa-
reigoti Tarptautinių reikalų komitetą 
parengti pareiškimą, o galbūt ir nu-
tarimą dėl būtinumo imtis sankcijų 
prieš Lietuvą ir gal net nutraukti di-
plomatinius santykius su ja“, - sakė 
deputatas Nikolajus Kolomeicevas. 
Anot Rusijos parlamentaro, „cha-
miški ir ciniški Lietuvos preziden-
tės pareiškimai yra nepriimtini“.

Kremacija. Seimas pradėjo 
svarstyti Žmonių palaikų laidojimo 
įstatymo pataisas, kuriomis siekia-
ma tobulinti žmonių palaikų kre-
mavimo tvarką, išvežant palaikus 
į užsienio valstybes, užkirsti kelią 
galimoms nusikalstamoms veikoms 
ir numatyti atsakomybę už pažei-
dimus. Įstatymą siūloma papildyti 
nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalio-
siančia nuostata, reglamentuojan-
čia, kad žmogaus palaikai kremuoti 
į užsienio valstybes būtų vežami tik 
gavus Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatytą leidimą vežti 
žmogaus palaikus ir tik nustatytus 
specialius reikalavimus atitinkan-
čiomis transporto priemonėmis.

Dujos. Galutinė gamtinių dujų 
kaina šilumos gamintojams (per-
kantiems dujas iš „Lietuvos dujų 
tiekimo“ ir LITGAS) 2015 m. bus 
6-7 proc., arba 100 Lt už 1 tūkst. 
kub. m, mažesnė nei šiemet, skai-
čiuoja Energetikos ministerijos spe-
cialistai.

Statistika. Per savaitę - lapkri-
čio 14-20 dienomis - Lietuvos ke-
liuose ir gatvėse žuvo 3 žmonės: 
2 pėstieji ir 1 vairuotojas. Sužeisti 
56 žmonės. Lietuvos kelių policijos 
tarnybos duomenimis, iš viso per 
savaitę šalies keliuose, pirminiais 
duomenimis, įvyko 51 eismo įvy-
kis. Neblaivūs vairuotojai sietini su 
6 eismo įvykiais.

Ebola. Naujais Pasaulio svei-
katos organizacijos (PSO) duome-
nimis, Vakarų Afrikoje siautėjanti 
Ebolos epidemija nusinešė daugiau 
kaip 5 400 žmonių gyvybių. Tačiau 
organizacija baiminasi, kad tikras 
mirusių ir infekuotų pacientų skai-
čius gali būti daug didesnis.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

AB „Anykščių vynas“ direk-
torius Audrius Zuzevičius tei-
gia, kad jo vadovaujama įmo-
nė koncentruojasi į natūralių 
vynų gamybą.

Į išskirtinės formos butelius da-
bar pilami saldūs „Vorutos“ šei-
mos vynai. Kitą savaitę prekyboje 
turėtų pasirodyti saldžioji obuolių 
„Vorutą“, po jos vyšnių „Voruta“, 
o šių metų juodųjų serbentų der-
liaus saldusis vynas dar rūgsta.

AB „Anykščių vynas“ iki šiol 
gamino 5 rūšių „Vorutas“, tad 
dabar šeimoje bus jau 8 vynai. 
Anykštėnai taip pat gamina ir du 
likerius, dvi trauktines, spirituotus 
vynus. Vasarą į prekybą paleistas 

Netrukus prekyboje pasirodys trys nauji „Vorutos“ šeimos vy-
nai. Tiesa, naujosios AB „Anykščių vynas” „Vorutos“ bus kito-
kios nei vyresniosios jų giminaitės.

punčas, o atšalus orams į parduo-
tuves dideliais kiekiais gabenamas 
„Žiemos“ vynas.

Pasak gamyklos direktoriaus 
Audriaus Zuzevičiaus, Lietuvai 
neįprastas gėrimas – punčas – pa-
siteisino. Vasarą šio, sezoninio 
gėrimo, pardavimai buvo solidūs, 
todėl punčo gamybą ketinama tęs-
ti.

AB „Anykščių vynas“ dirba 65 
žmonės. Anykščių įmonę valdo 
„Alitos grupė“, o pastarosios sa-

vininkais yra „Svedbanko“ dukte-
rinė įmonė bei fizinis asmuo Vy-
tautas Junevičius. „Alitos grupę“ 
su mūsų gamykla perka „MG Bal-
tic“ koncernas, tačiau kol kas san-
dorio nepalaimino konkurencijos 
tarnyba. Į konkurencijos tarnybą 
kreiptasi spalio mėnesį, ši įstaiga 
atsakymą privalo duoti per keturis 
mėnesius. „MG Baltic“ jau valdo 
stambiausią Lietuvoje alkoholio 
gamyklą AB „Stumbras“. Redak-
cijos duomenimis, „MG Baltic“ 
sandoriui prieštarauja smulkūs ša-
lies alkoholio gamintojai.   
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Trečiojo etapo nugalėtojai - J.Biliūno gimnazijos komanda - 
“Jums tai nepatiks”.                          Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Surinkusios po 31 tašką 
Anykščiuose pirmąją vietą dali-
nosi „Jums tai nepatiks“ (daugu-
ma komandos – J.Biliūno gim-
nazijos mokytojai ir mokiniai) ir 
„Šilelio spygliai“ (savivaldybės 
komanda), trečiąją vietą užėmė 
taip pat dvi komandos, surin-
kusios po 30 taškų „Mozaika“ 
(J.Biliūno gimnazijos mokyto-
jai)  ir „Koks skirtumas“ (vers-
lininko Aido Deveikio vadovau-
jama komanda). O štai socdemų 
komanda „Žiogas“ įsižaidė, užė-
mė 6 vietą ir net „peršoko“ šia-
me etape vienus iš lyderių libe-
ralus „Nikė“.

Buvusiems lyderiams aiškiai 
koją pakišo klausimai apie Euro-
pos Sąjungos programą jaunimui 
„Erasmus“, tuo tarpu mokiniai 
su šiais klausimais susidorojo 
puikiai.  

Troškūnuose šiame ture vėl 
stipriausia buvo „Malmaža“, 
kuri surinko net 33,5 taško.   

Beje, kituose miestuose ko-
mandos renka dar daugiau taškų 
- geriausiai pasirodė „Plūgų ran-
kenos“ iš Birštono (45,5 taško 
iš 50 galimų). 44 taškus surinko 
„Kaimynai“ iš Tauragės, 41,5 – 
„Juventa“ iš Gargždų. 

Po trijų turų jau aiški ir ben-
dra Anykščių komandų lyderių 
lentelė. Pirmauja „Nikė“, surin-
kusi 85,5 taško, nuo jų puse taš-
ko atsilieka „Vienaskaita“, treti 
„Koks skirtumas“, surinkę 83,5 
taško. Taigi, nugalėtojas išaiškės 
paskutiniame ture. 

Taip atrodo bendra “Europrotų” turnyrinė lentelė po trijų etapų. 
Pirmauja - “Nikė”.

PR „Pildyk“ vartotojai nepatirs netikėtų išlaidų internetui

Jokių staigmenų sąskaitoje 
už internetą

„Pildyk“ draugai jau aktyviai 
naudojasi mobiliuoju internetu. 
Žmonės, kuriems reikalingas in-
ternetas, jau seniai įprato užsi-
sakyti internetą ir naršyti pigiai. 
Tačiau iki šio netikėtos išlaidos 
buvo įmanomos – internetą įjun-
gia vaikas, atsinaujinti bandanti 

Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos „Pildyk“ varto-
tojai bus apsaugoti nuo neplanuotų išlaidų mobiliajam internetui. 
Tam „Pildyk“ atnaujino interneto paslaugų kainodarą – naršyti mo-
biliajame internete bus galima tik pasirinkus paslaugų paketą.

Tai apsaugos žmones nuo bet kokių netyčinių prisijungimų prie 
interneto tinklo, dėl kurių už internetą reiktų mokėti pagal dides-
nį megabaito įkainį. Užsisakant interneto paketą galima pasirinkti, 
kiek duomenų reikia pagal asmeninius poreikius, ir juos gauti už 
mažą kainą. 

programėlė arba pats vartotojas, 
užmiršęs, kad užsakyta paslauga 
baigė galioti. Todėl nuo šiol, jei 
internetas nereikalingas, žmogus 
bus apsaugotas nuo išlaidų. O 
visi kiti vartotojai galės paprastai 
užsisakyti interneto paketus. Taip 
bus pigiau ir patogiau“, – pasako-
jo Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ 
prekės ženklo vadovė.

Interneto paketų nepasirinku-

sių „Pildyk“ vartotojų telefonams 
jungiantis prie interneto, jie gaus 
SMS žinutę su pasiūlymu užsi-
sakyti norimą duomenų kiekį. 
Išankstinės žinutės „Pildyk“ drau-
gus pasieks ir pasibaigus užsa-
kytos interneto paslaugos galio-
jimui. 

SMS žinutės bus siunčiamos ir 
tais atvejais, kai prie interneto be 
perspėjimo mėgins jungtis atnau-
jinimus siunčiančios išmaniųjų te-
lefonų programėlės.

Neužsisakius interneto paketo, 
telefonas prie interneto neprisi-
jungs ir sąskaitos neeikvos.

Patogu ir paprasta

Galimybė patiems valdyti inter-
neto duomenis „Pildyk“ vartoto-

jams nesukels jokių nepatogumų. 
Jungiantis prie interneto atsivers 
nemokamas puslapis narsyk.pil-
dyk.lt – jame vartotojai pagal po-
reikius gali pasirinkti skirtingus 
mobiliojo interneto paketus.

Dabar „Pildyk“ siūlo už gerą 
kainą pasiimti 1 GB paketą ir 
naudoti jį tiek ilgai, kiek tik norisi 
– dieną, savaitę ar mėnesį. Be to 
– dabar internetas siūlomas su 
nuolaida.

Gigabaitas dienai kainuoja vos 
1 litą (0,29 Eur), savaitei – 3,45 
lito (1 Eur), o mėnesiui – 7 litus 
(2,03 Eur).

1 GB duomenų bus optimalus 
pasirinkimas daugeliui. Šis duo-
menų kiekis leis laisvai skaityti 
naujienas, bendrauti socialiniuo-
se tinkluose, rašyti elektroninius 

laiškus ar naudotis mobiliosiomis 
programėlėmis.

3 GB duomenų dabar kainuoja 
18 litų (5,21 Eur). Tokio paketo 
turėtų užtekti ir daug naršan-
tiems vartotojams. Su tiek duo-
menų galima ne tik ramiai žiūrėti 
vaizdo klipus „Youtube“ svetai-
nėje, bet ir atsisiųsti filmus, žiū-
rėti televizijos laidas ar bendrauti 
„Skype“ programa.

Paslaugą NARŠYK galima už-
sisakyti ne tik internetu, bet siun-
čiant SMS žinutę su pasirinktos 
paslaugos raktažodžiu numeriu 
1556 (0,16 Lt / 0,05 Eur).

Plačiau apie „Pildyk“ pasiūly-
mus, jų galiojimą bei sąlygas 
galima sužinoti artimiausiame 
„Tele2“ salone arba interneto 
svetainėje www.pildyk.lt 
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savaitės citatos???

Kaip teigia Utenos apskrities 
valstybinė mokesčių inspekci-
ja (Utenos AVMI), 2014 metais 
Anykščių rajone yra beveik 12 
tūkstančiai žemės mokesčių 
mokėtojų: daugiau nei 11 tūkst. 
mokėtojų - fiziniai asmenys 
(gyventojai), 95 mokėtojai - ju-
ridiniai asmenys. Pernai metais 
Anykščių rajono gyventojai su-
mokėjo beveik 607 tūkst. Lt že-
mės mokesčio, juridiniai asme-
nys šio mokesčio - daugiau nei 
25 tūkst. Lt.

Šiemet Anykščių rajono gy-
ventojai iki termino pabaigos – 
lapkričio 17 dienos – į Anykščių 
rajono savivaldybės biudžetą su-
mokėjo per 641 tūkst. litų žemės 
mokesčio. Tačiau laiku žemės 
mokestį sumokėjo 78 proc. gy-
ventojų ir 86 proc. įmonių. Šiais 
metais Anykščių rajono gyven-
tojai sumokėjo beveik 602 tūkst. 

Po 40 metų atgimsta 
miuziklas „Devynbėdžiai” 

Gruodžio 2 d., antradienį, 18 val. Anykščių kultūros cen-
tre valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ pristato 
savo ypatingą sezono premjerą – Giedriaus Kuprevičiaus 
ir Kazio Sajos miuziklą „DEVYNBĖDŽIAI“. 

Gediminas Girdvainis, Liudas Mikalauskas, Deividas 
Norvilas–Deivis, Egidijus Bavikinas, Jokūbas Bareikis, 
Arturas Varnas, Valerijus Jevsejevas, Ramūnas Urbietis 
– šie publikos mylimi scenos grandai dalinsis pagrindinius 
vaidmenis naujajame miuziklo pastatyme.

Tikras lietuviško siurrealizmo šedevras. Būtent taip apibūdinama muzikinė alegorinė 
pasaka „Devynbėdžiai“, kurią Lietuvos literatūros klasikas Kazys Saja sukūrė dar 1974 
m., tačiau pastatyta ji buvo tik kartą – Panevėžio dramos teatre. „Siautėjome itin drąsiai“,  
– taip tuometinį spektaklio pastatymą savo autobiografinėje knygoje prisimena kompozi-
torius Giedrius Kuprevičius. Ties naujuoju spektaklio pastatymu abu kūrinio autoriai dir-
bo daugiau nei metus. Giedrius Kuprevičius papildė spektaklį muzikiniais fragmentais, o 
dramaturgas ir rašytojas Kazys Saja pakoregavo libretą bei praturtino jį naujais epizodais. 
Tad šis pastatymas - kitoks nei pirmasis. Naujieji „Devynbėdžiai“ yra dainingi ir jausmingi, 
juokingi ir graudūs, santūrūs ir dramatiški, kupini alegorijų, išryškinančių nūdienos aktuali-
jas. Miuziklui sukurta originali scenografija, naujų prasmių suteikiančios vaizdo projekcijos 
ir XIX a. dvasią atspindintys kostiumai. Scenoje vienu metu galima bus išvysti daugiau kaip 
70 profesionalų – kviestinių solistų, ansamblio „Lietuva“ dainininkų, šokėjų ir muzikantų.

Miuziklo siužetas stebina mistiniais vingiais bei pačiais keisčiausiais personažais. 
Veiksmas vyksta giriomis apaugusiame ir baravykais kvepiančiame Devynbėdžių kaimely-
je, kur gyvena sumanūs, nagingi ir patys laimingiausi žmonės pasaulyje. Bet kartą į jų kai-
mą užsuka nekviesti svečiai iš užjūrio ir nuo tada ramiam Devynbėdžių gyvenimui pradeda 
diriguoti ne kas kitas, o galingas veislinis bulius Klemensas...  

Spektaklis vyks gruodžio 2 d. (antradienį) 18 val. Anykščių kultūros centre. Bilietų kai-
nos: 20 Lt (5,79 EUR), 25 Lt (7,24 EUR), 30 Lt (8,69 EUR). Bilietus platina kultūros cen-
tro kasa ir www.bilietupasaulis.lt. Reklaminis vaizdo klipas - https://www.youtube.com/
watch?v=6eoTFLKslw0. Daugiau informacijos – www.ansamblis-lietuva.lt

Anykštėnai už žemę litų dar 
nesunešė
Lapkričio 17 dieną baigėsi žemės mokesčio mokėjimo terminas. Dabar už kiekvieną pradelstą 

dieną bus skaičiuojami delspinigiai. Anykštėnai žemės mokestį nemokėjo labai pavyzdingai - laiku 
sumokėjo 78 procentai gyventojų ir 86 proc. įmonių. Mokesčių inspekcija dar laukia apie 130 tūks-
tančių litų. 

Lt žemės mokesčio, juridiniai 
asmenys - daugiau nei 40 tūkst. 
Lt. 

Taigi, faktiškai mokesčių su-
mokėta jau daugiau, negu praei-
tais metais, tačiau 2013 metais 
priėmus naują įstatymą, žemės 
mokestis skaičiuojamas atsižvel-
giant į vidutinę rinkos vertę, o 
ne pagal žemės našumą. Šiemet, 
nors mokesčio už žemę tarifas 
nepasikeitė, bet reikėjo sumokė-
ti daugiau nei pernai. 

Žemės mokesčio mokėtojai į 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžetą turėjo sumokėti apie 
764 tūkst. litų žemės mokesčio 
(gyventojai į savivaldybės biu-
džetą turėjo sumokėti apie 724 
tūkst. litų, o įmonės – apie 40 
tūkst. litų). Gyventojai dar ne-
sumokėjo 122 tūkst. litų, o įmo-
nės – apie 0,4 tūkst. litų žemės 
mokesčio. Mokesčio už žemę 

pinigai atitenka savivaldybės 
biudžetui. 

„Raginame visus, užmiršu-
sius ar dėl kitų priežasčių nega-
lėjusius laiku sumokėti žemės 
mokesčio, suskubti tai pada-
ryti“,- primena Utenos AVMI 
viršininkas Pranas Alsys. Kaip 
teigia Utenos AVMI viršininkas, 
pavėlavusius sumokėti netrukus 
pasieks priminimai apie pareigą 
atlikti mokestinę prievolę.

Beje, mokesčiai už žemę augs 
iki 2017 metų. Nuo 2013-ųjų iki 
2016-ųjų yra nustatytas perei-
namas laikotarpis - pernai, ap-
skaičiuojant mokestį, mokesčio 
tarifas buvo taikomas nustatytą 
rinkos vertę sumažinus 80 proc., 
šiemet - 60 proc. 2015-aisiais ji 
bus mažinama 40 proc., 2016-ai-
siais - 20 proc, o po to mokestis 
bus skaičiuojamas, atsižvelgiant 
į tikrąją rinkos vertę. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

užuojauta

Skaudžią netekties valan-
dą dėl gydytojo Bronislavo 
Palionio mirties, nuošir-
džiai užjaučiame žmoną, 
dukrą ir sūnų Valdą.

Z. Bakulienė, E. Klimkie-
nė, L. ir B. Pavilanskai

Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys sako, kad užmiršusiems sumokėti už žemę bus išsiųsti primi-
nimai.        Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

O Jūs pabandykit iš lenkų
„fliakus“ ir „živecą” atimti

Algimantas GUDELIS, anykš-
tėnas, apie lietuvių prisitaikymą ar 
neprisitaikymą prie amerikietiško 
gyvenimo stiliaus: 

„Kas būtų, jei čiukčius Lietuvoje 
rėkautų, kad niekur neranda ruonių 
taukų“.

O vairuotojas Petras galėjo
įpūsti 4 promiles, bet įpūtė 
tik 2... Šaunuolis, Petras!

VILIUS JUODELIS, SAVI-
VALDYBĖS ADMINISTRACI-
JOS DIREKTORIUS, džiaugėsi 
debeikiečiams: 

„Savivaldybė galėjo skolintis 
4,5 milijono, tačiau pasiskolinom 
tik 2 milijonus, dar keletą milijonų 
sutaupėm iš vadinamųjų „pašalpi-
ninkų“.

Jei jau Obelevičius nieko 
nepadaro, ką ten ta Obama...

Sigutis OBELEVIČIUS, meras, 
apie tai, kad jis anykštėnams ne-
daug kuo gali padėti: 

„Biudžetas yra išgyvenimo, o ne 
„raškažiaus“. Net jei meru išrinktų 
Obamą, kitaip nebus“

Jūs pamiršote bado streikus, 
riaušes, revoliucijas ir 
viešus susideginimus

Lukas PAKELTIS, rajono Tary-
bos narys, liberalsąjūdietis, apie 
mokytojų streikus:

„Mano subjektyvia nuomone, 
streikas yra kraštutinė priemonė.“

Bet jei rastų šautuvą su 
pasibaigusiu galiojimo laiku!

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovas, apie baudas pre-
kybininkams:

„Baudos yra simbolinės – iki 
100 litų. Paprastai randamos ko-
kios dešrelės ar pora duonos kepa-
lų, kurių galiojimas baigėsi, tada 
skiriama bauda išėmimas“.

Dėl viso pikto reikia patikrinti 
ir jo genealoginį medį

Romaldas GIŽINSKAS, social-
demokratas, rajono Tarybos Anti-
korupcinės komisijos pirmininkas, 
pyko, jog savivaldybės kontro-
lierius vėl nerado už ką nubausti 
A.Vienuolio progimnazijos direk-
torę:

„Žmogus žiūri į knygą ir mato kai 
ką... Reikia dar pasiaiškinti, ar jis 
teisėtu būdu perkeltas į Anykščius. 
Šituos dalykus reikia išsiaiškinti.“

Jis nebuvo įsigilinęs ar 
DIREKTORIUS įsigilino

Artūras Juozas LAKAČAUS-
KAS, savivaldybės kontrolierius, 
atsakydamas R.Gižinskui: 

„Nesuprantu... R.Gižinskas pats 
balsuodamas pritarė mano kandi-
datūrai... Gal neįsigilinęs balsa-
vo?“ 

Kęstutis GRICIŪNAS, gydy-
tojas:

-Mane reklama erzina. Ypač, 
kai rodomi filmai. Nebuvo taip, 
kad nueičiau, pamatyčiau kaž-
kokią reklamuotą prekę ir ją 
pirkčiau. Pirkinius planuoju iš 
anksto, žinau, ko man reikia, ir 
reklama įtakos mano pasirinki-
mui neturi.

Rimas ir Rimantė KISIELIAI, 
vilniečiai:

- Pastaruoju metu televizijos 
beveik nežiūrime, nes neturim 
kada. O jei žiūrim ir atsiranda 
reklama – stengiamės išeiti arba 
perjungti. Pastebim, kad rekla-
mos padaro daugiau žalos. Net 
vaikai ima erzintis, kai pradeda 
rodyti reklamą. Pagalvokit, jei-
gu filmas truktų 1,5 valandos, 
tai prideda reklamų tiek, kad jis 
trunka 3 valandas. Tai jau kenkia, 
todėl jokios naudos iš reklamos 
televizijoje nematome. 

Alvydas BOGUŠEVIČIUS, 
verslininkas:

- Veikia, jei žiūri, nes nėra ne-
veikiančios reklamos. Aukščiau-
sias reklamos laipsnis – iš lūpų į 
lūpas, kai reklamuoja kolega, gi-
minė ir t.t. Kuo reklamos šaltinis 
tolimesnis, tuo jis mažiau veikia. 
Pažiūrėkim, kur stovi televizo-
rius daugumos namuose – pa-
prastai svetainėj, mums tai šventa 
vieta, kaip „staravierams”- ikonų 
kampas, kur jie žvakeles degina. 
Pasirodo reklama - ir bėga žmo-
nės į vaistines visokių ekstraktų 
pirkti. O kuo žmogaus mąstymas 
kritiškesnis, juo jis mažiau nuo 
televizijos priklausomas, tuo at-
sparesnis reklamoms.    

Ar Jus veikia 
reklama per 
televiziją?

Kalbino Linas BITVINSKAS
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIAUS VILIAUS JUODE-
LIO drausminę nuobaudą, kaip 
ordiną, gavęs Andrioniškio 
seniūnas Saulius Rasalas 
„raunasi“ toliau.

Ketvirtadienį, kai į susitiki-
mą su andrioniškiečiais atvyko 
konservatorius meras Sigutis 
Obelevičius bei socialdemo-
kratai vicemeras Donatas 
Krikštaponis ir V.JUODELIS, 
seniūnas pristatė tik merą, o 
socdemus pavadino „lydinčiais 
asmenimis“. Šviežių bulvių 
seniūno poste S.Rasalas nesu-
lauks... Kad nors bulviasodžio 

sulauktų.... 
Tačiau, daina ne apie tai... 

Šią savaitę „Anykštos“ žurna-
listai sekiojo paskui merą ir „jį 
lydinčius asmenis“ – klausėme 
kaip rajono vadovai atsiskaito 
Svėdasų, Debeikių, Viešintų ir 
Andrioniškio gyventojams. Dar 
prieš savaitę labai norėjau 
būti meru. Arba bent „jį lydin-
čiu asmeniu“. Šią savaitę jau 
nebenoriu. Labai jau nuobo-
dus darbas. Toks visiškai be 
fantazijos, kaip dešrų užryšėjo 
„Utenos mėsoje“. 

Ką tuose susitikimuose su 
gyventojais galima kalbėti? 
Reikia elgtis kaip Karlsonui, 
kuris iki daugiabučių renova-
cijos gyveno ant stogo. Kas 
didžiausias ligonis, t.y. dary-
tojas? Žinoma, – meras ir „ly-
dintys asmenys“. O kas nepa-
daryta – kalti kiti. Pradedant 
Viktoru Uspaskichu, baigiant 
Utenos regiono keliais. Kaip 
žurnalistui bjauriausia, jog 
valdžios trejeto net neišeina 
pričiupti meluojant. Iš esmės 
susitikimuose su seniūnijų 
gyventojais vyrai kalba teisybę 
– būtų pinigų kaimuose, degtų 
ne kas trečia lempa, o kapinėse 
vietos būtų tiek, jog drąsiai 

būtų galima šaudyti ištisus, 
blogai balsuojančius kaimus. 
Dėl tų pačių pinigų trūkumo ir 
seniūnijų keliai prasti. Pati-
kėkit, niekas kitas taip gerai 
gerinti kelių kokybės nesiekia 
kaip valdininkai. Būtų pinigų 
keliams –  pro Andrioniškį 
eitų trijų juostų autostrada su 
viadukais, tuneliais ir kitom 
grožybėm...  Nugreideriuoti 
būtų ir asfal-
tuoti keliai.   

Tiesa, Svė-
dasuose mane 
meras įžeidė 
asmeniškai. 
Jis sakė, kad 
mūsų miesto 
plėtros pri-
oritetas yra 
turizmas. O 
kitaip mąstantiems, t.y. siūlan-
tiems plėtoti pramonę, jis liepė 
eiti pas psichiatrą Audronį 
Gustą. Šiuos žodžius jis taikė 
man... Mat A.Gusto kontora 
geografiškai ir dvasiškai arti-
ma redakcijai, o aš asmeniškai 
nuolat pasakoju, kad Anykš-
čiuos nėra kalnų, vasara būna 
tik kartą per metus ir panašiai 
tiek pat trunka kaip kokiam 
Pasvalyje. Jūros, net ir pačios 

mažiausios, kad ir kiek vaikš-
čiočiau pas A.Gustą, Anykš-
čiuos nerandu... Nei teoriškai, 
nei praktiškai kurortu negali 
būti joks geografinis vienetas, 
kuris neturi tam tikrų gamti-
nių resursų. Galima pristatyti 
visokių žioglių ir net penkis 
SPA – vis tiek tai bus ne kuror-
tas, o tik paprastas miestas su 
žiogliais ir penkiais SPA.

Bet net ir 
dėl turizmo 
plėtros merui 
jau galima 
atleisti. Nebe-
pamenu, kuris 
pirmas Anykš-
čių politikos 
asas (nors 
greičiau – asi-
las) sukvykė 

apie turizmo plėtrą ir viskas 
prasidėjo kaip sniego lavina. 
Kaip ėjimas į niekur, kaip visos 
Biliūno giminės kopimas į Lai-
mės žiburį. Prasmės nerasta, 
bet negi pradėjęs kopti į kalną 
staiga imsi kasti šulinį?

Ką daryčiau būdamas meru? 
Garantuotai vystyčiau tu-
rizmą. Ir pas A.Gustą kitaip 
manančius siųsčiau. Va, dėl to 
už mane ir nebalsuokit. Ir aš 

pažadu, už save nebalsuosiu. 
Visgi, viliuosi, jog gal kas žino, 
kaip galima sustabdyti miesto 
ir rajono katastrofinį nykimą – 
miestas be gyventojų (kad ir su 
turistais) – nėra miestas. Nėra 
net ir kaimas... 

Tapti Anykščių merais kol 
kas pretenduoja septyni asme-
nys. Spėju, kad visų kandidatų 
prioritetas bus turizmas. Koks 
tada skirtumas kurį rinkti? Gal 
tik tarp jų vizijose matomų žio-
glių skirtumas. Vienas statytų 
paįstrižą, kitas – horizontalų, 
trečias – žaibo formos...

Blogiausia, jog lietuvius 
įkvėpia durni pavyzdžiai. Būsi-
mi Lietuvos kurortai turi savo 
etaloną – Druskininkus, kurie 
vis juda į priekį: jų meras 
Ričardas Malinauskas jau turi 
dirbtinę jūrą ir dirbtinę žiemą, 
plėtojamas ir dirbtinės vasaros 
projektas... Trūksta tik dirbti-
nio raudonųjų žibintų kvartalo 
su dirbtinėmis darbuotojomis. 

Kai dar labiau įsigilini, 
tai visa savivalda galėtų būti 
dirbtinė, na jei norit kilniau 
– virtuali. Išsirenki meru kokį 
Jomajo. Ir tegul jis sau eina ... 
į kurortą su visais lydinčiais 
asmenimis.

Dabar 40-ies metų M.Gudelis į 
Jungtines Valstijas išvyko būda-
mas jau brandaus amžiaus ir kibo 
į mokslus. Baigė bakalauro ir ma-
gistro studijas – yra diplomuotas 
politologas. Buvęs Anykščių mero 
atstovas spaudai dabar studijuoja 
doktorantūroje ir pats dėsto trijuo-
se Niujorko universitetuose. My-
kolo žmona Vita dirba Niujorko 
valstijos gubernatoriaus adminis-
tracijoje. 

Ponas Algimantas į JAV lankyti 
sūnaus vyko pirmą kartą ir grįžęs 
„Anykštai“ pasakojo savo įspū-
džius. A.Gudelis neigė mitą, jog 
JAV lyja pinigais. Regis, jau karje-
rą padarę jo sūnus ir marti neuždir-
ba tiek, kad galėtų leisti mėgautis 
gyvenimu – gyvena kukliame nuo-
mojamame dviejų kambarių bute, 

Buvęs mero patarėjas – JAV siekia 
profesoriaus vardo Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnas Algimantas Gudelis visą spalio mėnesį praleido 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jis lankė devynis metus JAV gy-
venantį sūnų Mykolą, kuris yra dirbęs Anykščių mero Alvydo 
Gervinsko atstovu spaudai.

nuolat turi skaičiuoti savo pajamas 
ir išlaidas. Vien buto nuoma žydų 
kvartale mėnesiui be komunalinių 
patarnavimų kainuoja 1 300 dole-
rių... „Kainos ten tokios pačios kaip 
Lietuvoje, tik ne litais, o doleriais“ 
– šypsojosi A.Gudelis. Na tik, ži-
noma, JAV pigus kuras – benzino 
litras kainuoja apie du litus.

Per mėnesį praleistą JAV 
A.Gudelis pasivažinėjo po šalį 
nuomotu automobiliu. Automobi-
lio nuoma parai kainavo 30 dole-
rių, tiesa, už taksi, kuris nuo auto-
mobilių nuomos kontoros vežė iki 
jų stovėjimo vietos, teko sumokėti 
dar 45 dolerius... Čia lyg ir tokio 
paradokso iliustracija, kad lietuvis 
ne viską JAV gali išskaičiuoti. Po-
nas Algimantas dėstė, kad margoje 
Niujorko minioje jautėsi labai ge-

rai. „Noriu grįžti, noriu į Niujorką. 
Man patinka chaosas, įvairovė, ne-
standartas. Marga, marga minia... 
Tačiau supranti, kad ten kiekvie-
nas gali pasireikšti, pademons-
truoti savo išskirtinumą.” - kalbėjo 
A.Gudelis. Visgi Niujorko laisvė 
neturi nieko bendro su anarchija. 
Algimantas kalbėjo, kad kai jis 
gatvėje susigalvojo atsidaryti alaus 
butelį, jį lydėjęs sūnaus Mykolo bi-
čiulis beveik isteriškai ėmė šaukti, 
kad to nevalia daryti – tuoj pat kas 
nors praneš policijai ir netrukus 
teks aiškintis su pareigūnais.    

A.Gudeliui nepasirodė, kad 
amerikonai, kaip stereotipiškai 
pateikiama Lietuvoje, valgo tik 
greitą maistą – pilna visokių tautų 
virtuves atstovaujančių kavinių ir 
restoranų. Kita vertus, anykštėnui, 
matyt, šiuo klausimu būti objekty-
viam yra sudėtinga, mat jo sūnus 
Mykolas kelis metus yra dirbęs 
virėju kruiziniuose laivuose, tad jo 
požiūris į maistą išliko kitoks nei 
paprastų mirtingųjų.

Tačiau, ir per vartojimo, ir per 
kultūros prizmę, pasak pono Algi-
manto, Mykolas nesistengia keis-
ti Amerikos. „Neįsiliejęs į šalies, 

kurioje gyveni, kultūrą lieki savo 
šalies pseudopatriotas, nes nepriim-
damas aplinkos, negali jos suprasti 
ir juo labiau – vertinti“ – sūnaus 
filosofiją perteikė A.Gudelis. Jis 
aiškino, kad per devynis JAV pra-
leistus metus Mykolas beveik ne-
keliavo po šalį, nes nebuvo tam nei 
laiko, nei pinigų, tačiau tūkstančius 

dolerių išleido knygoms. „Mykolas 
žino ko siekia. Žino, kad jo tikslas – 
tapti profesoriumi ir kryptingai į tai 
eina.“ – aiškino anykštėnas. Jis per 
viešnagę JAV daug bendravo su sū-
naus draugu lietuviu ir lygino abie-
jų panašaus amžiaus vyrų filosofiją. 
„Mykolo draugas Visvaldas leidžia 
sau daug daugiau, keliauja, daugiau 
pinigų išleidžia pramogoms. Ir ne-
kelia klausimo, kas bus po penke-
rių metų. O Mykolas siekia savo 
tikslų. Paradoksas, jog mano sūnus 
priima Ameriką tokią, kokia yra, 
o Visvaldas – ją nuolat kritikuoja. 
Kita vertus Mykolas amerikiečiams 
prisistato pilnu vardu, o jo bičiulis 
„trumpinasi“ iki dviejų skiemenų.“ 
– pasakojo Algimantas. Žinoma, 
Mykolas galėtų jaustis JAV valdžios 
skriaudžiamas - doktorantas, dės-
tytojas, o turi skaičiuoti pinigėlius 
ir tenkintis kuklia buitimi, tačiau 
nepasitenkinimas nieko nepakeis. 
Toje valstybėje – tokios žaidimo 
taisyklės. Globalesnę filosofiją pri-
tempęs prie kulinarijos A.Gudelis 
juokėsi: „Kas būtų, jei čiukčius Lie-
tuvoje rėkautų, kad niekur neranda 
ruonių taukų“. 

Mykolas ir Vita Gudeliai JAV gyvena jau devynerius metus.

Algimantas Gudelis ir sumuštinis Vašingtone, prie Kapitolijaus.

Rusų kvartalas Niujorke.
Nuotraukos iš Algimanto GUDELIO archyvo

...Jis sakė, kad mūsų 
miesto plėtros prioritetas 
yra turizmas. O kitaip mąs-
tantiems, t.y. siūlantiems 
plėtoti pramonę, jis liepė 
eiti pas psichiatrą Audronį 
Gustą...
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“. 
9.25 „Vakavilis“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Brolių Grimų pasakos. 
24 s. „Skiautinė“.
11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 Lietuvos kariuomenės 
dienai. Iškilminga rikiuotė 
Katedros aikštėje ir paradas 
Gedimino prospekte. 
12.30 Tautos balsas (k). 
13.00 „Puaro 10“. N-7
15.00 „Placebo efektas“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Alytaus „Dzūkija“ 
- Klaipėdos „Neptūnas“. 
18.00 Keliai.Mašinos.Žmonės. 
(k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Koncertas „Mes didžiuo-
jamės“. 
23.00 „Lilehameris“. N-7
0.45 Auksinis protas (k).
2.00 „Puaro 10“ (k). N-7 
3.35 Pasaulio panorama (k). 
4.00 Savaitė (k).
4.25 Svajonę turiu (k). 
5.40 Lašas po lašo (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 pasakos“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Prezidento duktė“.
12.10 „Pėdsekys ir auksinio 
rakto legenda“. 
13.45 „Mano puikioji auklė “. 
N-7
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 „Aš esu legenda“. N-7
23.40 „Zombių žemė“. N-14
1.20 „Kunigas“ (k). N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Mano mažasis ponis“. 
7.25 „Smurfai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.00 Sportuok su mumis.  
9.30 Laikas keistis.  
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Gelbėtojai Australijoje“. 
13.05 „Nuleist periskopą!“.  
15.05 „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 „Beždžionių planetos 
sukilimas“. N-7
23.35 „Domas Hemingvėjus“. 
N-14 

7.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigžde 
(k). 
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. 
11.52 Nacionalinė loterija.  
12.00 „Nacionalinė Geografija. 
Pavojingi susitikimai“. 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 „Gyvatės rojuje“. N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. N-14
23.00 „Bebras“. N-14 
0.45 Bamba TV. S

6.50 „Mylėk savo sodą“ (k). 
7.45 „Nuotakos siuabūnės“. 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.25 „Kalahario dykumos 
surikatos“. 
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 Penki ingredientai.  
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Goko drabužių kelionė“.
16.35 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Viengungis“. 
19.05 „Deividas Bleinas. 
Svaigulys“. 
20.00 „Nustebink mane“. 

21.00 „Agata prieš Agatą“. N-14 
22.45 „Žinau, ką veikei aną 
vasarą“. N-14
0.40 „Goko drabužių kelionė“ 
(k). 

 KULTŪRA

8.05 Dainų dainelė 2014. 
9.30 „Amžinai graži suknelė“ 
(k). 
10.00 Septynios Kauno dienos. 
10.30 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija (k). 
11.00 Kasdienybės aitvarai.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių va-
landa.  
12.45 Linksmoji knyga.  
13.10 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 2 d.  
14.00 Šventadienio mintys.  
14.30 Opera „Toska“.  
16.30 Mokslo sriuba (k). 
16.40 „Po žvaigždiniais skliau-
tais“ (k). 
17.40 „Vertimai – virsmai“ (k). 
18.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). (k). 
18.15 Rusų gatvė. Žinios.  
18.45 ...formatas (k). 
19.00 Atrask ir didžiuokis. 
Rašytojas Saulius Šaltenis. 
19.50 „Koncerto „Gimę Rygoje“ 
užkulisiai“. 
20.40 Vilniaus knygų mugė. 
Kristijono Donelaičio „Metai“. 
21.20 Nacionaliniai Kristijono 
Donelaičio metų skaitymai. 
Vasaros darbai.  
22.15 Laiko ženklai. 
22.45 Prisiminkime.  
23.00 Panorama (k). 
23.30 Džiazo muzikos vakaras.  
0.30 Onutės Karkauskaitės 
jubiliejinis koncertas. 

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 Šefas rekomenduoja. 
10.45 Pasivaikščiojimai su 
Artūru Tereškinu. VDU karta. 
(k). 
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Dviračio šou (k).  
14.00 Valanda su Rūta (k).  
15.35 24 valandos (k). N-7 
16.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“.  
17.15 Arčiau mūsų (k).
17.45 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k). 
18.15 Nuo...Iki.. (k). 
19.10 Mes pačios.  
19.40 „Alfa“ savaitė. 
20.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7  
21.00 „Keliautojo atmintinė“. 
22.00 „Susitikimas su vaiduo-
kliais“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7 
23.30 Ne vienas kelyje (k).
23.55 24 valandos (k). N-7 
0.50 KK2 (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).  

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Oliverio tvistas. 
11.00 „Kovotojai nindzės“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
13.00 Oliverio tvistas.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Iš peties“. N-7 
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Abu Dabio 
prizo lenktynės.
21.30 „Bobo užkandinė“. N-14
22.00 „Raudonoji našlė“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Labas rytas“ (k). N-7

7.40 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7  
8.45 Kitoks pokalbis.
9.45 Pradėk nuo savęs. 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 Vantos lapas. N-7 
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Girių takais. 
12.00 VMG kulinarinis žurnalas.  
13.00 „Air America“. N-7
15.00 Tarptautinis bušido tur-
nyras „KOK World GP 2014“ iš 
Kišiniovo (Moldova). 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga!  
19.00 Žinios. 
19.30 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
20.00 Didysis pasivaikščioji-
mas.  
21.00 Žinios. 
21.30 Kaimo diena.
21.33 „24/7“. 
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
23.30 „Paramedikai“. N-14 
1.50 „24/7“. 
2.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14

6.00 Lietuvos Rspublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 14“ 
(k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio panorama (k).
11.30 Savaitė (k).
12.00 Gyvenimas (k).
13.00 „Mažasis princas“.
13.25 „Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6“. 
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas 14“. 
N-7
17.10 „Didysis Gregas 3“. N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
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 „Placebo efektas“ (k).
1.00 „Senis“. N-7 
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k). 
4.35 LRT forumas (k).
5.30 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris II“. 

7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Laukiniai šernai“ (k). N-7
10.50 „Prezidento duktė“ (k). 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Benas Tenas“. 
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 „Mafijos daktarė“. N-7
1.05 „Farų šeima“. N-7
2.00 „Agentai“. N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Virtuvė“.  N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7 
11.00 „Garfildas 2“. 
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
13.30 „Kung Fu Panda“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 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 „Išdavystė“. N-14 

0.10 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14 
2.00 „Daktaras Hausas“. N-14 
 

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  
12.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Šeimynėlė“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
19.00 „Detektyvė Džonson“. N-7 
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7 
21.30 „Oušeno tryliktukas“. N-7
23.55 „Sostų karai“. N-14
1.00 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7  
1.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
3.00 Bamba TV. S 

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „Didysis filmukų šou“. 
8.35 „Žmogus-voras“.
9.00 „Antinas Gudruolis“. 
9.25 „San Francisko raganos 
III“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“.

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 „Viengungis“ (k).
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Julie ir Julia“. N-7
23.15 „Slapti reikalai“. N-7
0.10 „Begėdis“. N-14
1.05 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.00 Brolių Grimų pasakos. 24 s. 
„Skiautinė“ (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Šventadienio mintys.  
12.15 Muzika gyvai (k). 
13.20 Atrask ir didžiuokis. 
Rašytojas Saulius Šaltenis (k). 
14.10 „Koncerto „Gimę Rygoje“ 
užkulisiai“ (k). 
15.00 Kultūra (k). 
15.20 Arti. Toli. (k). 
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 (subtitruota, 
k). 
18.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
19.00 LRT Kultūros akademija. 
Ilja Laursas. Verslas naujai. Kaip 
surinkti komandą ir sukurti kom-
paniją. 2 d.  
19.45 Durys atsidaro.  
20.15 „Liza, namo!“ (k). N-7 

20.45 Linija, spalva, forma.  
21.30 „Levas Bakstas. Linijos 
meistras“. 
22.00 „37 lemtingos dienos (sub-
titruota, k). N-7 
0.45 Panorama (k). 
1.15 Dėmesio centre (k). 
1.30 Kultūros savanoriai (k).

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 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Kobra 11“. N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 

N-7
16.00 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“. 
N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14
23.00 „Nuo sutemų iki aušros 3. 
Budelio dukra“. S
1.00 „Dingusiųjų paieškos gru-
pė “. N-7 

7.25 Namų daktaras.  
8.00 Vantos lapas. N-7 
8.30 Girių takais. 
9.00 Šiandien kimba. 
9.30 Kitoks pokalbis.  
10.30 Nuoga tiesa. N-7 
11.30 Pasaulis X. N-7 
12.30 „24/7“. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.40 „Sukčius“. N-7
19.55 „Kulinaras“. N-7
20.55 VMG sala. 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.50 Didysis pasivaikščiojimas. 
23.50 „Dingęs pasaulis“ N-7 
0.55 Reporteris. 
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 14“ 
(k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
12.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
13.00 „Tatonka ir mažieji 
draugai“.
13.15 „Džiunglių knyga“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas 
14“. N-7
17.10 „Didysis Gregas 3“. 
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 „Senis“ (k). 
1.10 „Tikri vyrai“ (k).
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Stilius (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
II“. 
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Aš esu legenda“ (k). 
N-7 
10.40 Lietuvos balsas (k). 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Benas Tenas“.  
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 
„Užpuolikai“. N-14
0.20 „Mafijos daktarė“. N-7 
1.15 „Farų šeima“. N-7
2.10 „Agentai“. N-7

6.30 Teleparduotuvė. 
6.45 „ Simpsonai“. N-7 
7.50 „Virtuvė“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7 
11.00 „TV Pagalba“. N-7 
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
13.30 „Kung Fu Panda“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 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 

23.15 „Išdavystė“. N-14
0.15 „CSI kriminalistai“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14 
2.00 „Daktaras Hausas“. 
N-14 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). N-7 
9.00 „Gyvatės rojuje“ (k). 
N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(k). N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Nepėsčias Džo“. N-7
23.30 „Sostų karai“. N-14 
0.35 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
2.35 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Žmogus-voras“.
9.00 „Antinas Gudruolis“.
9.25 „San Francisko raganos 

III“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Viengungis“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Vaiduoklis“. N-7
23.30 „Slapti reikalai“. N-7 
0.25 „Begėdis“. N-14
1.25 „Paskutinė tvirtovė“. 
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 die-
nos (k). 
12.15 „Sodybų tuštėjimo 
metas“ (k). 
13.30 Kultūra +. (k). 
13.55 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 2 d. (k). 
14.45 Gimtoji žemė.  
15.15 LRT Kultūros akade-
mija. Ilja Laursas. Verslas 
naujai. Kaip surinkti koman-
dą ir sukurti kompaniją. 2 
d. (k.). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ 
(k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Keliaujantys namų 

dailintojai“. 
18.45 Prisiminkime.  
19.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
20.30 Mokslo sriuba.  
20.45 Istorijos detektyvai.  
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Lilehameris“ (k). N-7 
23.30 „Levas Bakstas. 
Linijos meistras“ (k). 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Linija, spalva, forma (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios. 2014 m.  
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
11.10 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 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).
  

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Naujokė“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-

nės“. N-7
16.00 „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Shalke 04“ – 
„Chelsea FC“.
23.40 „Susigąžintoji“. N-7
1.25 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.40 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7 

7.05 Reporteris.  
7.55 „Kulinaras“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 „Spąstai tėčiui“.  
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“.  N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris. 
18.40 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“. N-7
19.50 „Kulinaras“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris. 
22.50 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7 
0.50 VMG sala.  
0.55 Reporteris.  
1.40 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 14“ 
(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 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios. 
16.05 „Komisaras Reksas 14“. 
N-7
17.10 „Didysis Gregas 3“. 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 „Keliaujantys namų dai-
lintojai“. 
0.35 „Senis“. N-7
1.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k).
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Bėdų turgus (k). 

6.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k.).  
6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
II“. 

7.25  „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 „Benas Tenas“. 
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 
„Išbandymų diena“. N-14
0.35 „Mafijos daktarė“. N-7
1.30 „Nikita“. N-7 
2.25 „Agentai“. N-7

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Virtuvė“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.30 „Kung Fu Panda“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
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 „Žvagulio klanas“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.05 Vikingų loto.  

22.10 „Elementaru“. N-7 
23.10 „Išdavystė“. N-14
0.10 „Pelkė“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.00 „Biuras“. N-14 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena. N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7  
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ (k). 
N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7  
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 „Farai“. N-7 
21.30 „Striptizas“. N-14
23.50 „Sostų karai“. N-14
0.55 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7 
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7.  

6.50 „Keksiukų karai“ (k). 
7.45 „Linksmieji žvėreliai“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Žmogus-voras“. 
9.00 „Antinas Gudruolis“.
9.25 „San Francisko raganos 
III“. N-7

10.15 „Duok leteną !“ (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“. 
N-7
16.30 „Keksiukų karai“. 
17.30 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Nakties klajūnai“. N-14
23.00 „Slapti reikalai“. N-7
23.55 „Begėdis“. N-14
0.55 „Paskutinė tvirtovė“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija. 
8.35 „Tatonka ir mažieji drau-
gai“ (k). 
8.50 „Džiunglių knyga 1“ (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 Mūsų dienos - kaip 
šventė (k). 
13.45 Laiko ženklai. Lietuvos 
kariuomenės kūrimas 1918-
1919 m. (k). 
14.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės (k). 
14.45 Girių horizontai.  
15.15 Istorijos detektyvai.  
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ (k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai. 
19.00 Gintarinės batutos 
meistrai.  
20.30 Mokslo sriuba.  

20.45 Kultūros savanoriai.  
21.15 ...formatas.  
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Keturi liūtai“. N-14 
23.45 ...formatas.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 LRT Kultūros akademija. 
Ilja Laursas. Verslas naujai. 
Kaip surinkti komandą ir sukurti 
kompaniją. 2 d. (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios.  
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Pasivaikščiojimai su 
Artūru Tereškinu. 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 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Naujokė“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 

N-7 
16.00 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“. 
N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Basel 1893“ – 
„Real Madrid CF“.
23.40 Europos pokerio turas. S
0.40 „CSI kriminalistai“. N-14 
1.30 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7

7.05 Reporteris. 
7.55 „Kulinaras“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.00 Vantos lapas. N-7
13.30 VMG kulinarinis žurna-
las. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris. 
18.40 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”.
18.50 Laikas krepšiniui. 
19.00 Europos taurė 2014. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - 
Rumunijos „CSU Asesoft“.
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7 
0.50 VMG sala.  
0.55 Reporteris.  
1.40 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas 14“ 
(k). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“. 
11.00 Auksinis protas (k). 
12.30 Durys atsidaro (k).
13.00 „Tatonka ir mažieji 
draugai“.
13.15 „Džiunglių knyga“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios. 
16.05 „Komisaras Reksas 
14“. N-7
17.10 „Didysis Gregas 3“. 
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 Mūsų laisvės metai. 
2009-ieji.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Mūsų laisvės metai. 
2009-ieji.
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Žemynų raida. 3 d. 
Šiaurės ir Pietų Amerika“.
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“. 
7.25 „Kempiniukas 

ketvirtadienis 2014 11 27

Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 „Gyvenimo receptai“ 
(k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.25 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Benas Tenas“.  
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 
„Naujieji samurajai“. N-14
0.00 „Mafijos daktarė“. N-7
0.55 „Nikita“. N-7 
1.50 Sveikatos ABC (k). 

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Virtuvė“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
13.30 „Kung Fu Panda“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 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
23.15 „Išdavystė“. N-14
0.15 „Kaulai“. N-14 
1.10 „Skandalas“. N-14 
2.00 „Biuras“. N-7 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k)“. N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). N-7 
9.00 Muzikinė kaukė (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(k). N-7
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
19.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Vinetu ir jo draugė 
Ugninė Ranka“. N-7
23.30 „Gyvi numirėliai“. 
N-14 
0.25 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.25 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai “. 
8.10 „Didysis filmukų šou“. 
8.35 „Žmogus-voras“.

9.00 „Antinas Gudruolis“. 
9.25 „San Francisko raga-
nos III“. N-7 
10.15 „Duok leteną!“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Toks gyvenimas“. 
N-7 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Nematomas žmo-
gus“. 
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Meilė ir bausmė“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Džekas Teiloras. 
Sergėtojai“. N-14 
22.40 „Sekso magistrai“. 
N-14
23.40 „Užribis“. N-7
0.40 „Paskutinė tvirtovė“. 
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). 
12.15 Poetės Dalios 
Teišerskytės jubiliejui.  
13.50 Mokslo sriuba (k). 
14.00 Kasdienybės aitvarai 
(k). 
14.45 Kaimo akademija (k). 
15.15 Kultūros savanoriai 
(k). 
15.45 ...formatas (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ 

(k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Ateitis, kuri suvie-
nijo“. 
19.10...formatas.  
19.20 VU studentų roko 
opera „Dievas iš mašinos“. 
20.30 Mokslo sriuba.  
20.45 „Misionierius“. 
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Benjaminas 
Kordušas“.  
23.30 Arti. Toli.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 „Keturi liūtai“ (subti-
truota, k). N-14

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 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7  

13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7 
16.00 „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. “. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Ruandos viešbutis“. 
N-7
0.05 „CSI kriminalistai“. N-7
1.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7

7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus“.
7.55 „Kulinaras“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.10 Reporteris.
12.00 Šeima - jėga! 
13.30 Patriotai. N-7 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.40 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“. N-7 
19.50 „Kulinaras“. N-7 
21.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14
22.00 Reporteris.
22.50 Nuoga tiesa. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“. 
N-7 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 
14“ (k). 
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 „Meilė kaip mėnulis“ 
(k). 
13.00 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“. 
14.00 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios.  
16.05 „Komisaras Reksas 
14“. N-7 
17.10 „Didysis Gregas 3“. 
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 Maltiečių sriuba 2014.
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Maltiečių sriuba 2014.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Jūrų pabaisa“. N-14
1.35 „Senis“. N-7  
2.35 Laba diena, Lietuva (k). 
4.25 Duokit šansą (k).
4.50 Lašas po lašo (k).
5.00 Mokslo ekspresas.
5.25 Keliai.Mašinos.Žmonės 
(k).

6.35 „Smalsutė Dora“.  
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
II“. 
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 „Benas Tenas“. 
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Labdaros renginys 
„Pasidalink“. 
23.00 „Valgyk, melskis, my-
lėk“. N-7 
1.50 „Atodrėkis“. N-14

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Virtuvė“. N-7 
8.55 „Daktarė Emilė 
Ouvens“. N-7 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.30 „Kung Fu Panda“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
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 „Karališka drąsa“. N-7
21.15 „Pasiutę šunys“. N-14
22.40 „Taikinys“. N-14
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). N-7 
9.00 „Vinetu ir jo draugė 
Ugninė Ranka“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(k). N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Mitiajaus pasakėlės“. 
N-7
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7 
21.30 „Prezidento patikėtinis 
2. Spąstai teroristams“. N-7 
23.20 „Farai“ (k). N-14
0.50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
1.55 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“ (k).  
8.10 „Didysis filmukų šou“. 
8.35 „Žmogus – voras“.
9.00 „Antinas Gudruolis“. 
9.25 „San Francisko raganos 
III“. N-7
10.15 „Duok leteną!“.
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
23.10 SNOBO KINAS 
„Vanilinis dangus“. N-14
1.40 „Sekso magistrai“ (k). 
N-14
 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.  
8.35 „Tatonka ir mažieji drau-
gai“ (k). 
8.50 „Džiunglių knyga 1“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 „Garbanotas Bosistas“ 
koncertas (k). 
13.15 „Benjaminas Kordušas“ 
(k). 
14.45 Onutės Karkauskaitės 
jubiliejinis koncertas. 2002 
m. (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ (k). 
17.10 Mokslo sriuba (k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Gintaro kelias“. 
18.40 Kūrybos metas.  
19.00 Teatras.  
19.50 Prisiminkime.  
20.00 Kultūra +.  
20.30 Mokslo ekspresas.  
20.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
21.30 Didžioji Lietuva. 

Lietuvių kalbos istorija.  
22.00 „Faktas“. N-7 
23.30 „Šanxai banzai“. N-7 
0.00 Panorama. (kart.). 
0.30 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

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 LXVIII. 
Švelniai. VDU karta.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7 
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7 

16.00 „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. “. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
23.00 Eurolygos rungtynės. 
„Nižnij Novgorod“ - Kauno 
„Žalgiris“. 
0.50 „Susigrąžintoji“. N-7

7.05 Reporteris.  
7.50 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”.  
7.55 „Kulinaras“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.10 Reporteris. 
12.00 Didysis pasivaikščio-
jimas.  
13.00 „Gamink sveikiau!“.
13.30 Sąmokslo teorija. N-7
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.15 Šeima – jėga! 
17.00 Žinios. 
17.15 Šeima – jėga! 
18.00 Reporteris.  
18.40 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
19.55 Kitoks pokalbis. N-7
20.55 Pasaulis X. N-7 
22.00 Didysis pasivaikščio-
jimas. 
23.00 „Klaustrofobija“. S 
0.40 „Mančesterio detekty-
vės“. N-7
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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 „Vakavilis“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.00 Durys atsidaro (k).
11.30 Lietuva gali (k).
12.00 „Žemynų raida.3 d. 
Šiaurės ir Pietų Amerika“. 
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Duokit šansą (k).
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 Tikri vyrai (k). 
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.30 Kalėdų eglutės įžiebimo 
šventė „Debesų taku“.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas. 
23.15 „Romelis“. N-14
1.30 „Senis“. N-7 
2.30 Istorijos detektyvai (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 pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas“. N-7
13.55 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.30 „Dvidešimt minučių“. 
N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Ant bangos“. 
20.45 „Prieš pakratant kojas“. 
N-7
22.40 „Paskutinė naktis“. N-14
0.30 „Naujieji samurajai“ (k). 
N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Mano mažasis ponis“.  
7.25 „Smurfai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
9.00 Statybų TV.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Tobula moteris.
10.30 Beatos virtuvė.
11.30 „Anastazija“. 
13.20 „Spąstai tėvams II“.
15.05 „Dauntono abatija“. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7 
17.20 „Ekstrasensai tiria“. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Išsipildymo akcijos para-
mos koncertas. 
19.30 Koncerto pertraukoje - 
Eurojackpot. 
23.00 „Džonas Karteris“. N-7 
1.35 „Rekrutas“. N-14

7.00 „Amerikos talentai“ (k). 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Kroatijoje. 
2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 „Mitiajaus pasakėlės“ 
(k). 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 
„Drakonų tiltas“. N-14 
23.00 AŠTRUS KINAS 
„Šuniškos dienos“. S 
0.45 Bamba TV. S

6.35 Šio rudens valgiai (k).
7.10 „Sodininkų pasaulis“ (k).
7.45 „Nuotakos siuabūnės“. 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.25 „Kalahario dykumos 
surikatos“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.  
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.  
13.00 Šio rudens valgiai.
13.30 „Sodininkų pasaulis“. 

14.00 „Superauklė“. 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Goko drabužių kelionė“. 
N-7 
16.35 „Būrėja“. 
17.10 „Sekmadieniai pas 
Tifani“. N-7
19.05 „Milijonierių niekas nebu-
čiuoja“. N-7
21.00 „Turtuolis, vargšas“. N-14
22.30 „Atpildas“. N-7
0.35 „Nustebink mane“ (k).

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
8.45 Prisiminkime (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis (subti-
truota, k). 
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukim!  
10.55 Arti. Toli. (k). 
11.35 Prisiminkime (k). 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių va-
landa.  
12.45 Vaikų klubas.  
 
13.15 Būtovės slėpiniai. 
Lietuva Ukrainoje. LDK pilys. 
2 d.  
14.00 „Amžinai graži suknelė“.  
14.30 Prieš spektaklį. 
Biografija...  
16.30 Mokslo sriuba (k). 
16.50 „Ateitis, kuri suvienijo“ 
(k). 
17.40 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k). 
17.55 Futbolas. SMScredit.lt A 
lyga. „Atlantas“ – „Kruoja“.  
20.00 Muzika gyvai.  
20.30 „Kelias į laimę 2“ (k). N-7  

21.30 „Jūrų pabaisa“ (k). N-14 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Jono Meko filmų retros-
pektyva. 
1.00 Muzikos pasaulio žvaigždės. 

5.30 Info diena (k).  
9.30 Info diena (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Ne vienas kelyje (k).  
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 (k).  
18.55 24 valandos (k). N-7 
20.00 Alchemija LXVIII. Švelniai. 
VDU karta (k). 
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Keliautojo atmintinė“. 
22.00 „Susitikimas su vaiduo-
kliais“. 
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 LXVIII. Švelniai. 
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 „Po pasaulį su Anthony 

Bourdainu“. N-7 
13.00 Oliverio tvistas. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai“. N-7
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Džobsas“. N-7
22.00 „Raudonoji našlė“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14 
0.00 „Ruandos viešbutis“. N-7 

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“.
9.00 Didysis pasivaikščioji-
mas. 
10.00 VMG kulinarinis žur-
nalas.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
12.45 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus.
12.50 „Šviesos lašas“. N-7
15.00 Tarptautinis bušido tur-
nyras „KOK World GP 2014“ iš 
Kišiniovo (Moldova). 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7
18.35 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“  
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14
22.10 „Kruvina žinutė“. N-14
0.25 „Panikos mygtukas“. S
2.30 Didysis pasivaikščioji-
mas. 

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 

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

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.
Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešio-
tojas. Tel. 8-682-39810

Prenumeratos kainos 2015 metams



2014 m. lapkričio 22 d.SITUACIJA

Debeikiai gali džiaugtis 
naujausia mašina ir 
gražiausia pavaduotoja

Debeikiuose meras Sigutis Obe-
levičius kalbėjo, kad vienas Europos 
Sąjungos pinigų vežimas jau nuva-
žiuoja. „Iš jo pinigų mes pasiėmėm 
nemažai – apie 250 milijonų. Dalį 
pinigų užkasėm į žemę, todėl nėra ką 
parodyti. Kalbu apie vandentiekio ir 
kanalizacijos tinklus, kuriems panau-
dojome apie 30 milijonų litų. Žinau, 
kad ir Debeikiuose vanduo yra baisi 
problema, melioracijos įrenginiai. 
Prasideda naujas finansavimo etapas, 
pinigų bus, bet konkrečiai negaliu ga-
rantuoti“,- kalbėjo meras. Jis išreiškė 
įsitikinimą, kad Anykščiai pasirinko 
teisingą kryptį, o, pasak jo, turizmas 

Debeikiečiai susitikime su rajono 
vadovais prisiminė Staliną

netrukdo verslui. Šiemet įsikūrė SPA 
– apie 80 darbo vietų, jaunojo Dilio 
karstinės, galima sakyti „jerunda“, 
bet sezono metu ten dirba iki 25 
žmonių. Taigi, verslas kuriasi, o kad 
Anykščiuose įsikurs tūkstantinės ga-
myklos, taip tikrai nebus, nes tokioms 
įmonėms reikalinga infrastruktūra“,- 
kalbėjo meras. 

Vicemeras Donatas Krikštaponis 
debeikiečiams kalbėjo, kad „gerai 
vyksta ten, kur stipri bendruomenė“. 
„Debeikiai – ne Svėdasai. Čia žmo-
nės dirba kartu, o sakykim, Grikiape-
lių bendruomenė iširo, turėjo vykdyti 
projektą, o lėšos atiteko kitiems. Rei-
kia dirbti kartu. O dėl darbo vietų, tai 
savivaldybė nėra ta institucija, kuri 
kuria darbo vietas. Tam reikia lėšų, 
sakykim, SPA įkurta apie 80 darbo 
vietų, o kiek ten investicijų sudėta? 

Apie 10 milijonų. Išeina, kad viena 
darbo vieta – apie 100 tūkstančių. Sa-
vivaldybė tokių lėšų neturi“,- kalbėjo 
D.Krikštaponis.

SAVIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUS VI-
LIUS JUODELIS debeikiečiams kal-
bėjo, kad šis kraštas jam pažįstamas 
gerai, nes jo žmona čia dirbo, o jis 
pats su medžiotojų būreliu yra išmai-
šęs Debeikių miškelius. „Debeikių 
neskriaudžiam, štai seniūno mašina 
naujesnė už mero, ir jam pavaduotoją 
skyrėm jauniausią ir gražiausią (turi-
ma omenyje buvusi Andrioniškio se-
niūno pavaduotoja Vaida Matuliaus-
kaitė, dabar dirbanti Debeikiuose“), 
- sakė V.JUODELIS, o salei tai patiko 
– nuvilnijo juoko banga.  

V.JUODELIS sakė, kad savivaldy-
bė pagal savo išgales stengiasi gyven-

ti taupiai. „Savivaldybė galėjo skolin-
tis 4,5 milijono, tačiau pasiskolinom 
tik 2 milijonus, dar keletą milijonų 
sutaupėm iš vadinamųjų „pašalpinin-
kų“,- pasakojo  V.JUODELIS.

Beje, Debeikių seniūnija irgi taupė. 
Kultūros rūmų salėje, kur vyko susiti-
kimas, degė 6 lempos iš 18-os...

     
Prisiminė Staliną ir 
kaltino genocidu

Debeikiečiai, kurių salėje sėdėjo 
apie 50, pasinaudojo proga klausti. 
„Daugumos ūkininkų vardu prašome 
– gelbėkit nuo medžiotojų, o ne nuo 
šernų. Medžiotojai stato bokštelius, 
per kviečius važinėja džipais, mes 
kreipėmės visur“,- kovoti su medžio-
tojais prašė padėti jaunas vyras. „Su 
medžiotojais pavojinga, jie ginkluo-
ti“,- tarstelėjo D.Krikštaponis. Šią si-
tuaciją ėmėsi narplioti V.JUODELIS, 
kuris sakė dabar nemedžiojantis, bet 
su Kurklių medžiotojais yra sudraus-
minęs ne vieną negražiai besielgiantį 
medžiotoją. „Mes galėtume sunaikin-
ti visus bokštelius vienu ypu, ir būtų 
tvarka, bet kaip padaryti gražiai, kad 
nieko nereikėtų griauti?“,- klausė ūki-
ninkas.

„Mes, Debeikių bobutės, esam la-
bai nuskriaustos, per šventes į Debei-
kius nevažiuoja nė vienas autobusas“, 

- verksmingai prabilo senyva moteris. 
Po gana ilgo aiškinimosi apie vežėjų 
darbo ypatumus, debeikiečiams rajo-
no valdžia sakė, kad pakalbės su ve-
žėju, bet patarė pabandyti nusipirkti 
išankstinius bilietus, kad vežėjas ži-
notų, jog važiuojančių bus. „Stalino 
laikais ir tai buvo galima išvažiuot“, 
- sakė ta pati moteris, turbūt primiršu-
si, kad Stalino laikais buvo galima ne 
tik išvažiuoti, bet ir veždavo nemoka-
mai... 

„Turiu du šulinius, nuotekų kaina 
7,30 lito už kubinį metrą. Išlaistau 20 
kibirų ant daržo ir turiu susimokėti 
7 litus. Kodėl tokia kaina“,- aiškiai 
nepatenkintas kalbėjo pagyvenęs 
debeikietis. Rajono vadovai aiškino, 
kad visame rajone vandens ir nuote-
kų kaina vienoda, nes valdo ta pati 
įmonė. „Darykit ką nors, galvokit, 
čia tiesiog genocidas. Man sakė, kad 
susirinko 7 žmonės ir pakėlė kainas 
– Savickiokas, Obelevičius...“,- pik-
tinosi tas pats gyventojas.

Dar kiti debeikiečiai prašė pastatyti 
„kalniukus“ prie mokyklos, papildo-
mo apšvietimo, ar gerinti vandens 
kokybę, nes iš „čiaupo bėga grynas 
alus“. O vienas debeikietis kalbėjo, 
jog „reikia nuverst gryčely, bo pa-
canai užukurs“, turėdamas omenyje 
medinį pastatą, kuris stovi įvažiavus į 
Debeikius.                 (Bus daugiau)

Rajono vadovai Debeikių kultūros centro salėje pagyrė seniūnijos bendruomenes už aktyvumą. Do-
natas Krikštaponis sakė: „Debeikiai – ne Svėdasai“.

(Atkelta iš 1 p.)

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

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti
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įvairūs

parduoda

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-606) 91580, (8-686) 88713.

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.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 100 Lt/28,96 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Lapkričio 28 d.
(penktadienį) 

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.
Nuolaidos iki 70%.

Registracija optikoje A. 
Baranausko a. 14 

arba tel. (8-655) 07882.

Nekilnojamas turtas

4,4 ha žemės išvadą, galima 
persikelti ir mišku. 

Tel. (8-675) 64193.

6 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą  Kuniškių kaime, prie Piktagalio eže-
ro. 1 ha kaina 13000 Lt/3765,06 Eur. 

Tel. (8-611) 36493.

Butą J. Biliūno g. Kampinis, 3 
kambariai, I aukštas, tinka komer-
cijai, plastiko langai, šarvo du-
rys, reikalingas remontas. Kaina 
Sutartinė.

Tel. (8-682) 59495.

2 kambarių butą Kavarsko mies-
telyje (visi patogumai, butui pri-
klauso rūsys, sandėliukas).

Tel. (8-683) 51799.

Bendrabučio tipo 30 kv. dviejų 
kambarių butą, Dariaus ir Girėno 
gatvėje. 

Tel. (8-696) 94203.

Automobiliai

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų 
valomąsias, šnėkus, bulvių kasa-
mas, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-687) 33479.

Malkas.
Tel. (8-676) 02291

Malkas. Kainos nuo 300 Lt/86,89 
Eur. Atveža po 4-6-8 metrus kala-
dėm, rąstais, reikiamo ilgio. Prieš 
perkant paskabinkit mums.

Tel. (8-678) 26080.

Alksnines ir beržines malkas su-
pjautas kaladėlėm. Atveža.

Tel. (8-647) 94702.

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus. 

Tel. (8-642) 21122.

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

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

Beržo, uosio pjuvenų briketus. 
Pristatome. 

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

Paršelius.
Tel. (8-624) 40985.

Paršiukus.
Tel. (8-614) 46044.

Avis.
Tel. (8-611) 20278.

Karvę (1 600 Lt/463,39 Eur), 
kiaulę. 

Tel. (8-613) 70103.

Jorkšyrų veislės (mėsinius) 8 
sav. paršelius. Registruoti, yra 
visi tyrimai. Kaina 160 Lt/46,34 
Eur.

Tel. (8-603) 66950.

12 metų ramų, darbinį arklį. 
Galima keisti. Atvežu. 

Tel. (8-673) 38175.

Kita

Naują klausos aparatą maža 
kaina.

Tel. (8-679) 84212.

Sausą pjautinę statybinę medie-
ną.

Tel. (8-683) 93058.

Statybinę medieną, grindines 
lentas.

Tel. (8-680) 81222.

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-70 kg, subpro-
duktus, atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną 40-65 kg su 
subproduktais ar be jų. Kiaulės 
skerstos skerdykloje, atvėsintos. 
Triušių skerdieną  1.5 - 2.5 kg. 
Atveža. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-686) 80994, Alma.

Pašarines bulves. Kaina 0,15 
Lt/0,04 Eur už kg.

Tel. (8-605) 27242.

Avižas, rugius.
Tel. (8-678) 73465.

Kviečius. Atveža.
Tel. (8-686) 17201.

Skubiai išsinuomočiau 2 kambarių 
butą ilgesniam laikui.

Tel. (8-645) 93231, (8-670) 14733.

Nuomoja patalpas Mindaugo g. Visi 
patogumai, 46 kv. m, geras susisieki-
mas.

Tel. (8-611) 53226.

Parduoda durpių briketus iš  Šepetos. 
Veža krovinius iki 10 T su kranu.

Tel. (8-612) 93386.

Parduoda malkas (turi sausų), pju-
venas, „čipsus“. Perka mišką.

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

Perkame įvairią medieną (išsiveža-
me, galime išsikirsti). Parduodame 
pjautą medieną, atraižas, malkas. 
Išrašome sąskaitas.

Tel.: (8-638) 87800, 
(8-618) 40589.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Lietuva - Anglija! Keleivių, siuntų, 
baldų, gyvūnų, dviračių, auto perveži-
mas. Paimame iš Anykščių.

Tel. (8-655) 72200.

Statome namus, pirtis, dengiame 
stogus, šiltiname fasadus, atliekame 
vidaus darbus.

Tel. (8-670) 01470.

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

Tel. (8-606) 85525.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Iškertame  krūmus ir kitą menkaver-
tę medieną nuo žemės ūkio paskir-
ties 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.

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

Tel. (8-647) 48473.

Mobiliais gateriais pjauname me-
dieną jūsų kieme. Elektra nebūtina, 
ilgis – 11 m.

Tel. (8-603) 66887.

Baldų gamyba

Gaminame kietuosius virtuvės, mie-
gamojo, svetainės baldus, spintas 
stumdomomis durimis. Atvykstame, 
išsimatuojame. Sumontavimas ne-
mokamas. 

Tel. (8-601) 26068.

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

Tel. (8-676) 80295.

Statybos darbai

Statybų ir remonto darbai: stogai, 
tvoros ir kt.

Tel. (8-652) 77157.

Gruodžio 6 dieną 12.00 val. 
Anykščių kultūros centre vyks 
17-asis anoniminių alkoholi-
kų jubiliejus.

Kviečiami dalyvauti visi, turin-
tys problemų asmenys bei jų 
šeimos nariai.

Lapkričio 29 d. Anykščiuose gydytoja atliks kompiuteri-
nę Kvantinę - Magnetinę Rezonanso viso organizmo diagnos-
tiką. Fiksuojami (širdis, kraujagyslės, plaučiai,inkstai,virškinimo 
organai,sąnariai, oda,šlapimo sistema ) ir t.t.Cholesterolis,cukraus 
ir mikroelementų kiekis. 

 Taip pat atliekamas maisto netoleravimo testas 250 maisto pro-
duktų pagal kraujo grupę.   

Registracija tel. (8-687) 86047  darbo ir nedarbo dienomis.
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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 - 
15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,60 Lt/ 3.36 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

PRO MEMORIA
BRONISLAVAS PALIONIS

Kai metai lėks ir vėjai juos toli nuneš,
Ir sieksim mintimis senus laikus,
Paveikslą Jūsų vis matysim mes,
Jis bus su šypsena, geru žodžiu, švie-

sus... 

Rudeninio vėjo palytėtu ir auksiniais lapais 
nuklotu taku į Amžinybę šių metų lapkričio 
17 dieną išėjo Gydytojas – Bronislavas 
Palionis.

Gyvenimo kelias prasidėjo 1941m. vasario 5 dieną Kupiškio raj. 
Adomynės parapijoje, Naujikuose. Baigė Šimonių vidurinę mokyklą.

Dirbti pradėjo medicinos felčeriu. Dirbo ir mokėsi. 1973m. baigė 
Kauno Medicinos Institutą, įgyjo gydytojo kvalifikaciją. Nuo 1977m. 
dirbo vidaus ligų gydytoju ir poliklinikos vedėju Anykščių rajone, nuo 
1980m. iki 1993m. Svėdasų apylinkinės ligoninės vyriausiasis gy-
dytojas, nuo 1998m. iki 2008m. dirbant klinikinį darbą, kartu dirbo ir 
Anykščių poliklinikos vadovu.

Gyd. B. Palionio iniciatyva nuo 1988 metų atremontuotose - 
Svėdasų ligoninėje ir ambulatorijoje darbe griežtai buvo priimtas 
„sausas įstatymas“, po to jį taikome ir mūsų įstaigoje. 

2007m. balandžio 27 dieną Medicinos darbuotojų dienos proga 
PSPC direktorės skirta padėka už nuoširdų darbą, ir už darbą iš pa-
šaukimo.

2013 metais sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas 
Andriukaitis lankėsi Anykščiuose ir bendravo su Gydytoju. 
Bendraudamas sveikatos apsaugos ministras pasakė, kad reikia 
gydytojui B.Palioniui suteikti nusipelniusio Lietuvos Gydytojo vardą 
ir apdovanoti nusipelniusio Lietuvos Gydytojo garbės ženklu, nes 
Lietuvoje daug gerų gydytojų, o jis vienas iš geriausių. Bet SAM ko-
ridoriuose pasimetė ministro žodžiai ir 2014m. Gydytojui buvo skirta 
tik Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro padėka.

Iš pacientų per visą savo darbo laiką gaudavo tik padėkas, nėra 
gavęs nei vieno skundo. Dirbo tiek, kiek būdavo pacientų, gydė tiek 
savo, tiek savo kolegų pacientus, kurie tą dieną negalėjo būti darbe. 
Į darbą visada ateidavo anksčiau, išeidavo vėliau, bet tuo pačiu su-
gebėjo išauklėti ir išmokyti savo vaikus – tai puikūs, išsilavinę jauni 
žmonės, perskaityti visą mokslinę – medicinos tema literatūrą. Mėgo 
grožinę literatūrą ir poeziją.

Bronislavas Palionis garbingas, sąžiningas žmogus, gerbiamas 
pacientų, atidus žmogaus skausmui, jį atjaučiantis. Visada stengėsi 
padėti, nepamiršo ne tik savo pareigos, kaip gydytojo, tiesiog žmo-
giškas santykiuose ir su pacientais, ir su kolegomis.

Gydytojas Bronislavas Palionis - pavyzdys jaunesnių gydytojų kar-
tai. Gydytojo profesijos etalonas – mums visiems. Šalia Gydytojo 
buvo saugu, Jis gerbė kiekvieną, nežiūrint užimamų pareigų, nieko 
nėra įžeidęs, pažeminęs ar prieš ką nors pakėlęs balsą.

Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo. Jis liks gerumo 
Tiltas, jungiantis Jį mylėjusius žmones.

Tegul būna lengva Anykščių krašto žemė, nes šio krašto žmones 
Jis mylėjo labiau už save...

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Stasę, dukrą Eglę, sūnų 
Valdą, anūkus Joną ir Matą bei kitus artimuosius ir liūdime kartu su 
jais.

          Pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenė

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

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamas turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinė-
mis problemomis. Atsiskaito grynai-
siais. 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.

Brangiai - mišką arba mišką išsikir-
timui. 

Tel. (8-613) 74861.

Bet kokios būklės mišką, tvarkome 
vėjovartas, atliekame sanitarinius 
kirtimus, pjauname, šviesiname miš-
ką. 

Tel. (8-692) 05288.

Automobilai

Įvairius automobilius, važiuo-
jančius ir nevažiuojančius nuo 
300/86.89 iki 2000/579.24 Lt/Eur, 
taip pat automobilių variklius visos 
komplektacijos.

Tel. (8-609) 35788.

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.

Gyvuliai

Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo 
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka 
PVM.

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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.

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

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

Kita

Deguonies, angliarūgštės, acetile-
no balionus.

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

Mirus brangiai mamytei, Mildai Bronislavai RAŽANSKIENEI, 
nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, bendradar-
biams, Leliūnų bendruomenei, giedotojams ir visiems, padė-
jusiems palydėti į amžino poilsio vietą.

Dukra ir sūnus

Ieškomi pardavimo konsultantai 
darbui knygyne.

Tel. (8-614) 51313, CV siųsti: 
aidas@sinchronizacija.lt

UAB UTENOS PREKYBA REIKALINGI:

Svėdasų (Anykščių r.) parduotuvės vedėja (as).
Reikalavimai – atitinkamas prekybinis išsilavinimas, darbo patirtis 

maisto prekių parduotuvėje, mokėjimas dirbti kompiuteriu.
Privalumas - darbo patirtis vedėjos pareigose.
Važinėjantiems į darbą kompensuosime išlaidas.
 CV (gyvenimo aprašymą) pristatyti į personalo skyrių 
 (II aukštas, Maironio g. 2, Utena)
 arba el.p. personalas@utenosprekyba.lt
Informacija tel. (8 389) 51961, (8 389) 61798.
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2014 m. lapkričio 22 d.

mėnulis

Cecilija, Cilė, Steigintas, 
Dargintė.

šiandien

lapkričio 23d.

lapkričio 24 d.

lapkričio 22 - 24 - jaunatis.

Felicita, Klemensas, Ko-
lumbanas, Doviltas, Liubartė, 
Adelė, Kolumbas, Orestas.

Mantvinas, Žybartė, Gerar-
das.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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mįslė

komentaras
anyksta.lt

IŠ ARTI

Amiliutė ir padidinta pensija

www.anyksta.lt

„Važiu žmogus važinėja, pas-
kui šuva bėginėja. Anei važio vė-
žių, anei šuns pėdų?“

Ketvirtadienio mįslės „Per visą 
amžių iš namų neišeina ir nemato 
kaip namai iš vidaus atrodo?“ atsa-
kymas – sraigė. 

„Tamošius“:

„Alvydai, ką čia svarstyt, kandi-
datuok į merus, į prezidentus. Tu 
gali. Gal ir Napoleonu tapt“.

Ar džiaugiatės atšalusiu oru?
Viso balsų: 275

Prie J.Biliūno gimnazijos su-
montuotais lauko treniruokliais iš 
karto apsidžiaugė ne tik gimna-
zistai, bet ir kitų miesto mokyklų 
moksleiviai. Jie drąsiai naudojasi 

Anykštėnai atranda treniruoklius Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose prie J. Biliūno gimnazijos ir prie Šventosios upės pėsčiųjų take ties SPA „Vilnius – Anykščiai“ sumontuoti treniruokliai. 
Juos iš karto pamėgo vaikai, tačiau suaugusieji prie jų prisiliesti ilgokai vengė, nes nežinojo, ar gali naudotis, pavyzdžiui, sumontuo-
tais gimnazijos teritorijoje.

šia sveikatinimo priemone po pa-
mokų, tačiau kelis kartus apsi-
lankęs prie jų taip ir nesutikau nė 
vieno suaugusiojo. Tiesa, keletas 
praeivių manęs pasiteiravo, ar tai 

gimnazijos nuosavybė, ar galima 
čia ateiti ir suaugusiems. Deja, tą 
akimirką aš ir pats nežinojau kon-
kretaus atsakymo... Padarę tikrai 
gerą darbą, valdininkai pamiršo 
apie tai informuoti anykštėnus ar 
bent reklaminį kvietimą prie tre-
niruoklių įrengti. Beje, tokiais tre-
niruokliais Taline jau seniai nusėta 
jūros pakrantė. 

Paskambinus Anykščių savi-
valdybės vyriausiajai architektei 
Daivai Gasiūnienei, ji patikino 
– treniruoklių kompleksas prie J. 
Biliūno gimnazijos stadiono ir pa-
lei Šventosios upės kairiojo kranto 
taką tikrai skirtas sveiko gyvenimo 
būdo ugdymui įvairaus amžiaus 
žmonėms. Taigi, anykštėnai, eikite 
drąsiai, mankštinkitės, treniruo-
kitės, sveikesni būsite. Kiekvieną 
kompleksą sudaro po vienuolika 
skirtingų treniruoklių, tad veikti 
tikrai yra ką. 

„Lauko treniruokliai įrengti už 
Europos Sąjungos ir Anykščių ra-
jono savivaldybės lėšas įgyvendi-
nant bendradarbiavimo per sieną 
programą, - pastebėjo Anykščių 
savivaldybės administracijos In-
vesticijų ir projektų skyriaus spe-
cialistė Eugenija Rozenbergienė, 
vildamasi, kad miesto gyventojai 

aktyviai naudosis sukurta infras-
truktūra, bus sveikesni ir laimin-
gesni. – Lauko treniruoklius pasta-
tė ir sumontavo UAB „Patikimas 
turtas“. 

Abu treniruoklių kompleksai 
su jų įrengimu kainavo 119 tūkst. 
714,98 Lt.

Saulėtą popietę prie treniruoklių Šventosios pakrantėje nepavy-
ko sulaukti nė vieno anykštėno ar SPA svečio. 

Ši anykštėnė su savo augin-
tiniu abejingai praėjo pro 
treniruoklius. 

Autoriaus nuotr. 

„Čia smagu leisti laiką“, - tvirtino Anykščių A. Baranausko pa-
grindinės mokyklos moksleivės Deinora ir Gabrielė. 

Po pamokų prie treniruoklių siaučia vaikai. 

Taip
76

Būtų smagu, 
bet žinau, jog 

brangiai kainuos 
šildymas

51

Ne
135

Vieną sykį iš pat ryto
Toks dalykas jai nutiko.
Paštas beldžia – laba diena
Mes dėl pensijos šiandieną.

Tegu ir piliečiai žino
Jums gera valdžia grąžina
Pensijas, kurias sumažino
Vis tik turi žmonės sąžinę.

Davė jai pasirašyti
Dėl šio įvykio mažyčio
Tai dabar jinai žinos,
Kiek valdžia jai atiduos.

Kur tik noriu, ten einu,
Išlaidauju, gyvenu.
Ir perku puikių dalykų
Už tą trisdešimtį litų.


