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Medicina neturi 
būti verslas 
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direk-

torė Zita Neniškienė sako, kad anykštėnai medikai gyvena pagal 
skandinaviškus normatyvus, tačiau susiduria su lietuvišku serga-
mumu. Direktorė teigia, kad nesupranta, kodėl žmonės, prašyda-
mi medicinos punktų miesteliuose, juose patys nesilanko. 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Zita 
Neniškienė sako, kad jei žmogui sunku pasiekti gydytoją, tai ne 
medicinos, o socialinė problema.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Pažadėjo balsuoti, jei atidarys 
medicinos punktą

Anykščių rajono vadovų 
susitikimas su Andrioniškio 
gyventojais buvo ypač šiltas. 
Mat renginiams skirta saliukė 
buvo gerai pašildyta malkine 
krosnimi. Valdžios klausėsi gal 
tik kokių dvidešimt andrioniš-
kiečių, tačiau nedidelė patalpa, 
kai joje susėdo ne tik miestelio 
gyventojai, bet ir keli policinin-
kai, atrodė beveik pilna. 

Visi trys rajono vadovai – me-
ras Sigutis Obelevičius, vice-
meras Donatas Krikštaponis ir 
ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIUS VILIUS JUODELIS 
džiaugėsi, jog jiems labai gera 
pravažiuoti pro Andrioniškį. 
Tiesa, ko jie pro tą Andrioniškį 
vis važinėja, taip ir nepaaiški-
no.

Andrioniškio seniūnas Sau-
lius Rasalas ir miestelio ben-
druomenės aktyvistė Prima 
Vaišvilienė (jam už nugaros 
dešinėje) ginčijosi, kiek liko 
vietų kapinėse.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

- Ar pirminės sveikatos priežiū-
ros srityje yra kokių pakeitimų?

- Neseniai aptarėme naują minis-
tro įsakymą, kuris turėjo įsigalioti 

rugpjūčio mėnesį, o buvo atidėtas 
iki lapkričio 1 dienos. 

vilniečių, nes Liepkalnis merdė-
jo, tačiau šiemet jie sezoną pasi-
tinka su naujom latvių įrengtom  
trasom ir sezoną, ko gero, pra-
dės jau šį savaitgalį, - pastebė-
jo L. Avietė, primindamas, kad 
Anykščiai praras didžiąją dalį 
slidininkų iš Vilniaus. – Anykš-
čiuose mėgsta slidinėti pane-
vėžiečiai, tačiau ir jie visada 
pasveria, kur pigiau ir neretai 
renkasi netolimus Latvijos sli-
nėjimo kurortus. 

Norint neprarasti ir jų, tiesiog 
būtina mažinti slidinėjimo kai-
nas“, - mano L. Avietė, paskai-
čiavęs ir naujas kainas pateikęs 
savivaldybei. Tačiau į vadovo 
samprotavimus neatsižvelgta, 
kainos Anykščiuose išlieka to-
kios pačios kaip pernai. 

Nors tarp anykštėnų slidinė-
jimas tampa vis populiaresnis, 
tačiau be svečių iš didmiesčių 
išsilaikyti slidinėjimo centrui 
bus sunku, nebent slidinėjimą 
dotuoti pasiruošusi Anykščių sa-
vivaldybė. 

„Kalitai“ teks konkuruoti Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Ketvirtadienio rytą Anykščių kalnų slidinėjimo centre “Kalita” pradėtas gaminti sniegas ir yra 
tikimybė, kad kitą savaitę kalnų slidinėjimo entuziastai galės išbandyti trasą. Iki šiol buvęs vienas 
populiariausių šalies slidinėjimo centrų šiemet dėl slidininkų turės konkuruoti su latvių įrengtu 
moderniu slidinėjimo centru prie sostinės – Liepkalniu.

Sniegą ant Kalitos kalno dieną, naktį gamina 5 sniego patrankos. Pagrindinę trasą tarp va-
saros rogučių trasos ir keltuvų tikimasi paruošti jau kitą savaitę.       Autoriaus nuotr.   

tarp populiariausių slidinėjimo 
centrų šalyje, būtina mažinti 
kainas. „Pas mus slidinėjo daug 

centro vadovas Liudvikas Avietė 
optimizmu netrykšta ir teigia, 
kad norint Anykščiams išlikti 

Nors šiemet slidinėjimo sezo-
nas gali prasidėti kaip reta anks-
ti, Anykščių kalnų slidinėjimo 

Rajono Taryba parėmė melioratorius
Buvusios politikės, Raguvė-

lės dvaro savininkės Alvilinos 
Rimševičienės argumentai įti-
kino rajono Tarybos narius pa-
remti melioracijos projektą.

rievės
...Krepšininkas Jonas Valančiūnas 

labai aukštai pašoka, bet būtų kvai-
lą, jeigu jį apdovanotų už sportinius 
šokius „Verpeto“ taure...

Architektai 
senamiesčio 
ramybėje 
nepaliks

Apyvarta. „Anykščių vynas“ 
nuostoliai per 9 šių metų mėnesius 
sumažėjo trečdaliu iki 0,3 mln. Lt 
(2013 metais per tą patį laikotarpį 
nuostolis buvo 1 mln. Lt), tačiau 
19 proc. smuko ir pajamos. Parda-
vimams didžiausią įtaką turėjo ne-
palanki situacija sulčių rinkoje.

Nebus. Susitikime su Anykščių 
vadovais gyventojai klausė, ar bus 
tvarkomas kelias Surdegis-Suba-
čius, nes matė pastatytus transporto 
srauto matuoklius. Deja, paaiškėjo, 
kad jie neparodė reikiamo trans-
porto srauto, kad kelias papultų į 
tvarkomų sąrašą. 

Akcija. Raudonojo Kryžiaus 
Anykščių skyrius vykdo akciją 
„Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų“ ir 
dovanos kalėdinį džiaugsmą bei-
jaukumą vienišiems bei ligotiems 
žmonėms. Visi geros valios žmo-
nės kviečiami prisijungti prie šios 
akcijos ir aukoti bei kalėdines do-
vanėles nešti iki gruodžio 15 d. 
darbo dienomis adresu V.Kudirkos 
g.14 nuo 9.00 iki 16.00val.

Euras. Anykščių rajono taryba 
ketvirtadienį toliau įvedinėjo eurą. 
Didžioji dalis klausimų buvo skirti 
dokumentuose litus perskaičiuoti 
į eurus. Iš viso Taryba svarstė 44 
klausimus. Priminsim, kad prieš 
mėnesį posėdyje Taryba svarstė 
net 100 klausimų, iš kurių vos ne 
visi buvo apie euro įvedimą.

Bendruomenė. Svėdasų ben-
druomenės pirmininkė Asta Fjell-
birkeland ataskaitiniame susirin-
kime pasidžiaugė, kad pavyko 
surengti pažinimą skatinančią ir 
kartas suartinančią estafetę „Pa-
žink Svėdasus“. 

Reidas. Penktadienį Anykščių 
policininkai, pasitelkę kolegas iš 
Utenos, Anykščių rajone vykdė 
akciją, kurios metu tikrino vairuo-
tojų blaivumą bei tai, ar vairuotojai 
pasikeitė padangas. Iki pietų akcija 
vyko mieste, po pietų policininkai 
išsiskirstė į rajoninius kelius. 

Sveikinimas. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų  
ar kitomis progomis. Sveikinimo 
kaina – 55 Lt (15,93 EUR).
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spektras

Temidės svarstyklės
Įrankiai. Lapkričio 15 dieną, 

apie 9 valandą vyriškis, gimęs 1986 

metais, atvykęs į remontuojamą 
butą, esantį Anykščiuose, pastebėjo, 
kad dingo jam priklausantys įvairūs 

Šį kartą komandoms teko įvairios 
užduotys. Reikėjo pasakyti, kas buvo 
laikomas pirmuoju filantropu, atspė-
ti, kokie objektai Lietuvoje pastatyti 
už įvairių ES fondų lėšas bei pažinti 
lenkiškai kalbantį socdemą Vytenį 
Andriukaitį, tačiau tai nepadėjo šio 
bendrapartiečiams anykštėnams, ve-
damiems kandidato į merus Dainiaus 
Žiogelio, patekti nors į stipriausių ko-
mandų penketuką. 

Liberalų „Nikė“ tvirtai pirma-
vo paskutiniame ture, surinkusi 37 
taškus. Antra buvo „Vienaskaita“, 
surinkusi 32 taškus, trečioje vietoje 
komanda „Šaltas protas“, surinkusi 
31 tašką. O štai socdemų koman-
da „Žiogas“, praeitame ture šokusi 
aukštai, net iki šeštos vietos, išsikvė-
pė – užėmė tik 11-ą vietą, surinkusi 
23,5 taško. 

Galutinėje įskaitoje „Nikė“, nu-
galėjusi dviejose turuose iš keturių, 

Anykščiuose protingiausi - 
liberalai

Pasibaigė rudeninis „Europrotų“ turas. Trečiadienį viešosios 
bibliotekos salėje komandos susitiko paskutinį kartą. Paskutinis 
turas lėmė, kad nugalėjo „Nikė“ – Liberalų sąjūdžio komanda.

taip pat užėmė pirmą vietą, surinkusi 
33 įskaitinius taškus, vidutiniškai per 
turą gaudavusi 8,25 taško, nuo nuga-
lėtojų atsilikusi tašku. „Anykštos“ 
žurnalistų pagrindu sudaryta „Vie-
naskaita“ liko antra, vidutiniškai per 
turą gaudavusi 8 taškus, o pernykšiai 
nugalėtojai, vadovaujami verslinin-
ko Aido Deveikio „Koks skirtumas“, 
surinkę 30 taškų ir gaudami viduti-
niškai po 7,5 taško, liko treti. Toliau 
išsirikiavo - „Jums tai nepatiks“(J.
Biliūno gimnazijos mokytojai ir mo-
kiniai), „Šilelio spygliai“ (savivaldy-
bės komanda), „Mozaika“ (J.Biliūno 
gimnazijos mokytojai). Socialdemo-
kratų „Žiogas“ narsiai kovojęs su 
įsegta partine simbolika liko 10-as, 
surinkęs 6 taškus. Troškūnuose, 
kur grūmėsi 6 komandos, nugalėjo 
„Malmaža“.

Iš viso Anykščiuose dalyvavo 12 
komandų, visos jos gavo įskaitinių 

taškų ir, žinoma, atminimo dovanų.  
Nugalėtojai „Nikė“, kuriems vado-
vavo verslininkas Lukas Pakeltis 
(pasak žinovų, ypač liberalus susti-
prino L. Pakelčio žmonos dalyvavi-
mas) gavo gražius spalvotus skėčius,  
„Vienaskaita“ buvo apdovanota ger-
tuvėmis, o „Koks skirtumas“ nariai 
gavo rašiklius. 

Beje, skėtį gavo ir dar vienas žmo-
gus iš Anykščių. Lapkritį visi norin-

tys galėjo dalyvauti parengiamajame 
„Europrotų“ žaidime – treniruotėje 
specialioje „Europrotų“ programėlė-
je feisbuke. Žaidime dalyvavo dau-
giau kaip 500 šimtai dalyvių. Euro-
pos Komisijos atstovybė Lietuvoje 
burtų keliu išrinko 10 nugalėtojų, 
kuriems dovanojo specialius „Eu-
roprotų“ prizus – skėčius. Viena iš 
nugalėtojų - Diana Kviecinskienė iš 
Anykščių. 

Nugalėtojai „Nikė“, kuriems vadovavo verslininkas Lukas Pa-
keltis (pirmas iš kairės), išskleidė pergalės skėčius.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.  

įrankiai. Žala – 1 900 litų.
Dviratis. Lapkričio 27 dieną, apie 

17 valandą buvo pavogtas bėginis 

dviratis, kuris buvo paliktas prie 
parduotuvės, esančios Anykščiuose, 
K. Ladigos gatvėje. Žala – 500 litų.

57 tūkstančiai litų, galima saky-
ti, bus merkiami į balą. Asociacija 
ketina tvarkyti Raguvėlės apylin-
kių melioracinius statinius ir jau 
laimėjo konkursą  europinei para-
mai gauti, tačiau asociacijai trūksta 
savų pinigų dalies.

Posėdyje konservatorius Ro-
landas Jurkėnas iliustravo dilemą, 
kurią turėjo spręsti Tarybos nariai 
- viena vertus žemė yra privati, kita 
vertus – melioracijos įrenginiai pri-
klauso savivaldybei: „Mums reikia 
apsispręsti – ar iš vienos pusės mes 
remiam privatų turtą jam pagelbė-
dami, ar mes prižiūrim savo įren-

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Rajono Taryba parėmė melioratorius
Anykščių rajono taryba nusprendė skirti per 57 tūkstančių litų 

Vašuokos melioracijos statinių naudotojų asociacijai, kad ši galė-
tų dalyvauti projekte.

ginius ir juos taisom. Buvo kalbėta 
apie 130 hektarų, tai tas nusausi-
namas plotas turbūt išsiplėstų dar 
labiau. Jei tai įvertinsim kaip pri-
vataus turto gelbėjimą – tai būtų 
nelogiškas sprendimas, bes jei mes 
pažvelgtumėm į savo savivaldybės 
turto pagelbėjimą, žemės ūkio pa-
gelbėjimą ir pakankamai didelio 
ploto žemės sutvarkymą – teisin-
gas sprendimas“.

Liberalas Lukas Pakeltis sampro-
tavo, kad nėra teisinga tokia suma 
paremti vieną verslo subjektą, kad 
visas Anykščių verslas remiamas 
mažesne suma, nei asociacijai keti-

nami duoti pinigai, o ūkininkai yra 
tokie patys verslininkai, kaip ir kiti. 
Jis posėdyje dalyvavusios Vašuokos 
melioracijos statinių naudotojų aso-
ciacijos pirmininkės Alvilinos Rim-
ševičienės klausė apie ekonominius 
žemės melioravimo aspektus ir kaip 
investuoti pinigai grįš savivaldybei.

A.Rimševičienė Tarybą tikino, 
kad pinigai grįš per mokesčius, 
darbo vietas ir per iš Anykščių 
įmonių perkamas prekes, o taip pat 
iš planuojamos melioruoti žemės 
40 procentų yra valstybinė žemė. 
Tai galutinai įtikino Tarybos na-
rius, kurie sprendimui pritarė.

Asociacija žemės melioravimui 
iš europinių fondų ir valstybės tu-
rėtų gauti per 900 tūkstančių litų.

-ANYKŠTA

Buvusios politikės, Raguvė-
lės dvaro savininkės Alvili-
nos Rimševičienės argumen-
tai įtikino rajono Tarybos 
narius paremti melioracijos 
projektą.

Visi 19 posėdyje dalyvavę depu-
tatai pakėlė rankas „už“ sprendimą 
išnuomoti dalį bibliotekos, kaip 

Kurs laikiną knygynėlį ir kavinukę
Anykščių rajono taryba pritarė Anykščių bibliotekos dalies pa-

talpų išnuomavimui.
teigiama, nenaudojamų patalpų. 

Bendras išnuomojamų patalpų 
plotas – 87 kvadratiniai metrai. 

Patalpos turi būti išnuomotos lai-
kinai (vieneriems metams) įkurti 
knygynėlį ir kavinę. Patalpos nuo-
mojamos iki investicinio projekto 
„Katinų svetainė“ įgyvendinimo.

Viešoji biblioteka viešąjį nuo-
mos konkursą turi organizuoti iki 
gruodžio 10 dienos.

-ANYKŠTA

Santykiai. Seimo Pirmininkė Lo-
reta Graužinienė teigia, kad bendra-
darbiavimas tarp Lietuvos Seimo ir 
Rusijos Valstybės Dūmos beveik ne-
vyksta. „Mes, kaip parlamentai, ne-
bendraujame, nors ir turime tarppar-
lamentinę grupę. Bendravimo forma 
jau keletą metų yra ta, kad parlamen-
tarai dalyvauja sportinėse varžybo-
se“, - tvirtina Seimo vadovė. Nepai-
sant to, anot L. Graužinienės, Seimas 
nėra visiškai izoliuotas nuo Rusijos 
politinės aplinkos, su Maskvos atsto-
vais bendraujama įvairių susitikimų 
metu. „Diplomatiniai darbai vyksta, 
tačiau aktyvaus ir artimo bendravimo 
su Dūma tikrai nėra“, -  sakė Seimo 
Pirmininkė.

Pigiau. Nuo kitų metų elektros 
energijos kaina buitiniams varto-
tojams mažės 1,2 cento, skaičiuoja 
elektros skirstymo bendrovė „LES-
TO“, kurios teiktas elektros kainas 
penktadienį patvirtino Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komi-
sija (VKEKK). „Pagal VKEKK pa-
tvirtinimą, nuo kitų metų buitiniams 
klientams elektros energijos kaina 
mažės 2,6 proc., arba apie 1,2 cento. 
Verslui persiuntimo paslauga mažės 
10 proc.“, - sakė „LESTO“ generali-
nis direktorius Aidas Ignatavičius.

Skola. Centrinės valdžios sekto-
riaus skola spalio mėnesį sudarė 39,5 
procento numatomo šių metų Lietu-
vos bendrojo vidaus produkto (BVP) 
ir siekė 49,438 milijardo litų. Iš šios 
sumos 78,7 proc. teko Lietuvos įsis-
kolinimams užsienyje - 34,048 mlrd. 
litų užsienio finansų institucijoms ir 
4,858 mlrd. tarptautinėms organiza-
cijoms. Šalies vidaus sektoriaus skola 
spalio pabaigoje sudarė 21,3 proc. 
visos skolos: vidaus finansiniam 
sektoriui centrinė valdžia buvo sko-
linga 8,700 mlrd. litų, nefinansiniam 
sektoriui - 0,257 mlrd. litų, kitiems 
kreditoriams - 1,573 mlrd. litų. Visa 
centrinės valdžios ilgalaikė skola spa-
lį buvo 48,588 mlrd. litų (98,3 proc. 
visos skolos), trumpalaikė - 0,850 
mlrd. litų (1,7 proc.).

Nori. Lietuvos verslininkai pritaria 
„lubų“ Valstybinio socialinio draudi-
mo („Sodros“) įmokoms įvedimui ir 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
maistui bei būtiniausio vartojimo pre-
kėms sumažinimui, tačiau nepalaiko 
mokesčių privačiam turtui didinimo 
ir socialinių mokesčių mažinimo. 
Šalies verslininkai tikisi, kad valstybė 
supaprastins procedūras, susijusias su 
mokesčių deklaravimu ir mokėjimu.

Statistika. Per savaitę - lapkričio 
21-27 dienomis - Lietuvos keliuose 
ir gatvėse žuvo 8 žmonės: 4 pėstieji, 
3 keleiviai, 1 vairuotojas. Sužeisti 86 
žmonės. Lietuvos kelių policijos tar-
nybos pirminiais duomenimis, iš viso 
per savaitę šalies keliuose įvyko 81 
eismo įvykis. Neblaivūs vairuotojai 
sietini su 7 eismo įvykiais, kuriuose 
2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Šiais 
metais, iki lapkričio 28-osios, mūsų 
šalyje eismo įvykiuose žuvo 228 
žmonės, t. y. 5 mažiau negu praėju-
siais metais per tą patį laikotarpį.

Laivas. Nacionalinės ginkluoto-
sios pajėgos ketvirtadienį netoli La-
tvijos teritorinių vandenų pastebėjo 
Rusijos kariškių povandeninių laivų 
paramos laivą. Rusijos karinis laivas 
„SS-750“ buvo identifikuotas Latvi-
jos ypatingoje ekonominėje zonoje, 
11,5 jūrmylių nuo šalies teritorinių 
vandenų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Lietuvos architektų sąjunga 2014 
metais įgyvendino projektą „Senojo 
Anykščių miesto archeologinės eks-
pozicijos miesto centrinėje dalyje 
įrengimas ir pritaikymas kultūrinio 
turizmo reikmėms”, kurio tikslas 
- parengti senojo Anykščių miesto 
archeologinės ekspozicijos miesto 
centrinėje dalyje įrengimo ir pritai-
kymo verslo vystymui architektūri-
nę koncepciją.

Kaip sakė Anykščių savivaldy-

Senamiesčio ramybėje nepaliks
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių bibliotekoje buvo surengtas idėjų, kaip 
pertvarkyti Anykščių A. Baranausko aikštę, pristatymas. Lietu-
vos architektų sąjungos Menų inkubatoriaus rezidentų grupės 
siūlė Anykščiuose neleisti važiuoti pro Kultūros centrą, labai gi-
liai kasti, o paminklą Laisvei apstatyti geležiniais kontūrais. 

bės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, 
„centras yra senojo miesto vieta, 
kuri pagal idėją turėtų traukti“. Ji 
priminė, kad pirmoji atkurti centrinę 
miesto aikštę pasiūlė architektė Gie-
drė Miknevičienė, o šis projektas 
būtų tarsi jos minties tęsinys.

A. Baranausko aikštėje seniau 
buvo gyvenamųjų, prekybinių pas-
tatų kvartalas, o Antrojo pasauli-
nio karo metais čia stovėję pastatai 

buvo išsprogdinti ir išgriauti, sovie-
tiniais metais šioje vietoje įrengtas 
skveras. 

Savo projektus porai dešimčių į 
biblioteką atėjusių anykštėnų, prista-
tė architektų trys grupės, dirbusios 
su Anykščių senamiesčio pritaikymo 
turizmui projektu keturias savaites. 

Viena iš grupių siūlė gerokai at-
kasti centrinę miesto dalį – tiek, kad 
žmonės galėtų nusileisti iki išlikusių 
namų pamatų, o išlikusiuose rūsių 
patalpose įkurti įvairias komercines 
patalpas. Pavyzdžiui, aludes ar vyni-
nes. A. Baranausko aikštėje  galėtų 
atsirasti  ir amfiteatras. Antroji grupė 
siūlė eismą, kuris dabar vyksta šalia 
A.Baranausko aikštės, nukreipti 
kitu keliu, suformuoti vientisą erdvę 

iki pat Kultūros centro, o paminklą 
Laisvei apstatyti visokiais balto me-
talo kontūrais. Trečioji grupė siūlė 
atkurti buvusią miesto aikštės vaiz-
dą neatstatant nugriautų pastatų, o 
pažymint juos skirtingomis grindi-
nio trinkelėmis, išlikusius rūsius ir 
pamatus eksponuoti po stiklu. 

Pasiūlymai tik teoriniai, bent jau 
kol kas. Kaip sakė pristatyme daly-
vavęs anykštėnas architektas Kęstu-
tis Indriūnas, „jeigu šiuos projektus 
įgyvendinti, prireiktų milijonų“. Na, 
o patį anykštėnams pristatytą idėjų 
projektą, kurį rėmė ir Anykščių sa-
vivaldybė, Lietuvos kultūros taryba 
finansavo 40 tūkstančių litų. Pri-
statymui buvo išleistas prabangus 
lankstinukas. 
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)
Pirminiame lygyje niekas nepasi-

keitė, nes mes nebuvom apmokesti-
nę gyventojų už paslaugas, išskyrus 
tai, kas yra ir dabar – už plombas 
suaugusiems, vairuotojų ir darbui 
reikalingus medicininius patikrini-
mus. Medicina neturi būti verslas. 

- Ministro Vytenio Andriukai-
čio valdymo metu buvo išleista 
nemažai įsakymų, kuriems prie-
šinosi medikai, farmacininkai, ar 
nėra, kad dabar juos naikina ir 
atstato viską „į vietas“?

- Kas susiję su pirminiu lygiu, 
nieko neatšaukė, tik keleto įsakymų 
vykdymą atidėjo.

Neturėtų nieks keistis. Sakykim, 
mūsų sveikatos priežiūros centre 
gydytojų yra tiek, kiek reikia pagal 
normatyvus. Kai kurie gydytojai 
galėtų dirbti dar daugiau, bet kad 
gyventojų nebėr. Aš visiems sa-
kau, kad normatyvai skandinaviški 
– 1500 žmonių gydytojui, bet ser-
gamumas lietuviškas. Todėl kartais 
susidaro prie gydytojų durų ir eilu-
tė. Mes pasitarę, kad žmogui, ne-
reiktų laukti susižeidus pas šeimos 
gydytoją, turim įsteigę papildomą 
chirurgo etatą. Taip pat turim papil-
domą ginekologo etatą. Gydytojai 
per dieną priima po 40–60 pacientų, 
per metus susidaro nemažai, saky-
kim, gydytoja Dalia Kazlauskienė 
per metus priima po 6 000, Vitalija 
Giriūnienė 5 000, Kęstutis Bajarū-
nas, Rimondas Bukelis po 4 500 
žmonių (apsilankymai).  

- Ar rajono gyventojų senėji-
mas įneša korekcijas į gydytojų 
darbą?

- Taip, čia prie to paties „skan-
dinaviško“ modelio. Sergamumas 
didėja, pacientas dažniau lankosi, 
o mes už jį gaunam per metus 72 
litus. Mes gyvenam iš tų pacientų, 
kurie nesilanko, o ne iš tų, kurie 
dažnai lankosi. Tiesa, nebėra tokių 
pacientų, kurie dešimtimis kartų 
per metus ateina. Sakykim, vienas 
žmogus per metus atėjo 98 kartus. 
O šiaip vidurkis yra 4 kartai – tiek 
per metus pas mus ateina suaugęs 
gyventojas. Didžioji gyventojų da-
lis papuola į grupę nuo 18 iki 65 
metų, už juos per metus mokama 
po 71 litą, tik už vyresnius moka-
ma po 130 litų per metus. Nesakau, 
yra žmonių, kurie sveiki, nesilanko, 
bet jei žmogus neateina trejus me-
tus, tokio žmogaus jau mes ieškom, 
kviečiam per įvairias programas. 
Tie, kurie neateina, yra mūsų pro-
blema. Pernai rašėm skelbimus, 
kviečiame ir šiemet, tegu ateina pas 
šeimos gydytojus, pasitikrina. 

- Daug pagyvenusių žmonių, 
daug darbo, gal todėl jauni gydy-
tojai nenori važiuoti į provinciją. 
Kaip manote, ar reiktų atidirbti 
jauniems gydytojams, baigusiems 
mokslus?

- Aš tai vis dėlto už tai, kad rei-
kėtų atidirbti ir ministro Vytenio 
Andriukaičio poziciją labai palai-
kėm. Visiškai nesvarbu, kur žmo-
gus gyvena, jis turi gauti vienodą 
medicininę priežiūrą. Taip pat ir su 
gydytojais, yra atitinkami reikalavi-
mai tyrimams, aparatūrai, taigi vi-
siškai nesvarbu, ar gydytojas dirbs 
Viešintose, ar Kaune. Jis darys tą 
patį darbą. Manau, kad gydytojai 
turėtų norėti įsidarbinti. Negaliu sa-
kyti, kad neatvažiuoja – per dvejus 
metus įsidarbino dvi jaunos gydy-
tojos. Gal tik tiek, kad atlyginimai 
kukloki tiek gydytojų, tiek perso-
nalo, nes esmė tai tokia, kad mes 
nesam privatūs. Tarp kitko, dabar-
tinė ministrė Rimantė Šalaševičiūtė 

pagyrė, kad privatūs gydytojai gerai 
dirba. Mes pajutom nuoskaudą, nes 
privatūs renkasi sau klientūrą, pas 
juos dirba po vieną sesutę, kai pas 
mus prie gydytojo priskirta 2,5 se-
sutės. Žinoma, galima būtų atleist, 
bet mažam rajone ir taip didelis ne-
darbas... Tarėmės visuotiniam susi-
rinkime, ar dirbam visi, bet kukliau, 
ar mažinam. Žinoma, kad 4 rankos 
ir 2 galvos žymiai geriau už vieną 
tobulą.... Gydytojai visi liktų bet 
kokiu atveju, nes krūviai atitinka 
normatyvus.  Jei būtų privatininkas 
– iš karto pusės sesučių nebūtų, o 
kuo jų yra daugiau, tuo atlyginimas 
kuklesnis. 

-  Pavasarį kilo triukšmas, kad 
gyventojai pageidauja atkurti 
medicinos punktus ten, kur jie 
jau uždaryti.

- Jūs atraskit nors vieną savival-
dybę, ar privatų kabinetą, kur būtų 
medicinos punktai - jie neturi nė 
vieno medicinos punkto. Sakykim, 
Surdegis, mano parapija, mano tė-
viškėlė, aš labai juos palaikau, su-
rinko parašus, kiek yra žmonių, kiek 
buvo apsilankymų punkte. Išeina, 
kad Surdegio punkte per dieną apsi-
lankydavo 1 žmogus. Mokėti sesu-
tei tokį pat atlyginimą už 1 žmogų 
per dieną, kai čia sesutė priima po 
25 žmones? Visų pirma, Surdegyje 
nėra pastatų, kurios atitiktų reika-
lavimus, mes pinigų kapitaliniams 
remontams neturime ir negalime 
skirti, nes galime tik einamiesiems 
remontams, o ten jau reikia kapitali-
nio, reikia vandens, reikia nuotekų. 
Iš kitos pusės medicinos punktas 
pagal ministro įsakymą atidaromas 
toje vietoje, kur yra 1500 gyvento-
jų ir kuri 15 kilometrų nutolusi nuo 
šeimos gydytojo. Surdegis nutolęs 
10 kilometrų nuo šeimos gydytojų, 
o gyventojų pačiame kaime yra 200. 
Aš nežinau, jei steigėjas nuspręs, 
kad reikia, Tarybos nariai nubal-
suos, tai jie turėtų ir skirti finansavi-
mą. Sakykim, Ukmergės savivaldy-
bė kasmet skiria po 250 tūkstančių 
litų medicinos punktų išlaikymui. 
Tiesa, jie šiais metais mažina, o ki-
tais metais išvis žada atsisakyti šito 
finansavimo, nes paskaičiavo. Juk 
jeigu slaugytoja dirba tik 2 valan-
das, pastatą vis tiek reikia žiemos 
metu šildyti 24 valandas. 

Pagal naują ministro įsakymą 
net ir psichiatrų seselės turi vykti 
pas pacientą į namus, o juk šeimos 
gydytojai važiuoja pas sergančius 
ir taip. Kaip tas žmogus ateis neį-
galus, jį reikia lankyti. Be to, skir-
damas vaistus, gydytojas turi žinoti, 
kur ligonis juos susileis – ar atvyks 
pas gydytoją, ar į ligoninę, ar sesutė 
jam suleis namuose. Sakykim, įdo-
mi Traupio situacija, jiems skyrė 
naują mašiną, kad sesutė galėtų at-
vykti į namus, bet gyventojai surašė 
raštą, kad neatsisako punkto, kad 
jiems nereikia, jog atvyktų į namus. 
Močiutės nori užsirišt gražią skare-
lę ir ateit į punktą. Tiesa, Traupyje 
situacija kiek kitokia, ten ir žmonių 
daugiau ateina, ir vaistų per mėnesį 
už 200 litų parduodama, kai kituose 
punktuose 40-50 litų surenkama, tai 
vos 4-5 vaistai per mėnesį. Aš neži-
nau, kodėl žmonės, prašydami, kad 
punktas būtų, jame nesilanko. 

- Gal punktai psichologiškai ge-
rai gyventojus veikia. Yra punk-
tas – sveiki, nebėr – puola ligos?

- Matote, medicinos esmė yra, 
kad gydytojas yra arčiau ligonio, 
nes tik gydytojas gali nustatyt ligas, 
skirti gydymą. Sesutė ligų nustatyti 
negali, ji tegali suleisti vaistus. Da-
bar felčerė jau nebe ta, kur buvo – ji 

tėra akla vykdytoja, negali receptų 
išrašyt ir t.t. 

Atskira kalba yra mokyklų medi-
cinos punktai. Buvo laikas, kai juos 
masiškai uždarinėjo, teliko Lietuvo-
je gal 5 savivaldybės, kur tie punk-
tai buvo. Manau, kad mokykloje 
toks punktas turi būti, nes ten ir 
maitinimas, ir suolo parinkimas, ir 
daugelis kitų dalykų. Tuos punktus 
mes išlaikėm. Kai daugumoje savi-
valdybių tie punktai buvo uždaryti, 
atsirado valstybinis finansavimas. 
Tai gal ir su suaugusių medicinos 
punktais ateityje taip bus. Jau užsi-
menama, kad gali būti skirta atskira 
eilutė punktams išlaikyti, kur toli, 
kur žmonėms sunku pasiekti gy-
dytoją. Tačiau pasakyčiau, kad jei 
žmogui sunku pasiekti gydytoją, tai 
ne medicinos, o socialinė problema 
ir medicina negali spręst socialinių 
problemų. 

- Ar anykštėnus kamuoja ko-
kios specifinės ligos, ar sergamu-
mas toks, kaip respublikoje?

- Nepasakyčiau, kad yra kokių 
išskirtinių ligų. Pirmoje vietoje šir-
dies, kraujagyslių susirgimai, toliau 
onkologija, taigi – nieko išskirtinio. 
Tiesa, nemažai neįgalių gyventojų, 
bet, manau, tai irgi labiau socialinės 
problemos. Kai nėra darbo, žmonės 
gal turi daugiau laiko neįgalumo 
grupei susitvarkyti.

Visada sakau, kad medicina – ne 
verslas, bet vis dėlto ekonomika turi 
būti ekonomiška, turime žiūrėti, 
kad į minusą neitume. Per mėnesį 
už pirminę priežiūrą mes gauname 
220 tūkstančių litų. Tai nėra dideli 
pinigai, nes už juos turime išlaikyti 
gydytojus, teikti visas paslaugas, iš-
laikyti mašinas ir t.t. Tarp kitko, sa-
kykim vien už benziną mes mokam 
maždaug 30 centų daugiau negu 
uteniškiai, jie vien iš to nemažai su-
taupo. Atskira kalba – privalomasis 
draudimas, kurio per metus sumo-
kam nemažai, bet jis nesikaupia, 
mes išmetam  pinigus kaip į balą.  

- Kuo galėtumėt pasidžiaugti?
- Aišku, džiaugiuosi kolektyvu ir 

jo žmonėms dėkoju už darbą, už rū-
pestį ligoniais.

Medicina neturi būti verslas 

užuojauta

Gal 
pastebėjote 
kainų 
augimą prieš 
euro 
įvedimą?

Kalbino Linas BITVINSKAS

Sau į kelią neėmiau aš 
nieko,
Viskas Jums, brangieji 

mano, lieka -
Žemė, kvepianti medum ir 

gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas 
žvaigždėmis.
/Justinas Marcinkevičius/
Užjaučiame Valdą TAMU-

LĮ mirus mylimai mamytei.

Bendradarbiai

Algirdai,
tegu nuoširdi mūsų užuo-

jauta paguodžia Tave liūde-
sio valandą mirus mylimam 
tėveliui.

Klasės draugai

Arūnas MATULIAUSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Sunku pasakyti, tačiau 
kainų augimą jaučiu. Daugiau 
išleidžiu maisto produktams, o 
į kavines aš nevaikštau. Lais-
valaikį leidžiu bažnyčioje ir 
renginiuose.

Vanda VILDŽIENĖ, Zavie-
siškių kaimo (Kavarsko seniū-
nija) gyventoja:

- Man atrodo, kad viskas po 
truputį brangsta, tik neaišku, 
ar tai susiję su euro įvedimu. 
Kaip bus toliau – kas ten žino. 
Turėsime priprasti prie euro.

Vytautas MALINAUSKAS, 
Naujųjų Elmininkų gyvento-
jas:

- Vieni sako, kad dėl euro 
įvedimo viskas brangsta, kiti 
– kad ne. Kas pinigų daug turi, 
tam niekas nebrangu, pas ką jų 
nėra, jam viskas brangu. O dėl 
euro – man tas pats. Piniginėj 
bus mažiau „šaibų“.  

Gal gydymą netinkamą 
taikėte?

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie au-
gintinį:

„Ar atvesdamas ir iškeldamas 
į vicemerus pažįstamą tuometinį 
„Melnikaitės“ kolūkio pirmininką, 
savo pacientą, kurio vestuvėse ir 
pabroliu pabuvau, juo pasitikėjau, 
užsiauginau gyvatę užantyje?“ 

0:1 Kęstučio naudai

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono vicemeras, apie 
Kęstutį Tubį:

„Tą kelią jis pats ir sugadino vež-
damas medžius, gaila, kad to, kol 
buvom Viešintose, nežinojau...“

Trečias kartas nemeluoja –
„Rinkit, suplukdysiu tuos 
pinigus“

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono meras, apie biudžetą 
aiškino viešintiškiams:

„Šešėlyje sukasi apie 30 milijar-
dų litų – jeigu suplauktų į biudžetą, 
algos ir pensijos galėtų būti dvigu-
bai didesnės...“

Šventoji Trejybė ne 
kasdien apsireiškia 

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas, 
apie rajono vadovų pasivažinėji-
mus po seniūnijas:

„Juk nelabai įdomu kam tik pa-
matyti Obelevičių ir Krikštapo-
nį...“

Kurorto statusas už dyką 
nedalijamas

Zita NENIŠKIENĖ, Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro (PSPC) direktorė, apie išlaidas:

„Vien už benziną mes mokam 
maždaug 30 centų daugiau negu 
uteniškiai...“

Paslaugią įmonę apdovanojo
ir Anykščių savivaldybė

Emilija BRIEDYTĖ, žiniasklai-
dos priemonės savininkė, pasiaiš-
kinime Žurnalistų etikos inspekto-
rei apie savo priemonę teigė:

„Anykščių savivaldybės komu-
nikacijos specialistei Virginijai 
Ros Garciai ir Kavarsko seniūnui 
Algirdui Gansiniauskui liko vie-
nintelė vieša galimybė pasisakyti“.

Botanikas, o nežino, kad 
nuo medžių pinigai nebyra 

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono meras, pranašystėmis 
dalijosi su viešintiškiais:

„Atrodo, kad mes esam kvailiai, 
o ateis kokie gelbėtojai, pakratys 
medį ir pribirs pinigų. Taip ne-
bus“.
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rievės

Linas BITVINSKAS

Šiemet man labiausiai gaila, 
kad iš visų knygų apie Anykščius 
mažiausiai dėmesio sulaukė Lie-
tuvių kalbos instituto parengta ir 
„Vagos“ leidyklos išleista knyga 
„Rytų aukštaičiai anykštėnai“. 
Tai jau aštuntoji serijos „Lie-
tuvių kalbos tarmės mokyklai“ 
mokomoji knyga su kompaktine 
plokštele. Leidinyje „Rytų aukš-
taičiai anykštėnai“ sutelkta 

tai, kas turėtų būti svarbiausia 
anykštėnams – tarmė, išraiška, 
identitetas, kuris anykštėną 
padėtų pažinti ne pagal įrašą 
gimimo liudijime ar mokyklos 
baigimo pažymėjime, bet iš 
priegaidės jo balse, persimetus 
vos keletu sakinių. Taip, kaip 
atpažįstame žemaičius, dzūkus 
ar suvalkiečius. 

Būtų mano valia, tai būtent 
šiai knygai skirčiau poeto 
A.Baranausko premiją. Neturiu 
nieko prieš šiųmetį laureatą 
Gintautą Dabrišių (kilęs ir gyve-
na Prienų rajone). Visų pirmą, 
beveik nieko apie jį nežinau, 
kaip ir dauguma anykštėnų, 
išskyrus tuos, kurie nusprendė, 
kad jis vertas tos premijos. Teko 
pavargti, kol radau jo eilėraš-
čių, štai vieną įdedu visiems 
susipažinti:

– Traukitės, medžiai, 
ar nematot, kas eina? 
Šuo su kirviu. 
– Tikrai, vyrai, 

kai užaugsiu, 
nusipirksiu aš priekalą. 
Ką tik panorėsiu, tą nusikalsiu.

(„Šuns sniegas“).
Ir pats rašinėju visokius eilė-

raščius, poezija gali būti labai 
įvairi - rimuota, nėriniuota ir 
pasišiaušusi. 
Tai skonio 
reikalas, 
tačiau šiuo 
atveju nera-
dau nieko, kas 
laureatą sietų 
su Anykš-
čiais ar su 
A.Baranausku. Beveik nestebi-
na. Mano galva, kiek buvo skirta 
šita premija, vienintelį kartą 
galima buvo pasakyti, kad ji be 
jokių diskusijų pelnyta – kai ją 
gavo Rimantas Vanagas. Beje, 
jis, atrodo, buvo ir šios premijos 
steigimo iniciatorius. 

Visais kitais atvejais – kažkoks 
šuns sniegas. Autoriai nekalti, 
bet tie, kas siūlė ir kas tvirtino, 

turėtų prisiimt atsakomybę... 
Krepšininkas Jonas Valančiūnas 
labai aukštai pašoka, bet būtų 
kvailą, jeigu jį apdovanotų už 
sportinius šokius „Verpeto“ 
taure. 

Manau, kad artimiausią de-
šimtmetį nebus 
vertingesnės 
knygos Anykš-
čiams negu 
mano minėtoji 
„Rytų aukštai-
čiai anykštė-
nai“, beje, joje 
sudėta ir gro-

žinių tekstų. Bet kadangi knygą 
sudarinėjo ir išleido niekuo su 
vadinamuoju Anykščių kultūros 
elitu nesusiję asmenys, ji liko 
nepastebėta, neįvertinta ir neap-
dovanota. Kiek žinau, panašus 
likimas ištiko ir kraštotyrininką 
Tautvilį Užą, kuris savo iniciaty-
va ir už savo lėšas išleido kelias 
knygas apie Viešintas. Jam 
jau kelintą kartą neskiriama 

T.Mikeliūnaitės premija, nes jis 
nei muziejininkas, nei kultū-
rininkas. Kas už tokį balsuos, 
nesvarbu, kad knygos vertingos. 
Taip pat neįvertintas ir kitas 
anykštėnas rašytojas, poetas 
Antanas Drilinga. Pridėčiau 
dar ir buvusį kolegą, Rašytojų 
sąjungos narį Kęstutį Arlauską, 
keliolikos knygų autorių, kuris 
būdamas gyvas rajone taip ir 
nesulaukė įvertinimo.   

Antra savaitė su Anykščių 
vadovais keliauju per rajoną ir 
stebiu susitikimus su žmonėmis. 
Turiu pasakyti, kad šie susitiki-
mai mane savotiškai džiugina. 
Nepagalvokit, kad dėl to, jog 
atsiranda tų,  kurie nepraleis 
progos valdžiai akių padraskyti. 
Mane džiugina, kad net ir įpykę 
ar nesutikdami Anykščių krašto 
žmonės kalba išraiškingai - 
metaforomis, palyginimais ir 
įterpia tarmiškų žodžių. Išties, 
ne tik tauta gyva savo kalba, bet 
ir kraštas - savo tarme.

...Krepšininkas Jonas Va-
lančiūnas labai aukštai pa-
šoka, bet būtų kvailą, jeigu 
jį apdovanotų už sportinius 
šokius „Verpeto“ taure...

PR „Tele2“ kalėdinė dovana – „Nokia“ išmanieji už gerą kainą

Kokybiškas išmanusis – 
ne prabanga

„Išmaniųjų telefonų populiaru-
mas nuolatos auga, nes žmo-
nėms jie reikalingi ir darbui, ir 
poilsiui. Išmanusis telefonas 
suteikia daug daugiau galimybių 
nei paprastas, ir nebūtinai turi 
būti brangus. Norime, kad šie 
telefonai būtų prieinami kiekvie-
nam. Pasinaudoję nauja „Tele2“ 
akcija, per šias Kalėdas save 
arba artimuosius galėsite pra-
džiuginti itin moderniais „Nokia 
Lumia“ išmaniaisiais“, – sakė 
Daiva Matukienė, „Tele2“ preki-
nio ženklo vadovė.

Ypač patrauklia kaina siūlo-
mas išmanusis telefonas „Lumia 
630“. Jo pradinė įmoka yra 199 
Lt (57,63 Eur), mėnesio mokes-
tis – vos 8 Lt (2,32 Eur).

Sumokėjus tokią pat pradinę 

Artėjant didžiosioms metų šventėms „Tele2“ pradžiugino savo 
klientus ir „Nokia“ išmaniuosius telefonus „Lumia 630“, „Lumia 
735“ ir „Lumia 830“ pasiūlė įsigyti už patrauklią kainą. 

Sumažintomis „Nokia“ išmaniųjų kainomis galės pasidžiaugti klien-
tai, pasirinkę bet kurį telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ siūlomą mo-
kėjimo planą ir sudarę 24 mėn. sutartį.

199 Lt (57,63 Eur) įmoką galima 
įsigyti ir telefoną „Lumia 735“. 
Jo mėnesio mokestis yra 27 Lt 
(7,82 Eur).

Dar galingesnis išmanusis 
„Lumia 830“ parduodamas už 
mažesnę pradinę įmoką – 99 Lt 
(28,67 Eur). Jo mėnesio mokes-
tis – 45 Lt (13,03 Eur).

Akcijos kainos galios pasirinkus 
vieną iš nurodytų mokėjimo pla-
nų ir pasirašius 24 mėn. sutartį. 
Jų „Tele2“ siūlo daug ir įvairių, 
kiekvienas galės išsirinkti pagal 
savo bendravimo poreikius.

Išmanieji telefonai 
pradedantiems ir 
pažengusiems

„Nokia Lumia“ yra ypač geras 
pasirinkimas pradedantiesiems 
išmaniųjų telefonų naudotojams. 
Jų vartotojo sąsaja labai aiški ir 

patogi, nepasiklysi tarp ekra-
nų. „Lumia“ taip pat išsiskiria 
aukšta kokybės kartele. Net ir 
pigesni jų telefonų modeliai yra 
pagaminti iš kokybiškų medžia-
gų, yra malonūs naudotis ir vei-
kia sparčiai“, – pasakojo Daiva 
Matukienė.

Telefonas „Lumia 630“ – ne-
brangus, tačiau pakankamai 
galingas išmanusis, kuris puikiai 
tiks pradedančiam vartotojui. Itin 
patogi ir paprasta naudoti varto-
tojo sąsaja, patrauklus 4,5 colių 
ekranas ir keturių branduolių 
procesorius leis mėgautis puikiu 
vaizdu ir sparčiu darbu. 

Telefono privalumas – didelė 
duomenų talpa ir nemokamos 
žemėlapių programos, kuriomis 
galima naudotis ir be interneto. 
Daugiau nepasiklysite nei eida-
mi, nei važiuodami automobiliu 
ar ieškodami patogiausio viešo-
jo transporto maršruto. 

„Nokia 735“ nudžiugins ne tik 
raiškiuoju ekranu, elegantišku 
ir spalvingu dizainu bei sparčiu 
darbu, bet ir kameros galimy-
bėmis. Tai – pirmasis išmanu-
sis telefonas, skirtas specialiai 

„Nokia Lumia 630“ „Tele2“ dabar 
galima įsigyti už gerą kainą.

asmenukėms ir „Skype“ vaizdo 
skambučiams. „Lumia 735“ taip 
pat pateikiamas su geriausiomis 
„Microsoft“ programėlėmis. 

Norintiems dar daugiau galimy-
bių patiks stilingas „Lumia 830“. 
Šio telefono korpusas pagamin-
tas iš įspūdingo metalo ir poli-
karbonato derinio, tad jį malonu 
laikyti rankoje. Dėl patogios var-
totojo sąsajos ekrane matysite vi-
sus socialinių tinklų pranešimus, 
atnaujintą orų prognozę, telefono 
surinktą informaciją apie sveika-
tą, o prireikus lengvai pasieksite 
svarbiausius „Microsoft Office“ 
dokumentus. 

„Lumia 830“ turi itin kokybiš-
ką kamerą su „Zeiss“ optika ir 
„PureView“ funkcija, tad dalintis 
ypatingomis gyvenimo akimir-
komis su juos bus paprasta ir 
malonu.

Telefonų skaičius ir akcijos 
laikas riboti, todėl verta pasku-
bėti. Kainos tekste nurodytos su 
PVM.

Daugiau apie „Tele2“ akcijas ga-
lite sužinoti bet kuriame „Tele2“ 
klientų aptarnavimo salone arba 
internete www.tele2.lt.

Mokytojai skaniausia jos 
pačios virta kava Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių J. Biliūno gimnazijoje ir A. Vienuolio progimnazi-
joje biologijos mokytoja dirbanti Danutė Mažvylienė sako, kad 
maisto gaminimas ne tik būdas „pamaloninti“ skrandį. Maisto 
gaminimą suprantu daug plačiau: man malonu kažką skanaus, 
natūralaus, savo rankomis artimiems žmonėms paruošti. Visada 
sakau, kad skaniausias maistas, tai namuose ruoštas maistas. O 
kava, kurią pati išsiverdu, man tai tikrai skaniausia“ – šypsosi 
pedagogė. 

Paklausta, ar daug  laiko pra-
leidžia virtuvėje, D. Mažvylienė 
teigia, kad maisto gaminimas 
jai yra malonumas, tad valandų, 
praleistų  gaminant, neskaičiuo-
janti. „Užaugus vaikams, dau-
giau dėmesio skirdama darbui 
ir visuomeninei veiklai, laiko su 
namiškiais ir taip nedaug pra-
leidžiu, tad maisto gaminimas ir 
valgymas man kartu yra ir pro-
ga pabendrauti su šeima“ – sako 
mokytoja. 

„Visa šeima dažniausiai prie 
stalo susirenkame savaitgaliais. 
Man patinka ramūs, ilgi pusryčiai 
kartu. Prieš du metus į Anykščius 

persikėlus gyventi tėčiui, sekma-
dienius dažnai praleidžiame kar-
tu. Dažnai aplanko brolio šeima 
iš Vilniaus. Savaitgalio pietums 
dažniausiai būna tradiciniai lie-
tuviški valgiai (visada sriuba, 
gausiai daržovių). Šventiniam 
stalui, man ko, gero svarbiausia 
stalo serviravimas. Visada tam 
skiriu daug dėmesio. Kasmet 
prieš šventes planuoju kokios 
spalvos bus žvakės, staltiesė. 
Kasmet kokį nors naują šventės 
aksesuarą nusiperku“ – apie jau 
tradicija tapusius ritualus kalbėjo 
mokytoja.

Šventiniam Kūčių stalui pa-

šnekovė siūlo prisiminti vaikys-
tės šventes: „Man nuo vaikystės 
atmintyje išliko avižų kisieliaus 
skonis, tik gaila, bet neišmokau 
jo gaminti. Bet be spanguolių 
gaivaus kisieliaus, kviečių su 
saldintu vandeniu bei aguonomis 
aš švenčių stalo neįsivaizduoju. 
Švenčių stalas man nėra tik mais-
tas. Bėgant metams, šv. Kūčių 
vakarienė, Kalėdos įgyja man vis 
gilesnę prasmę. Buvimas kartu 
prie stalo, tai ir džiaugsmas su 
tais kurie kartu, ilgesys tų, kurių 
nėra, ir atmintis tų, kurie išėję ... 
Jau penki metai kaip namuose per 
šventes draugus vaišinu pačios 
paruoštu karštu vynu - geriausia 
tinka mūsų, anykštėnų, „Žiemos 
vynas“. Jo receptą gavau iš savo 
šviesios atminties auklėtinės 
Agnės. Man visai nėra svarbu 
kas ir kiek ant stalo padėta, svar-
bu kaip, kiek jausmo tvyroja na-
muose. Mano šeimai ir draugams 
visada patinka mano ruošta silkė 
„po patalais“, pyragėliai su troš-

kintų raugintų kopūstų bei džio-
vintų grybų įdaru. 

Švenčių metu, kai dažnai per-
sivalgome, siūlau lengvą desertą, 
kurį teko ragauti vienoje danų šei-
moje: supjaustau turimus vaisius 
- obuolius, bananus, apelsinus, 
kivius, vynuoges, sudedu į gilų 
dubenį, užpilu natūraliu jogurtu 
(geriausia graikišku), išmaišau, 
galima įdėti šaldytų uogų. Skanu, 
greita, gaivu ir sveika“.

D.Mažvylienė sako, kad jai 
svarbu žinoti, kokius produk-
tus perką ir ką deda į burną, to 
sako mokanti ir savo mokinius. 
„Aš manau, kad geriau valgyti 
mažiau, bet kokybišką maistą. 
Ekologiška turėtų būti viskas, ką 
mes dedame į burną. Ekologiškas 
maistas man nėra mada. Gal tai 
daugiau yra susiję su reklama“ – 
savo pažiūras dėsto mokytoja. 

Paprašyta pasidalinti savo fir-
miniu receptu, pedagogė siūlo-
lašinukų užkandį: „Kaip galima 
smulkiau supjaustyti rūkytus la-
šinukus - palaikau šaldiklyje, taip 
lengviau pjaustyti, - įdėti daug 
susmulkintų krapų (tinka ir šal-
dyti), kelias česnako skilteles su-
smulkinti, įdėti pomidorų pada-
žo tiek, kad masė būtų grietinės 
tirštumo. Masę tepti ant duonos 
ir valgyti“.

Anykštėnė, mokytoja Danu-
tė Mažvylienė paklausta, ar 
kartais padaro „nuodėmę“ 
ir prisivalgo „greitmaisščio“ 
sako: „Tokio maisto man 
tiesiog nereikia. Kažką pa-
našaus į picą kepu namuose 
pati. Jeigu žmonės, o ypač 
vaikai, greitu maistu nepik-
tnaudžiautų, gal ir nebūtų 
taip blogai“.
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pirmadienis 2014 12 01

sekmadienis 2014 11 30

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. 
1 s. „Nauji karaliaus drabu-
žiai“.
11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 „Neregėtoji Arabija. 2 d. 
Arabijos brangakmenis“. 
13.00 „Puaro 10“. N-7
15.00 „Fotografo objektyve - 
Obamos Baltieji rūmai“.
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Vilniaus „Lietuvos ry-
tas“ – Panevėžio „Lietkabelis“.
18.00 Keliai.Mašinos.Žmonės. 
(k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Legendos.
22.00 „Lilehameris“. N-7
0.00 Auksinis protas (k).
1.10 „Puaro 10“ (k). N-7 
2.45 Pasaulio panorama (k). 
3.10 Savaitė (k).
3.35 Legendos (k).
4.20 Mūsų laisvės metai. 
2009-ieji. (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 pasa-
kos“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Piteris Penas“.
12.10 „Mafija“. N-7
13.55 „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 „Nelauktas smūgis“. 
N-7
23.55 „Amerikietiška giesmė“. 
N-14
1.30 „Valgyk, melskis, mylėk“ 
(k). N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Mažieji išdykėliai“. 
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 „101 dalmantinas“. 
13.10 „Spąstai tėvams 3“.  
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 „Neįmanoma misija. 

Šmėklos protokolas“. N-7
0.05 „Avarija. Šeima pavoju-
je“. N-14 

7.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de (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 susitiki-
mai“. 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 „Moteris ant uolos“. N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. 
N-14
23.00 „Sunkūs pinigai“. N-14 
1.00 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 „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 kelio-

nė“.
16.35 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Viengungis“. 
19.05 „Deividas Bleinas. 
Paskandintas gyvas“. 
20.00 „Nustebink mane“. 
21.00 „Agata prieš Agatą“. 
N-14 
22.50 „Vis dar žinau, ką veikei 
aną vasarą“. N-14
0.45 „Goko drabužių kelionė“ 
(k). 

 KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014. 
9.30 „Amžinai graži suknelė“ 
(k). 
10.00 Septynios Kauno die-
nos. 
10.30 Didžioji Lietuva. 
Lietuvių kalbos istorija (k). 
11.00 Kasdienybės aitvarai.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių 
valanda.  
12.45 Linksmoji knyga.  
13.10 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 3 d.  
14.00 Šventadienio mintys.  
14.30 Opera „Rigoletas“.  
16.35 Kūrybos metas (k). 
17.05 Teatras (k). 
18.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k).  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Poetės Dalios 
Teišerskytės kūrybos vakaras.  
20.10 „Apnuoginta Salomė“. 
N-7 
21.10 Nacionaliniai Kristijono 
Donelaičio metų skaitymai. 
Rudenio gėrybės. 2014 m. 
22.20 Vilniaus knygų mugė 
Kristijono Donelaičio „Metai“. 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
0.30 Simono Donskovo jubi-

liejinis 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 Alchemija LXVIII. 
Švelniai. 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).  
4.20 Tauro ragas (k). N-7 
4.50 Yra kaip yra (k). N-7

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
19.05 „Grūdintas plienas“. N-7
22.00 „Raudonoji našlė“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Džobsas“ (k). N-7

7.40 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. 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 žur-
nalas.  
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 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 Pasaulis X. N-7 
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 Respublikos 
himnas. 
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 Teisė žinoti.
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 LRT forumas.
22.30 Keliai.Mašinos. Žmonės.
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Fotografo objektyve - 
Obamos Baltieji rūmai“ (k).
1.00 „Senis“. N-7 
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.35 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k).

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

7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Prieš pakratant kojas“ (k). 
N-7
10.45 „Ant bangos“ (k). 
12.30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
12.55 „Benas Tenas prieš atei-
vius“. 
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
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 „Nikita“. 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 „101 dalmantinas“. 
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
13.30 „Vėžliukai ninzės“. 
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 „Elitinis būrys“. N-7
1.40 „Nuodėmingoji Kalifornija“. 
2.10 „Biuras“. 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 „Greitojo reagavimo būrys 
(S.W.A.T.)“. N-7
23.50 „Gyvi numirėliai“. N-14
0.50 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7  
1.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
2.50 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 „Laiškai Džiuljetai“.
23.00 „Slapti reikalai“. N-7
23.55 „Begėdis“. N-14
0.50 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos. 1s. „Nauji karaliaus 
drabužiai“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Šventadienio mintys.  
12.15 Muzika gyvai (k). 
12.45 Poetės Dalios Teišerskytės 
kūrybos vakaras. 2011 m. (k). 
14.00 „Apnuoginta Salomė“ (k). 
N-7 
15.00 Kultūra. 
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. Žinios. (subti-
truota, k). 
18.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
19.00 LRT Kultūros akademija.  

19.45 Durys atsidaro.  
20.15 „Šanxai banzai“ (k). N-7 
20.45 Teatras.  
21.30 „Vladas Drėma ir Vilnius“. 
22.00 „Romelis“ (k). N-14 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Kultūros savanoriai (k). 
1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. 

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.
10.00 „Alfa“ savaitė (k).
10.25 Sekmadienio rytas (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 gru-
pė“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „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 „Univeras. Naujas bendri-
kas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“. 
N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14
23.00 „Kukurūzų vaikai“. S
0.50 „Sėkmės aštuntukas“. N-14 
2.40 „24 valandos“. N-14

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 gyvūnai“. 
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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7
19.50 „Nužudyti Staliną“. 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 
0.50 Reporteris. 
1.35 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 
12“. N-7
17.10 „Didysis Gregas 4“. 
N-7 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.50 Emigrantai.
19.50 „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.
22.35 Durys atsidaro. 
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Neregėtoji Arabija. 2 d. 
Arabijos brangakmenis“ (k). 
1.00 „Senis“ (k).
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Stilius (k). 
4.35 Emigrantai (k). 
5.20 Specialus tyrimas (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 

7.00 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.45 „Piteris Penas“ (k). 
10.50 Lietuvos balsas (k). 
13.05 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
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 
„Apiplėšimas Beikerio gatvė-
je“. N-14
0.25 „Taikinys“. N-7 
1.20 „Nikita“. N-7
2.15 „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 „Vėžliukai ninzės“. 
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 „Elitinis būrys“. N-7
1.40 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14 
2.10 „Biuras“. N-14 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). N-7 
9.00 „Moteris ant uolos“ (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 „Drakula. Miręs ir tuo 
patenkintas“. N-7
23.15 „Gyvi numirėliai“. N-14 
0.15 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
2.15 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 „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 „Laiko gijos“. N-14
22.40 „Slapti reikalai“. N-7 
23.35 „Begėdis“. N-14
0.35 „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 „Almantas Grikevičius. 
Faktas“ (k). N-7  
13.45 Smegenų paslaptys. 
Polis Sezanas. 
13.55 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 3 d. (k). 
14.45 Gimtoji žemė.  
15.15 LRT Kultūros akade-
mija (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 „Vladas Drėma ir 
Vilnius“ (k).  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Teatras (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Nuo...Iki... (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).
  

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Puma“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 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 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Teisingumo ieškoto-
jas“. N-14
23.40 „Laimėk“. N-7
1.40 „Anarchijos vaikai“. 
N-14 
2.45 „24 valandos“. N-14

7.10 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 „Nužudyti Staliną“. 
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 Reporteris. 
1.35 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas (25 m baseine). 
10.30 Emigrantai (k).
11.30 Tautos balsas (k).
12.00 Specialus tyrimas (k). 
12.40 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. 
15.55 „Komisaras Reksas 
12“. N-7
17.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Pusfinaliai, finalai. 
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“. 
0.40 „Senis“. N-7
1.40 Mokslo ekspresas (k).
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Legendos (k). 
4.30 Gyvenimas (k). 
5.20 Durys atsidaro (k).

6.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k.).  

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
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 Nuo...Iki... (k).
12.00 KK2 (k).
12.55 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
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 
„Įkaitas“. N-14
0.30 „Taikinys“. N-7
1.25 „Nikita“. N-7 
2.20 „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 „Vėžliukai ninzės“. 
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 „Elitinis būrys“. N-7
1.40 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14
2.10 „Biuras“. N-7 
 

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 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 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 „Hercogienė“. N-7
23.40 „Gyvi numirėliai“. N-14
0.40 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7 
1.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7.  
2.40 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 „Laiko gijos“ (k). N-14
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 „Dėžė“. N-14
23.10 „Slapti reikalai“. N-7
0.05 „Begėdis“. N-14
1.05 „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 Prisiminkime (k). 
14.00 Būtovės slėpiniai. 
Lietuva Ukrainoje. LDK pilys. 
2 d. (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 „Submarinas“. N-14 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 LRT Kultūros akademija 
(k). 
1.30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas (25 m baseine) (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 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 „Medikopteris“. N-7 
11.00 „Puma“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. 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 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas“. N-14
23.40 Europos pokerio turas. 
S
0.50 „Džefas, gyvenantis na-
muose“. N-14 
2.10 „Bobo užkandinė“. N-14
2.35 „24 valandos“. N-14

7.10 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 žur-
nalas. 
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.
18.50 Laikas krepšiniui. 
19.00 Europos taurė 2014. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - 
Volgogrado „Krasnyj Oktiabr“.
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Kulinaras“. N-7 
0.50 Reporteris.  
1.35 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m basei-
ne). Atranka. 
10.30 Auksinis protas (k).
12.00 Stilius.
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. 
15.55 „Komisaras Reksas 
12“. N-7
17.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m basei-
ne). Pusfinaliai, finalai. 
18.30 Šiandien.
18.50 Tikri vyrai.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Svajonę turiu.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Svajonę turiu.
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Žemynų raida. 4 d. 
Eurazija“.
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.40 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
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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 „Gyvenimo receptai“ 
(k). N-7 
12.00  KK2 (k). N-7 
12.55 „Benas Tenas prieš 
ateivius“. 
13.25 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
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 
„Mirtinas smūgis“. N-14
0.00 „Taikinys“. 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 „Vėžliukai ninzės“. 
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
23.10 „Išdavystė“. N-14
0.10 „Kaulai“. N-14 
1.10 „Elitinis būrys“. N-7
1.40 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14 
2.10 „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 „Gremlinai“. N-7
23.40 „Gyvi numirėliai“. 
N-14 
0.40 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7
1.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.40 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai “. 
8.10 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“. 
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. 
Pikininkai“. N-14 
22.45 „Sekso magistrai“. 
N-14
23.55 „Deksteris“. N-14

 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 Simono Donskovo 
jubiliejinis koncertas (k). 
14.05 Kasdienybės aitvarai 
(k). 
14.45 Kaimo akademija.  
15.15 Kultūros savanoriai 
(k). 
15.45 ...formatas  (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 Teatras (k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 

17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 „Tėvas“. 
19.15 VU studentų roko 
opera „Naktis, kai sustojo 
malūnas“. 
20.25 „Misija“. 
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Benjaminas 
Kordušas“. 
23.20 Arti. Toli. ž 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 „Submarinas“ (k). N-14 
2.40 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m basei-
ne). Pusfinaliai, finalai. (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios. 
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Šefas rekomenduoja 
(k). N-7
11.30 Padėkime augti (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Ne vienas kelyje. 
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 „Medikopteris“. N-7 
11.00 „Puma“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 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 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Karšta pupytė“. N-7
23.40 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ – „Anadolu 
Efes Istanbul“.
1.24 „Anarchijos vaikai“. 
N-14
2.20 „Bobo užkandinė“. 
N-14
2.50 „24 valandos“. N-14

7.10 Reporteris.
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 „Nužudyti Staliną“. 
N-7 
21.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14
22.00 Reporteris.
22.50 Nuoga tiesa. N-7
23.50 „Kulinaras“. N-7 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas (25 m baseine). 
10.30 Svajonę turiu (k).
12.00 Bėdų turgus (k). 
13.00 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“. 
14.00 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios.  
15.55 „Komisaras Reksas 
12“. N-7 
17.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Pusfinaliai, finalai. 
18.30 Šiandien. 
18.45 „Didieji lūkesčiai“. N-7
19.50 Duokit šansą. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Duokim garo!
22.50 Specialus tyrimas (k).
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Robotas policininkas“. 
N-14
1.50 „Senis“. N-7  
2.50 Laba diena, Lietuva (k). 
4.30 Duokit šansą (k).
5.00 Mokslo ekspresas.

6.35 „Smalsutė Dora“.  
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
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 „Komisarai tiria“. N-7 
12.00 KK2 (k). N-7 
12.55 „Benas Tenas prieš 
ateivius“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7.
21.00 Šventę švęsti. 
23.00 „Elijaus knyga“. N-14 
1.20 „Vorų antpuolis“. S

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 „Vėžliukai ninzės“. 
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 „Rango“. N-7
21.45 „Vienas namuose“. 
23.50 „Mergina su drakono 
tatuiruote“. S
2.45 „Kobra 11“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). N-7 
9.00 „Gremlinai“ (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 sugrįži-
mas“. N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Mitiajaus pasakėlės“. 
N-7
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7 
21.30 „Sąžiningas žaidimas“. 
N-7 
23.15 „Farai“ (k). N-14
0.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
1.50 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).  
8.10 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
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
23.15 SNOBO KINAS 
„Anonimas“. N-14
1.35 „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 VU studentų roko 
opera „Naktis, kai sustojo 
malūnas“ (k). 
13.30 Kultūra (k). 
13.50 „Benjaminas 
Kordušas“ (k). 
15.15 Legendos.  
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 Lietuvių dokumentikos 
meistrai (k).  
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Gintaro kelias“. 
18.45 Smegenų paslaptys. 
Polis Sezanas. (k). 
19.00 Purpurinis vakaras. 
Bardų festivalis Anykščiuose. 
2014 m. 
20.00 Kultūra +.  
20.30 Mokslo ekspresas.  

20.45 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
21.30 Didžioji Lietuva. 
Lietuvių kalbos istorija.  
22.00 Lietuvių kino klasikai.  
23.30 „Ana geraširdė“. N-7 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Džiazo muzikos vaka-
ras (k). 
1.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Pusfinaliai, finalai. (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mes pačios (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 Ne vienas kelyje.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
10.00 „Medikopteris“. N-7 
11.00 „Puma“. N-7 
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 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 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
23.00 „Prisijaukinimo me-
nas“. 
0.45 „Orkų karai“. N-14
2.20 „24 valandos“. N-14

7.10 Reporteris.  
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 „Dozė realybės“. N-14 
1.10 „Mančesterio detektyvės“. 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 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Atranka. 
10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.30 Lietuva gali (k).
12.00 „Žemynų raida.4 d. 
Eurazija“. 
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Duokit šansą (k).
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 Sveikinimų koncertas. 
16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Pusfinaliai, finalai. 
18.45 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas. 
23.15 „Adlono viešbutis. 
Šeimos istorija“. N-7
1.10 „Senis“. N-7 
2.10 Istorijos detektyvai (k).
2.55 Auksinis balsas (k).
4.45 Bėdų turgus (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
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 
„Rašalo širdis“. N-7
12.10 „Mis slaptoji agentė“. 
N-7
14.30 „Didingasis amžius“. N-7
16.40 „Dvidešimt minučių“. 
N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Meškiukas Jogis“. 
20.35 „Džekas ir Džilė“. N-7
22.25 „Tarp dviejų mylimųjų“. 
N-14
0.35 „Mirtinas smūgis“ (k). 
N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „ Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys“. N-7 
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 „Robinas Hudas“. 
13.05 „Kaukazo belaisvė arba 
nauji Šuriko nuotykiai“.
14.50 „Dauntono abatija“. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7 
17.20 „Ekstrasensai tiria“. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Šok su manim. N-7 
19.30 Konkurso pertraukoje - 
Eurojackpot. 

22.30 „Magiškasis 
Maikas“. N-14
0.45 „Eglutės 2“. N-7 
2.35 „Kaulai“. 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 Lenkijoje. 
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 
„Smogiamoji jėga“. N-14 
23.00 AŠTRUS KINAS 
„Praeities šešėliai“. S 
0.50 Bamba TV. S

6.45 „Gepardų dineoraščiai“.
7.45 „Nuotakos siaubūnės“. 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.25 „Kalahario dykumos 
surikatos“.
11.00 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.  

13.00 „Kinų virtuvė su Goku“.
13.30 „Bučiuotis, vesti, veng-
ti?“. N-7 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Goko drabužių kelionė“. 
N-7 
16.35 „Būrėja“. 
17.10 „Meilė ir šokiai“. N-7
19.05 „Praeities šešėliai“. N-7
21.00 „Turtuolis, vargšas“. 
N-14
22.30 „Atpildas“. N-7
0.30 „Nustebink mane“ (k).

 KULTŪRA
8.00 „Tėvas“ (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias (k). 
10.30 Keliaukim!  
11.00 Arti. Toli. (k). 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių 
valanda.  
12.45 Vaikų klubas.  
13.15 Būtovės slėpiniai. 
Lietuva Ukrainoje. 3 d.  
14.00 „Amžinai graži suknelė“.  
14.30 „Adomas veda Ievą“. 
15.50 Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro 75-mečiui. 
Režisierė Irena Bučienė.  
17.00 Laiko ženklai.  
18.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą, k).  
18.15 Teatras (k). 
19.00 Muzika gyvai.  
20.30 „Didieji lūkesčiai“ (k). 
N-7 
21.25 „Robotas policininkas“ 
(k). N-14  
23.00 Panorama (k). 

23.30 Jono Meko filmų retros-
pektyva. 
1.15 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Pusfinaliai, finalai (k).

6.00 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 Pasivaikščiojimai su 
Dariumi Mockumi. VDU karta.
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 Pasivaikščiojimai su 
Dariumi Mockumi. 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
19.00 „Sėkmės, džentelme-
nai!“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14
22.00 „Raudonoji našlė“. N-14
23.00 „Kita žemė“. N-7
0.50 „Karo istorijos“. N-14 
2.25 „24 valandos“. N-14 

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“.
9.00 Didysis pasivaikščioji-
mas. 
10.00 VMG kulinarinis žur-
nalas.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
13.05 „Šviesos lašas“. N-7
15.15 „Mikropasauliai“. N-7
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 „Persekiojimas“. S
2.25 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 29 d.IŠ ARTI

(Atkelta iš 1 p.)
Vicemero benefisas

Tradiciškai ilgiausiai gyven-
tojams apie nuveiktus darbus 
pasakojo meras S.Obelevičius, 
tačiau didesnio andrioniškiečių 
susidomėjimo sulaukė vicemero 
D.Krikštaponio pasisakymas.

Meras pasakojo apie Lajų tako 
statybas, džiaugėsi pradėjusiu 
veikti Anykščių SPA bei SPA 
„Gradiali Anykščiai“ ant Rubikiu 
ežero kranto. Tiesa, S.Obelevičius 
politiškai brandžiai dėstė, kad pats 
į SPA neinąs, nes jam tai per bran-
gu. Meras andrioniškiečiams pasa-
kojo, kad jau liepos mėnesį visi no-
rintys galės nemokamai vaikščioti 
Lajų taku, o liftas kels į 36 metrų 
aukštį. Tuo tarpu vicemeras an-
drioniškiečius pakvietė į Anykščių 
SPA bei į „Gradialį“, taip sukelda-
mas auditorijos nepasitenkinimą. 
„Už kokius pinigus mes į SPA ei-
sim?“ – pasigirdo pikti šūksniai iš 
salės. Nei iš šio, nei iš to vicemeras 
socialdemokratas D.Krikštaponis 
andrioniškiečiams ėmė pasakoti, 
koks grubus buvo Leonas Alesion-
ka. D.Krikštaponis prisiminė, jog 
kai L.Alesionka dirbo meru, o jis 
jo pavaduotoju, meras grubiai iš-
vijo socialinės pašalpos prašytoją. 
„L.Alesionka atidarė savo kabine-
to duris ir liepė jai išeiti. Sakė - ne 
aš tau vaikus padariau - ne mano 
rūpestis.“- atsiminimais dalinosi 
vicemeras. 

Socialdemokratas „užvažiavo“ 
ir dar dviems politikams. Pasak jo, 
Viešintose vienas būsimas meras, 
galvoje turėdamas liberalsąjūdietį 
Kęstutį Tubį, skundėsi išvažinėtu 
keliu. „Tą kelią jis pats ir sugadino 
veždamas medžius, gaila, kad to, 
kol buvom Viešintose, nežinojau.“ 
– neakivaizdžiai su politiniu opo-
nentu diskutavo vicemeras. Tęs-
damas kelių temą D.Krikštaponis 
sakė, kad „kai kurių mūsų politikų 
bukumo dėka Biržinės kelias nebu-
vo sutvarkytas. Prieš kelis metus 
siūlė, bet politikai su Antanavičiu-
mi priešakyje rėkė, kad tas kelias 
geras“, – apsaugos firmos vadovui 

Pažadėjo balsuoti, jei atidarys medicinos punktą
Arvydui Antanavičiui viešėdamas 
Andrioniškyje įkando vicemeras.

   
Išsakė paketą problemų

Andrioniškiečiai valdžiai dėsty-
dami kas jiems aktualu išsakė ke-
turias esmines problemas – mieste-
lio vandentiekis, medicinos punkto 
uždarymas, kapinių praplėtimas ir 
priešgaisrinė apsauga.

Atsakydamas į klausimą dėl 
vandentiekio trasų plėtros vice-
meras D.Krikštaponis sakė, kad 
pirmiausia investicijos ateina į 
didesnes gyvenvietes, o meras 
S.Obelevičius pridūrė, kad andrio-
niškiečiai gaus vandens, duoti rea-
laus pažado negalįs. 

Andrioniškietė Zita Vaišvi-
lienė rajono vadovams aiškino, 
kad miestelio medicinos punkto 
uždarymas „buvo principo rei-
kalas“. „Kovojom, kad punktas 
liktų, būtume nekovoję, gal būtų 
medicinos punktas Andrionišky-
je.“ – paradoksą atskleidė andrio-
niškietė. Valdžios vyrai gūžčiojo 
pečiais, nežinodami ką atsakyti. O 
P.Vaišvilienė drąsino: „Jei šį klau-
simą išspręsite, palaikysime per 
rinkimus“.   

Kai buvo pradėta kalbėti apie 
miestelio kapines, Andrioniškio 
seniūnas Saulius Rasalas sakė, 
kad kapinėse teliko 14 vietų, o 
P.Vaišvilienė net ir šiuo kukliu 
skaičiumi nebuvo linkusi tikėti. 
„Gal stačių tiek ir galima palaido-
ti“,  - ironizavo moteris. S.Rasalas 
sakė, kad yra parengtas Andrioniš-
kio kapinių išplėtimo projektas, 
tačiau jo įgyvendinimui reikia 160 
tūkst. litų. Po to seniūnas ir vice-
meras šiek tiek pasiginčijo, ar gali-
ma kapines plėsti etapais...

Susirinkusieji pakankamai 
ilgai diskutavo apie miestelio 
priešgaisrinę apsaugą, mat An-
drioniškyje ugniagesiams sudė-
tinga prisileisti vandens – blogai 
veikia hidrantas, taip pat nėra 
kaip privažiuoti prie upės. O an-
drioniškiečiams situacijos esmę 
ėmėsi aiškinti ne valdžia, o vie-
nas gaisrininkas-veteranas.  

Su andrioniškiečiais bendravę Anykščių policijos pareigūnai išklausė ir rajono vadovų ataskaitą.
 Autoriaus nuotr.

Šitam geležiniam geradariui valdžia turėtų būti dėkinga už ypač 
šiltą priėmimą Andrioniškyje.
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įvairūs

parduoda
PARDUODAME STATYBINĘ 

MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 
MALKAS . Galime atvežti. 

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

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.

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.

STALIAUS GAMINIAI
Gaminame langus, duris, laip-

tus, baldus ir kitus gaminius iš 
medžio.

Tel. (8-671) 40430.

Vieną gražią vasaros popietę, lauko 
kavinėje ramiai laiką leidę vilniečiai tapo 
neeilinio įvykio liudininkais. Staiga pasiro-
džiusi ir  įtūžusi aktorė Aušra Štukytė kibo į 
atlapus taip pat temperamento nestokojan-
čiai Reditai Dominaitytei. Aistroms užvirus, 
ant žemės su visa staltiese lėkė indai bei 
virto stalai. Ir visa tai dėl mylimo vyro, kurio 
vaidmenį naujame spektaklyje atlieka akto-
rius Algirdas Dainavičius. Taip buvo vienas 
iš epizodų filmuojant komedijos “Tiesa” vi-
deo klipą. Tokių aistrų, santykių aiškinimosi 
peripetijų bei netikėtų siužeto vingių nauja-
jame spektaklyje tikrai netruks.

„Melas gali būti kenksmingas, griaunan-
tis žmonių gyvenimus ir santykius. Tačiau 
mūsų spektaklyje melas žiūrovams sukels 
tik šypsenas“, - apie naujausią „Domino“ 
teatro premjerą, komediją „Tiesa“, sakė 
spektaklio režisierius Marcin Slawinski. 
Komedijos premjera „Domino“ teatre 
įvyks spalio 9 dieną. Spektaklis pastaty-
tas pagal prancūzų romanisto ir drama-
turgo Florian Zeller pjesę. O komedijoje 
charizmatiškus ir dinamiškus vaidmenis 
atliks visiems puikiai pažįstami aktoriai: 
Andrius Bialobžeskis, Darius Auželis, 
Evaldas Jaras, Neringa Varnelytė, Redita 

“Komedija “Tiesa” - santykių išbandymas kiekvienai porai”
“Domino” teatras gruodžio 15 dieną Anykščių kultūros centre 

pristato premjerą - komediją apie melą “Tiesa”, kuri gali tapti tikru 
santykių išbandymų kiekvienai porai.

Dominaitytė, Aušra Štukytė, Algirdas 
Dainavičius, Lina Rastokaitė.

Mišelis ir Laura, Paulius ir Alisa – dvi 
vidutinio amžiaus poros siejamos tvirtų 
draugsytės ryšių. Tačiau Alisa nebegali 
pakelti kaltės jausmo. Ji nori atskleisti savo 
vyrui, kad turi romaną su jo geriausiu drau-
gu Mišeliu. Tačiau Mišelis nori išvengti tie-
sos... Jis nelinkęs atsisakyti patogaus dvi-
gubo gyvenimo: aistringos meilužės Alisos 
ir išmintingos žmonos Lauros. Galima tik 
įsivaizduoti jo nuostabą, kai jis sužino, kad 
Laura turi romaną su Pauliumi. Nejaugi 
tai tiesa? Mišelis išsigandęs ir supykęs 
nuskuba pas savo žmoną atskleisti visų 
kortų. Tačiau tik tada jis suvokia, kad buvo 
įviliotas į painias pinkles, privertusias jį patį 
atskleisti savo neištikimybę. 

„Domino“ teatro komedija apie melą „Tiesa“ 
atskleis, kaip netgi didžiausias melo meistras 
gali tapti savo manipuliacijų auka. „Daug 
žmonių žiūrėdami spektaklį galvos apie save, 
savo artimuosius, draugus, apie meilę, pasi-
tikėjimą ir garbę. Rimtus dalykus įvilksime į 
smagų komedijos rūbą“, - apie būsimą spek-
taklį sakė režisierius M. Slawinski.

Atskleisti tiesą? Ar ją nutylėti? Geriau 
pripažinti neištikimybę ar mėgautis neži-

nojimo palaima. Įtampos kupina komedija 
„Tiesa“ – apie žmonių santykius, meilės 
keturkampius ir  tai, kaip po spindinčiu 
draugystės paviršiumi slypi melas, kuriame 
pasiklysta tiek personažai, tiek žiūrovai.

 „Domino“ teatro komedija apie melą 
„TIESA“ – tai skoningas humoras, provo-
kuojantis siužetas ir painiava, kurioje kar-
tais sunku atrinkti, kas meluoja, o kas iš 
tiesų yra auka. Pasirenkite išvysti tai, kaip 
netgi didžiausias melo meistras gali tapti 
savo manipuliacijų auka.

Kupiškyje UAB ,, Agrojavai ‘’ pakilo grūdų supirkimo kainos.
Turintieji grūdų paskubėkite pasinaudoti šia galimybe. 
Vėl superkame žirnius.
Prekiaujame trąšomis.
            Pasiteiravimui tel. -  8 686  73067-  direktorius  
                                            8 686  75511 - supirkimas

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

www.jonroka.lt
Renkamės gruodžio 4 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Nuomoja patalpas Mindaugo g. 
Visi patogumai, 46 kv. m, geras 
susisiekimas.

Tel. (8-611) 53226.

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

Tel. (8-612) 93386.

Parduoda malkas (turi sausų), 
pjuvenas, „čipsus“. Perka mišką.

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

Perkame įvairią medieną (išsive-
žame, galime išsikirsti).

Parduodame pjautą medieną, 
atraižas, malkas. Išrašome sąs-
kaitas.

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

Pažintys

Jaunas ūkininkas nori susipažinti 
su ištikima gyvenimo drauge kurti 
ateitį Lietuvoje.

tel. (8-680) 20462.

Paslaugos

Lietuva - Anglija! Keleivių, siuntų, 
baldų, gyvūnų, auto pervežimas. 
Paimame iš Anykščių.

Tel. (8-655) 72200.

Statome namus, pirtis, dengia-
me stogus, šiltiname fasadus, at-
liekame vidaus darbus.

Tel. (8-670) 01470.

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliuretanu. 

Tel. (8-606) 85525.

Nebrangiai mūrija krosnis ir ži-
dinius, juos valo. Pjauna, skaldo 
malkas.

Tel. (8-606) 58151.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikiame ga-
rantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Iškertame  krūmus ir kitą men-
kavertę medieną nuo žemės ūkio 
paskirties 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 valy-
mas. Garantija.

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

Mobiliais gateriais pjauname 
medieną jūsų kieme. Elektra ne-
būtina, ilgis – 11 m.

Tel. (8-603) 66887.

Kilnuojamuoju gateriu pjaunu 
medieną. Trifazis nebūtinas.

Tel. (8-602) 61187.

Baldų gamyba

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis.

Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kt. baldus pagal individua-
lius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. 

Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Ieškomi pardavimo konsultantai 

darbui knygyne.
Tel. (8-614) 51313, CV siųsti: ai-

das@sinchronizacija.lt

Siūlome darbą statybų vadovui.
CV siųsti el. p: info@ermika.lt

ieško darbo
Traktorininkas – gerai apmoka-

mo darbo.
Tel. (8-601) 90867.

Santechnikas, atliekantis visus 
santechnikos darbus.

Tel. (8-606) 04167.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti
mlankstukus, 
mbukletus, 

mreklamines skrajutes, 
mblankus, 

mdiplomus, 
mA3 ir A4 dydžio

   plakatus, 
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parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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.

Dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, bendra-
darbiams, padėjusiems išlydėti į amžinąją poilsio vietą 
Vladislavą KOPALINSKĄ.

Sūnus ir žmona

Nuoširdžiai dėkoju chirurgui Rolandui JURKĖNUI už 
profesionaliai atliktą operaciją, labai nuoširdų ir rūpestin-
gą gydymą, malonų bendravimą. Taip pat ačiū ir skyriaus 
kolektyvui.

Linkiu Jums sėkmės Jūsų kilniame darbe ir asmeniniame 
gyvenime.

Antanas ČIUKŠYS

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

Tel. (8-631) 61411.

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

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

Nekilnojamas turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

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 iš-
sikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-687) 23618.

Bet kokios būklės mišką, tvarko-
me vėjovartas, atliekame sanitari-
nius kirtimus, pjauname, šviesina-
me mišką. 

Tel. (8-692) 05288.

Brangiai - įvairų mišką ir apleis-
tas žemes.

Tel. (8-677) 50498.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-601) 61510.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius, 
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja. 

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

automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja, atsiskaito. 

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių, važiuojančius ir neva-
žiuojančius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, dirba be po-
ilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.

Brangiai ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930-2005 m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

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 augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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.

Nekilnojamas turtas

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

Tel. (8-611) 36493.

Vieno kambario butą Anykščiuose, 
Šaltupio g. 12 (5-as aukštas, 28 kv. 
m, namas statytas 1973 m., bute 
plastikiniai langai, laminatas).

Tel. (8-611) 56355.

2 kambarių butą (48 kv.m) su rūsiu 
(7 kv. m) Anykščių rajone Dabužių 
kaime. 

Dėl detalesnės informacijos prašo-
me kreiptis  telefonu (8-675) 40824.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų valomą-
sias, šnėkus, bulvių kasamas, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Traktorių MTZ-82 1996 m. (didelė 
kabina).

Tel. (8-601) 44616.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-687) 33479.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas supjautas kaladėlėmis. 
Supjauname reikiamo ilgio. Rajone 
nuvežame nemokamai.

Tel.: (8-650) 71601, (8-659) 51391.

Didelio kaloringumo, mažo pelenin-
gumo rapsų briketus. 

Tel. (8-642) 21122.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828. 

Beržo, uosio pjuvenų briketus. 
Atveža.

Tel. (8-398) 55663.

Kita

Sausą pjautinę statybinę medieną.
Tel. (8-683) 93058.

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

Tel. (8-607) 12690.

Gyvuliai

Kumelę.
Tel. (8-615) 77154.

Bekonus.
Tel. (8-606) 72091.

PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkin-

tuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabi-
na), Sampo 500 (kabina, pjaunamoji 2.9 m)  mini ekskavatorių JCB 
803 (1996 metų), sunkvežimį MB 4140 (1998 metų, 8x6 važiuoklė, 
kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 
1999 metų),  vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė ), 
ekskavatorių Volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 16,5 t),  šieno-šiaudų 
presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM282  (pakabinama 2.8 
m užgriebis), plūgus (2, 3, 4 korpusų Overum, Kverneland), medžių 
kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750, šakų smulkintuvą, žirklinį 
keltuvą ITECO, šakinį krautuvą Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį 
krautuvą Fiat-Allis,  sunkvežimius Scania, Volvo, Mercedes dali-
mis,  naudotas sunkvežimių padangas. Remontuojame žemės ūkio 
techniką, sunkvežimius.  

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411, www.agrenta.lt
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Saturninas, Daujotas, Butvy-
dė, Saturnas.

šiandien

lapkričio 30d.

gruodžio 1 d.

lapkričio 29 - 30 -priešpilnis.

Andriejus, Saugardas, 
Dovainė, Andrius, Saugirdas, 
Saugirdė.

Aleksandras, Eligijus, Natali-
ja, Butigeidas, Algmina.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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mįslė

komentaras
anyksta.lt

IŠ ARTI

Amiliutė ir atšvaitai ant rūbų

www.anyksta.lt

„Dar tėvas negimė, o jau sūnus 
į karą išėjo?“

Ketvirtadienio mįslės „Maža ka-
marėlė aukštai pakabinta, stipriai 
užrakinta?“ atsakymas – riešutas. 

„ašara“:

„Oje, kur LSDP pagrindu suda-
rytas ŽIOGAS - priešpriešpasku-
tinis... Koks kandidatas į merus, 
toks ir protelis...vargelis žiogelis“.

Ar jau pasikeitėte automobilio 
padangas į žiemines?

Viso balsų: 205

Taip
130

Ne
28

Visus metus važinėju 
žieminėmis/ universalio-

mis
47

Gražūs rudenį miškai,
Kiek tik nori, tiek braidai,
Pėdinėji ir svajoji
Apie daug ką pagalvoji.

Tik yra viena bėda
Greitai leidžiasi tamsa,
O kai ji keliu skubėjo
Pareigūnas ją įspėjo.

Sako, moterie, matai
Reikalingi atšvaitai,
Jeigu neturi, tylėk,
Skubiai baudą sumokėk.

Nuo to laiko
Net bute
Vaikšto ji
Su lempute.


