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Anykščių menų inkubatoriuje bus galima 
įsigyti suknelių „transformerių“
Žurnalas „Veidas“ kaip ypač sėkmingą projektą aprašė Anykščių menų inkubatorių, kuriame neva dirba per 20 įvairių kūrėjų. Tačiau beveik 6 

milijonus litų kainavusio inkubatoriaus direktorė Daiva Perevičienė neseniai „Anykštai“ sakė, jog dirba 14 rezidentų menininkų. Kai nuvykome į 
vietą, D.Perevičienė pateikė tik 11 kūrėjų sąrašą....

Beje, kai „Anykšta“ išplatino informaciją iš Menų inkubatoriaus internetinio puslapio, jog čia anglų kalbos pamokas teikia mokytoja Virginija ir, 
kai suabejojome, kur čia, kalbų mokymęsi gali būti menas, ši informacija iš Menų inkubatoriaus interneto svetainės dingo.

Ar menų inkubatoriaus veikla atitinka reikalavimus verčia abejoti tas faktas, jog dalyje patalpų veikia verslo įmonės cechas – čia nekuriamas 
menas, bet jau iš sukurtų produktų vykdoma masinė jų gamyba ir tokiu būdu „šiltnamio sąlygas“ turinti bendrovė lengvai sau „kala“ pinigą...

Nagliui Puteikiui leista remti 
Arūną Liogę Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) ketvirtadienį nuspren-
dė savivaldos rinkimams re-
gistruoti visuomeninį rinkimų 
komitetą „A.Liogės sąrašą, re-
miamą N.Puteikio“. 

VRK buvo iškilęs klausimas, 
ar galima leisti anykštėnui 
Arūnui Liogei naudotis šalyje 
žinomo politiko, buvusio kan-
didato į Lietuvos prezidentus 
Naglio Puteikio vardu, ir šiuo 
klausimu buvo netgi surengtas 
posėdis.

VšĮ „Gamtos pilnatvė“ atstovė Renata Paramonova klientus į 
savo darbo kabinetą vilioja įvairiausiais savo gaminamų pro-
duktų kvapų aromatais.

UAB „2D Pack“ vadovas ir vadybininkas Mantas Tartilas  
Anykščių ponioms sukurs sukneles „transforme-
rius“.

Seimo narys Naglis Puteikis sumokės Vyriausiajai rinkimų komisijai piniginį užstatą už anykštėno 
Arūno Liogės kandidatų sąrašą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. ir nuotrauka iš interneto. 

Biblioteką 
vėsins už pusę 
milijono litų

Sumontavo du trečdalius 
Lajų tako 

20 metrų ilgio ir 6,5 tonos 
sveriančios Lajų tako kons-
trukcijos montuojamos pasitel-
kus 200 tonų keliamosios galios 
autokraną.

Siūlo karo atveju medžiotojus 
priskirti kariuomenei

Seimo nario Sergejaus Jo-
vaišos manymu, medžiotojai 
galėtų prisidėti prie Lietuvos 
gynybos.

Balsavimas. Portale delfi.lt 
renkamas pasaulio Lietuvis. Tarp 
nominanantų yra iš Anykščių ki-
lęs, Kijeve gyvenantis leidėjas 
Virginijus Strolia.

Pagerino. 25-erių metų Gie-
driui Titeniui nepavyko patekti 
į Kataro sostinėje Dohoje vyks-
tančio pasaulio čempionato vyrų 
200 metrų plaukimo krūtine fi-
nalą. Tačiau anykštėnas atrankos 
varžybose distanciją įveikė per 
2:07,42 min. ir 0,23 sek. pageri-
no penkerius metus jam pačiam 
priklausiusį Lietuvos rekordą,

Etatai. Anykščių rajono ta-
ryba Anykščių L.ir S.Didžiulių 
viešajai bibliotekai patvirtino di-
džiausią leistiną 55,5 etato vietoj 
buvusių 59. Pasak bibliotekos di-
rektoriaus Romo Kutkos, tai yra 
realus bibliotekoje užimtų etatų 
skaičius ir „nėra ko nešioti ku-
pras“.

Gruzija. Lietuvoje pasiūta 
rekordinė 1000 metrų trispalvė 
žiemą ruošiasi kelionei į užsienį 
– sausio 13-ąją ji bus išskleista 
Gruzijoje. Idėjos autorius Erikas 
Druskinas sako, kad šis tautos 
vienybės simbolis ne tik vienija 
tautiečius, bet ir reprezentuoja 
Lietuvą užsienyje. „Vėliava jau 
buvo išskleista Latvijoje, Ukrai-
noje, sausio mėnesį bus išskleis-
ta Gruzijoje, po to laukia kelio-
nė į Armėniją, Ukrainą“,- sakė 
E.Druskinas.

Ledas. Ledas vandens telki-
nius šiemet sukaustė kaip reta 
anksti ir ant jų, rizikuodami įlūž-
ti, pasipylė žvejai. Pasak jų, ant 
Rubikių ežero ledas tėra vos 5 – 
7 cm, tačiau drąsesni jau nueina 
iki artimesnių salų. Ties Didžiąja 
Rubikių ežero sala dar tyvuliuoja 
properšos. 

Pinigai. Gruodžio 1 dieną, 
apie 11 val. namuose, esančiuo-
se Anykščių r. sav. Kurklių sen., 
moteris, gimusi 1938 m., pasige-
do savo banko mokėjimo korte-
lės su prisijungimo duomenimis. 
Gruodžio 4 dieną apie 10 val. 
nuvykusi į banką sužinojo, kad iš 
sąskaitos paimta 6 020 litų. 
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spektras

Temidės svarstyklės

Sprendimo projekte rašoma, kad 
bus perduoti baldų komplektai bi-
bliotekos Vaikų, Kraštotyros ir Pri-
imamojo skyriams bei bibliotekos 
patalpų vėsinimo sistemą. Bendra 
turto vertė sudaro 424 tūkstančius  
470 litų bei 42 centus. Liūto dalis 
iš šios sumos tenka bibliotekos vė-
sinimo sistemai – 393 tūkst. 129 
Lt.

Bibliotekos direktorius Romas 
Kutkta sakė, kad šis sprendimas 
– trečiasis statybos etapas, per-

Biblioteką vėsins už pusę 
milijono litų

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje pagaliau skai-
tyti bus galima ir vasarą - rajono Taryba nubalsavo, kad biblio-
tekai būtų perduota turto už beveik pusę milijono litų. Tas turtas 
- tai bibliotekos patalpų vėsinimo sistema.

duodami nupirkti baldai ir jau su-
montuota vėsinimo įranga. Pasak 
direktoriaus, vėsinimo įranga nėra 
kokia nors užgaida, o būtinybė, nes 
pastačius naująjį pastatą, kuriame 
daugybė stiklo, paaiškėjo, kad va-
saromis temperatūra čia užkyla be-
veik iki gyvybei pavojingos ribos, 
dėl ko skųsdavosi ir darbuotojai, ir 
lankytojai. Pastatas stovi taip, kad 
savo stiklo gausia puse kaip tik 
gauna ypatingai daug saulės švie-
sos.  

„Langai pastate neatsidaro, o va-
sarą antrajame bibliotekos aukšte 
laikydavosi net +37 laipsnių tem-
peratūra“,- pasakojo R.Kutka. 

Direktoriaus teigimu, vėsinimo 
sistema įrengta jau seniai, tad šią 
vasarą bibliotekininkai dirbo, o ir 
lankytojai pastate jautėsi komfor-
tiškai. „Naujoji vėsinimo siste-
ma leidžia reguliuoti temperatūrą 
patiems. Žemutinė riba yra +16 
laipsnių, tačiau praktiškai stengia-
mės, kad žmogus jaustų komfortą 
lankydamasis bibliotekoje. Tem-
peratūros komforto riba nurodoma 
kaip +23 laipsniai“,- apie naujosios 
vėsinimo sistemos funkcionavimą 
pasakojo R.Kutka. 

Naujasis bibliotekos pastatas 
saulės smūgį atrėmė tik pasi-
telkęs vėsinimo sistemą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Pasak Anykščių regioniniame 
parke, Anykščių šilelyje, taką 
statančios bendrovės generalinio 
direktoriaus Vaclovo Kirkilio, pa-
sinaudojus gerais orais ir pasitel-
kus 200 tonų keliamosios galios 
autokraną buvo sumontuotos 20 
metrų aukštyje esančios Lajų tako 
atkarpos. „Mūsų statybininkams 
tai buvo nemenkas iššūkis, - pa-
stebėjo V. Kirkilis. – Į 20 metrų 
aukštį pakeltą 20 metrų ilgio 6,5 
tonos sveriančią konstrukciją teko 
tarp medžių nuleisti ir sumontuoti 
ant atramų. Mums tai sėkmingai 
pavyko“. Montuojant tako kons-
trukcijas negalimi net mažiausi 
neatitikimai. Galima įsivaizduoti, 
ką reikėtų daryti, jeigu dviejų de-
šimčių metrų ilgio tako dalis būtų 
per trumpa ar per ilga. Beje, me-
talinės konstrukcijos gaminamos 
Latvijoje. Kaip teigia V. Kirkilis, 
statybininkai labai saugo šilelio 
medžius. 

Likusi 100 metrų Lajų tako dalis 
montuotojams bus bene sunkiau-
siai, nes tako dalys, montuojamos 

Avarija įvyko šių metų birželio 17 
dieną. D.A. iš šalutinio kelio įvažia-

Sumontavo du trečdalius 
Lajų tako 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Bendrovė „Empower fidelitas“ Anykščių šilelyje jau sumontavo  
200 metrų Lajų tako. 

20 metrų ilgio ir 6,5 tonos sveriančios tako konstrukcijos mon-
tuojamos pasitelkus 200 tonų keliamosios galios autokraną.

Autoriaus nuotr. 

kelių dešimčių metrų aukštyje, 
bus 34 metrų ilgio ir atsirems į 
apžvalgos bokštą. 

Lajų tako statyboms 8,5 milijo-
no litų skyrė Europos Sanglaudos 
fondas, Anykščių rajono savival-
dybė sumokėjo 300 tūkstančių litų 
už techninį projektą. 

Pasak Anykščių regioninio 
parko direktoriaus Kęstučio Še-
repkos, Lajų tako montavimas 
neatsilieka nuo grafiko. „Statybi-
ninkams liko sumontuoti 35 metrų 
aukščio bokštą, kuris dar nepaga-
mintas, ir kelias ilgas atkarpas iki 
jo“, - pastebėjo K. Šerepka, pri-
minęs, kad Lajų taką projektavo 
bendrovė „Rekreacinė statyba“, 
o projekto vedančiuoju buvo ar-
chitektas, projektuotojas Andrius 
Gudelis, kurio tėtis, buvęs kino 
operatorius, šiek tiek dirbęs ir 
„Anykštoje“, Algimantas Gudelis 
gyvena netoli Ažuožerių. Jo sūnus 
Mykolas gyvena Amerikoje ir sie-
kia profesoriaus vardo, o Andrius, 
pasirodo, yra talentingas architek-
tas. 

Nuo 386 litų sumos mokesčių 
neatleista bendra Lietuvos ir Vo-
kietijos įmonė „Viltrans“, kuri,  
teigiama, išnyko kaip į vandenį. 
Tačiau daugiausiai „bangų“ kėlė 
Anykščių rajono motociklų spor-

Sportininkai nuo mokesčių neišsisuks
Anykščių rajono taryba atleidinėjo nuo mokesčių tuos, kurių skola 

už valstybinės žemės nuomą buvo pripažinta beviltiška arba mokes-
tinė prievolė pasibaigusi. Jei kai kurių gyventojų nurašytos skolos 
siekė tik 3 centus, buvo tokių juridinių vienetų, kurie skolingi ir 
stambias sumas. Dviejų iš jų Taryba nuo mesčio  neatleido.

to klubo „Uralis“ 26 tūkstančių 
536 Lt skola. Taryba nusprendė 
ieškoti būdų, kaip iš klubo išrei-
kalauti skolą. Tam daug įtakos 
turėjo deputatų pasisakymai, kad 
klubo atstovai matomi vaikštan-

tys Anykščiuose.
Tarybos narių neįtikino, kad iš 

sporto klubo „Uralis“ negali būti 
išieškota skola, nes klubas „2009 
metais buvo perduotas Anykščių 
rajono apylinkės teismui dėl sko-
los išieškojimo, tačiau teismas 
pareiškimą atmetė, nes nebuvo 
kam įteikti pranešimo“, - taip si-
tuacija buvo pristatoma sprendi-
mo projekte.

Taip pat teigiama, kad klubas 
ne kartą kreipėsi į rajono Tary-

bą su prašymu atleisti nuo žemės 
nuomos mokesčio. Savo prašy-
mus motyvavo tuo, kad motociklų 
sporto klubas nevykdo jokios ūki-
nės-komercinės veiklos, negauna 
jokių pajamų, be to, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos kūno kultū-
ros ir sporto įstatymo 42 straipsniu 
sporto bazių ir kitų sporto įrengi-
nių užimama žemė neturėtų būti 
apmokestinama žemės nuomos ir 
žemės mokesčiu. Tačiau sporti-
ninkų prašymai nebuvo patenkin-
ti, o buvę klubo nariai išsiskirstę 
po atskirus sporto klubus.

-ANYKŠTA

Avarijos dalyviai pasiekė teismą
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Viešintų krašto ūkininkas D.A turės minti teismo slenkstį dėl 
to, kad išvažiavęs iš šalutinio kelio, trenkėsi į pagrindiniu keliu 
važiavusį automobilį, vairuojamą E.N. Per avariją apdaužyti au-
tomobiliai, nukentėjo kartu su E.N. važiavusi A.N. Moteriai dėl 
krūtinkaulio lūžio nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas

vo į kelią Pagojė-Andrioniškis-Vie-
šintos-Nociūnai 19-ame kilometre. 

D.A. avarijos metu buvo blaivus, o 
savo kaltę jis visiškai pripažįsta. Iki 
teismo eismo įvykio dalyviai atėjo 
nesutarę dėl pinigų... Teisinė formu-
luotė skamba šitaip: „Iškilo klausi-
mas dėl nukentėjusiųjų civilinio ieš-
kinio dydžio dėl moralinės žalos“.

D.A. automobilis buvo draustas, 
tačiau, nukentėjusiųjų nuomone, 

jiems draudimo bendrovė skyrė 
per mažą kompensaciją, o tokiais 
atvejais nukentėjusieji bylinėjasi 
ne tik su draudimo bendrove, bet ir 
su avarijos kaltininkais. Manoma, 
jog vienas iš paskatinimų nuken-
tėjusiesiems eiti į teismą buvo ir 
faktas, kad D.A. yra stambus ūki-
ninkas, taigi turtingas žmogus.

Medikai. Karo siaubiamame 
Rytų Ukrainos mieste Donecke 
normalių darbo sąlygų netekę sep-
tyni medikai pareiškė norą gydyti 
Akmenės rajono žmones. Vietos 
valdžia jau dabar yra pasirengusi 
priimti šiuos gydytojus išskėsto-
mis rankomis. Tačiau sveikatos 
apsaugos valdininkai ir politikai 
įsitikinę, kad jei padarytų tokią 
išimtį ukrainiečiams, sukurtų pre-
cedentą išskirtinėmis sąlygomis 
įsidarbinti daugybei kitų šalių pi-
liečių.

Streikas. Seime priėmus kitų 
metų biudžetą, pedagogai stab-
do neterminuotą streiką. „Lietu-
vos švietimo profesinių sąjungų 
jungtinės atstovybės sprendimu 
gruodžio 2 d. prasidėjęs netermi-
nuotas mokyklų streikas stabdo-
mas, nes toliau jį tęsti netikslinga. 
Jeigu ir toliau nesimatys politinės 
valios atkurti švietimo finansavi-
mą į prieškrizinį lygį, profesinės 
sąjungos ketina streiką atnaujinti 
vasario-kovo mėnesiais. Kadangi 
dar yra švietimo įstaigų, kurios 
planavo prisijungti prie streiko 
kitą savaitę, tikėtina, kad jos tu-
rės galimybę tai padaryti kitais 
metais“, - teigiama profsąjungos 
pranešime. 

Pretendentai. Lietuvos 
nacionalinių kultūros ir meno 
premijų komisija paskelbė 
pretendentų 2014 m. gauti Lietu-
vos nacionalines kultūros ir meno 
premijas sąrašą. Premiją preten-
duoja gauti aktorius Regimantas 
Adomaitis; dailininkė Birutė Jan-
ina Grasilda Žilytė; muzikas Leo-
poldas Digrys; rašytojas Jakovas 
Grigorijus Kanovičius; architek-
tas Rolandas Palekas; chorvedys, 
kompozitorius Vytautas Miškinis; 
fotomenininkas Algirdas Šeškus; 
rašytojas ir literatūros kritikas 
Eimutis Valentinas Sventickas; 
aktorius Dainius Gavenonis; 
skulptorius Vladas Urbanavičius; 
aktorė Nelė Savičenko; architek-
tas Audrius Ambrasas. 

Nušovė. Jungtinėse Valstijose 
baltaodis policininkas vėl nušovė 
neginkluotą juodaodį. Incidentas 
įvyko Fenikse. Pareigūnas buvo 
pasiųstas prie vienos parduotuvės 
dėl spėjamai su narkotikais susiju-
sio nusikaltimo. Čia įvyko ginčas 
tarp jo ir 34 metų juodaodžio. 
Policijos duomenimis, vyras 
priešinosi suėmimui ir kišo ranką 
į kišenę. Tada pareigūnas pamanė, 
kad jis turi ginklą. Kai įtariamasis 
nepaisė reikalavimo palikti 
ranką kišenėje, pareigūnas dusyk 
į jį šovė. 34 metų vyras mirė 
įvykio vietoje. Jo kišenėje rasta 
medikamentų, kurie naudojami ir 
kaip svaiginamoji medžiaga.

Laivas. Rusijos prezidento 
padėjėjas Vladimiras Kožinas 
pareiškė, kad Rusija lauks Pran-
cūzijos galutinio atsakymo dėl 
„Mistral“ klasės desantinio laivo 
pristatymo iki šių metų pabaigos. 
„Tikiuosi, kad galutinį atsakymą 
iš jų išgirsime iki šių metų pabai-
gos. Kol kas viskas preliminaru. 
Mes skaičiuojame sumą. Ji pakan-
kamai didelė ir siekia milijardus“, 
- sakė V. Kožinas, pridūręs, kad 
ieškinys dėl galimos žalos atly-
ginimo tikriausiai bus perduotas 
Europos Arbitražo Teismui.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)
Sauliui Nefui būnant Anykščių 

meru Arūnas Liogė 1995-1997 m. 
dirbo Anykščių savivaldybės admi-
nistratoriumi, buvo konservatorių 
partijos narys. 56-erių A.Liogė turi 
istoriko ir teisininko išsilavinimą. 
Jis, kaip nepriklausomas kandida-
tas, ketina dalyvauti tiesioginiuose 
Anykščių mero 
rinkimuose ir 
suformuoti kan-
didatų sąrašą į 
Anykščių rajono 
tarybą. A.Liogės 
sąraše žada kan-
didatuoti visuo-
menės veikėja 
Marijona Fer-
gizienė, taip 
pat keletas kitų  
nuolatinių „Nykščių“ radijo stoties 
laidų dalyvių.

„Anykštos“ pakalbintas Sei-
mo narys N.Puteikis sakė, jog jis 
pats susiradęs A.Liogę ir pasiūlęs 
savo pavardę jo sąrašui. Taip pat 
N.Puteikis už A.Liogės sąrašą su-
mokės ir rinkimų užstatą. Seimo 
nario teigimu, jis tokiu būdu atsi-
lygina anykštėnui už paramą Pre-

Nagliui Puteikiui leista remti Arūną Liogę
zidento rinkimuose, o kita vertus 
tikisi, kad A.Liogė bus žmogus, 
kuris sudrums Anykščių partinę 
harmoniją. „Pas jus konservatoriai 
su socdemais labai supanašėjo.“ – 
„Anykštai“ kalbėjo Seimo narys.

N.Puteikis pats dalyvavo VRK 
posėdyje, kuriame buvo spren-
džiama, ar leisti A.Liogei naudo-

tis jo pavarde. 
„VRK pirmi-
ninkas Zeno-
nas Vaigauskas 
įžiūrėjo, jog 
aš naudojuo-
si tarnybine 
padėtimi. Bet 
pačios VRK 
teisininkai įro-
dė, jog leidžia-
ma yra tai, kas 

nedraudžiama. Kita vertus, dis-
kusija apie mano pavardės nau-
dojimą yra kazusinė. Voldemaro 
Tomaševskio pavardę rinkimams 
galima naudoti, o N.Puteikio ne-
galima. Visgi VRK vienbalsiai 
nusprendė, kad reikia registruo-
ti „A.Liogės sąrašą, remiamą 
N.Puteikio“ – dėstė N.Puteikis. 
Politikas kalbėjo, kad jis, Pre-

zidento rinkimuose surinkęs 9 
proc. balsų, atgavo 11 tūkst. litų 
užstatą ir dabar šiuos pinigus 
panaudos užstatams savivaldos 
rinkimuose. Lietuvoje bus nuo 7 
iki 11 N.Puteikio remiamų kandi-
datų sąrašų. Ir pats N.Puteikis da-
lyvaus tiesioginiuose mero rinki-
muose, tiesa, jis kalbėjo, kad dar 
nėra nusprendęs kur – Vilniuje ar 
Klaipėdoje balotiruosis. „Anykš-
tai“ politikas dėstė, jog zonduoja 
situaciją, žiūri kokie kandidatai 
keliami ir kur jo paties šansai ga-
lėtų būti geresni.

Buvęs kandidatas į Prezidentus 
sakė, kad jis yra nusivylęs partijo-
mis, kad jos darosi vienodos, o Sei-
mas finansuodamas partijas pažei-
džia nepartinių interesus. Tačiau, 
N.Puteikio propaguojamas jo var-
do nepartinių judėjimas, regis, taip 
pat artėja prie partijos statuso. Bet 
paklaustas, ar nebus kaip anima-
ciniame filme – „drakonas - žuvo, 
tegyvuoja – drakonas“, N.Puteikis 
atsakė: „Nemanau. Jei aš kurčiau 
partiją, į ją plūstelėtų tokie patys, 
kurie dabar kitose partijose. Ak-
tyviems žmonėms siūlau kitaip – 
kandidatuokit ir aš padėsiu.“    

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Siūlo karo atveju medžiotojus 
priskirti kariuomenei
Seimui pateiktas įstatymo 

projektas, pagal kurį medžio-
tojų klubai ir būreliai, karo 
atveju, būtų priskirti Lietuvos 
kariuomenei. Po projektu pasi-
rašė ir anykštėnas Seimo narys 
Sergejus Jovaiša.

Nelabai tikiu, kad įstatymas bus 
priimtas, bet įmanoma. Mano pa-
grindinis tikslas sukelti diskusiją. 
Jei iš tiesų įvyktų tokie nenumatyti 
įvykiai, ką daryti – ar bėgti slėptis, ar 
organizuotai prisidėti prie gynybos. 
Tikiu, kad medžiotojai galėtų būti 
rezistencinė partizaninė jėga okupa-
cijos atveju. Jei taip nutiktų (karas ar 
Lietuvos okupacija, - red.pastaba) 
sunku būtų būti nuošaly“, - „Anykš-
tai“ kalbėjo medžiotojas S.Jovaiša.

„Ura“: „Naujas banditizmas garantuotas! Bus nuo ko „išlaisvinti“.

„€”: „Geras pasiūlymas. Man patinka. Nors kokia nauda bus iš šitų gin-
kluotų dundukų“.

„Karamba“: „Ponai Seimo dundukai. Na kas gi jus puls? Kam jūs rei-
kalingi? Pasakykite tai savo „prezidentaujančiai panelei“, kad užsienio 
politika tai ne tas pats, kas 25 laisvės metus loti ant Rusijos. Taika ir susi-
klausymas, geri santykiai su kaimynais turi būti Lietuvos politikos pagrindu. 
Nesugebate - eikite lauk iš politikos. Kariai mat atsirado...“ 

 „šaulė“:  „Jei komunistai ir kagėbistai sulys į armiją, be šūvio kartu su 
socdėmais atiduos Lietuvą“.

„Šaulė Kapitonui“: „Žmonės mano, kad Anykščiai su savo KGB valdžia 
jau Putino užduotį įvykdė. Žmonės laukia laipsnio pakėlimo“.

 „nuleidęs“: „Ar karininkus galės medžioti tik selekcininkai? Ar bus ga-
lima naudoti spąstus? Ar medžiotojų būrelis turės kompensuoti ūkininkams 
okupantų padarytą žalą bulvėms?“

balsai internete (anyksta.lt):

...Seimo nario teigimu, 
jis tokiu būdu atsilygina 
anykštėnui už paramą Pre-
zidento rinkimuose, o kita 
vertus tikisi, kad A.Liogė 
bus žmogus, kuris sudrums 
Anykščių partinę harmoni-
ją...

S.Jovaiša pats yra medžiotojas, 
todėl medžioklės reikalai jam nėra 
svetimi. Kaip „Anykštai“ sakė šis-
Tėvynės sąjungos frakcijai Seime 
atstovaujantis anykštėnas, jis neti-
ki, kad įstatymas Seime bus priim-
tas, tačiau tikisi, kad pats klausimo 
kėlimas sukels diskusiją, kaip karo 
atveju į krašto gynybą būtų galima 
integruoti ginklus turinčius me-
džiotojus.

„Yra daug neišspręstų klausimų. 

„Anykštos“ prenumerata – gera dovana
Prenumeratos kuponą – šventišką atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(Nurodykite savo kontaktus ir prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui bus išsiųstas paštu).

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 arba anyksta@anyksta.lt

Valdas Pelegrimas, Pasmodų 
kaimo (Anykščių sen.) gyven-
tojas:

- Mokytojai streikuoja ne iš 
gero gyvenimo. Jeigu jiems 
nepavyksta su valdžia susitarti 
gražiuoju – kas belieka. Kad 
valdžia išgirstų, atkreipti dė-
mesį kitų kelių kaip ir nėra. 

Leonas KAPUŠINSKAS, 
Kurklių miestelio gyventojas:

- Net nežinau. Su mokytojais 
jau seniai seniai neturiu jokių 
reikalų. Kita vertus, pinigų 
niekada ir niekam perdaug ne-
būna, o mokytojai visais laikais 
jautėsi nuskriausti. Prisimenu, 
kai vaikystėje ėjau į mokyklą, 
tai tėvai valgyt mokytojams 
duodavo. 

Algimantas VAITIEKŪ-
NAS, Užunevėžių kaimo (Kur-
klių sen.) gyventojas:

- Nežinau. Nesu mokytojas, 
tačiau, manau, kad pagrindo 
streikuoti jie turi, tačiau nesu 
nei už, nei prieš. Girdėjau, kad 
mokytojai nori ne tik didesnių 
atlyginimų, tačiau ir mažesnių 
klasių, nori anksčiau išeiti į 
pensiją. Manau, kad jų darbas 
nėra lengvas, jaunimas dabar 
kitoks, nei mūsų jaunystėje, 
kai mokytojas buvo didžiau-
sioj pagarboj.

Kaip manote, 
ar 
mokytojams 
reikia 
streikuoti?

Seimo nario Sergejaus Jo-
vaišos manymu medžiotojai 
galėtų prisidėti prie Lietuvos 
gynybos.

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Deja, rinkimai ne kasdien
pasitaiko

Rimantas VANAGAS, rašytojas, 
apie labdarą: 

„Savo piliečiais valdžia turi rū-
pintis sistemingai, nuolat užtikrinti 
jiems orias gyvenimo sąlygas, nes 
labdaros yra momentinio pobū-
džio.”

Čia dėl to, kad liftas kels 
tik į viršų?

Sigutis OBELEVIČIUS, meras, 
apie būsimo Lajų tako būsimą po-
puliarumą: 

„Atidarysim Lajų taką, ten bus 
liftas ir senjorams. Aplinkos mi-
nisterija sako, kad tai bus vienas iš 
penkių lankomiausių objektų Lie-
tuvoje.”

Gal problemos ten, kur 
nelabai dirba?

Donatas KRIKŠTAPONIS, vi-
cemeras, apie valdiškų pastatų sta-
tybas: 

„Gaila, bet kur dirba mūsų sta-
tybininkai, problemų daug, turim 
nuolat spręsti.”

Na, gal ne taip gerai, kaip 
Mačionyse, bet…

Donatas KRIKŠTAPONIS, sakė 
Traupio gyventojams: 

„Čia Traupis, meras gyvena, čia 
problemos visos išspręstos.”

Komunistai Nevėžyje 
skandinasi?

Povilas KULVINSKAS, poetas, 
uždavė klausimą valdžiai: 

„Ar nebūtų galima Nevėžį išva-
lyt, kuris suniokotas ideologinio 
idiotizmo?”

Na, na… I.Andrukaitienė 
net viengubo salto nepadaro!

Asta APANAVIČIENĖ, Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
juristė, teisme sakė A.Vienuolio 
progimnazijos direktorei Irenai 
Andrukaitienei: 

„Jūs šiek tiek aukštesnių nei vi-
dutinių gebėjimų, o nežinote, kas 
jūsų darbdavys.”

Galima tik truputį maustyti,
pvz. Seimo nariui balotiruotis 
į rajono Tarybą 

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, apie tai, kodėl nekandida-
tuoja į Anykščių merus: 

„Nereikia maustyti rinkėjų – jei 
išrinko, tai ir būk savo vietoje.”

Jei žmona po pievelę 
blaškosi, vadinasi, tuoj ištekės!

Irutė ALEKNAVIČIENĖ, 
Anykščių menų inkubatoriuje ku-
rianti meninius siuvinius, apie savo 
darbų kainą: 

„Jaunikio kelnės kainavo per 
100 litų. Kainų labai nekeliu, bet 
jeigu lyginsime su „pievele”, tai 
tuomet nepigu.”
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Rytis KULBOKAS, 
filosofas

Kuo skiriasi išsivysčiusios 
valstybės nuo atsilikusių (kurios 
dėl politinio korektiškumo va-
dinamos „besivystančiomis“)? 
Tuo, kad ekonomikos variklis 
išsivysčiusiose valstybėse yra 
žmonės. Jų reikia kuo daugiau, 
ypač tų, kurie gali dirbti. Žmogus 
jose yra viso pradžia ir pagrin-
dinis stabilumo garantas. Todėl 
jose žmogus jaučiasi geriau, nei 
besivystančiose, juk, jei žmo-
gumi nesirūpinsi, negarantuosi 
jam tinkamų sąlygų išgyventi ir 
kurti gyvenimui, kitaip žmonių 
nepriviliosi ir neišlaikysi. Visiš-
kai priešingai yra atsilikusiose 
šalyse – ten žmogus tėra našta 
arba atsitiktinis elementas. Šios 
naštos valdžioms geriau, kad 
nebūtų. Požiūrio taškai skiriasi 

iš esmės. 
Tam paaiškinimo galima ieško-

ti valstybių istorijoje. Jei Vakarų 
valstybėse stiprus supratimas, 
kad valdžia tėra piliečių atstovė 
vykdyti jų valiai, tai pas mus, 
kaip ir bet kurioje tipinėje Rytų 
šalyje, baudžiauninkas turi ponui 
bučiuoti ranką. Šios tradicijos 
persidavė per visą istoriją, per 
visą filosofinę mintį. Jei Vakarų 
esminę politinę filosofiją formavo 
tokie piliečio reikšmę pabrė-
žiantys mąstytojai kaip Tomas 
Hobsas, Šarlis 
Monteskje ar 
Aleksas de 
Tokvilis, tai 
pas mus visų 
žmonių lygias 
teises prieš 
įstatymus 
teigęs Radvilų 
giminės globo-
tas, mąstytojas 
Andrius Volanas taip ir liko 
atstumtas. Tačiau labai prigijo 
tokie, kurių pavardžių istorija 
net neįsiminė, kurie (daugiausia 
kunigai) mokė, jog pono valiai 
prieštarauti negalima. Regis, 
pirmasis išlikęs lietuviškas pa-
mokslas buvo užrašytas Troškūnų 
kunigo, kuriame raginama visuo-
met klausyti savo pono.

Šimtmečiais skiepytas bau-
džiauninkiškas požiūris buvo 
taip įdiegtas tautos dvasioje, kad 

iki šiol negalime jo atsikratyti. 
Pas mus nėra evoliucijų, yra 
revoliucijos. Jos iš pradžių viską 
apverčia aukštyn kojomis, bet il-
gainiui situacija grįžta į pradinę 
padėtį, su kuria buvo kovojama. 
Kaip toje pasakoje: maištininkas 
žuvo – šlovė drakonui! 

Todėl nereikia stebėtis, kodėl 
mūsų šalies valdžioje vis dar tie 
patys veidai, kurie vienaip ar 
kitaip atstovauja organizacijas, 
prieš kurias tauta sukilo. Ką čia 
jau šalies – mūsų rajono valdžia 

iš esmės 
nesiskiria. „Iš 
purvo kilę“ 
baudžiau-
ninkai, save 
laikydami di-
deliais ponais, 
baudžiauninkų 
šaly vykdo 
savo politiką. 
Kartais atrodo, 

kad ta politika skirta griauti vals-
tybės pamatams, bet greičiau tai 
tėra tipinis pono sindromas – „aš 
esu ponas, todėl man taisy-
klės negalioja ir visi turi man 
paklusti“. Iš savivaldybės mūsų 
redakciją pasiekia signalai, kad 
rajono valdžia net nurodinėja su 
kuo pavaldiniai gali draugauti, 
o su kuo ne. Ar tai ne pono ir 
baudžiauninko santykis? Tai kas 
čia per valdžia, jei kišasi į abso-
liučiai asmeninį gyvenimą?

Būtent dėl to įpročio būti aukš-
čiau kitų (juk valdžioje kolūkio 
pirmininkas, KGB rezervistas 
partinės mokyklos absolventas 
– natūralūs tarybinių laikų elito 
atstovai) rajonas iki šiol neturi 
jokių ateities krypčių ir pers-
pektyvų. Tėra viena - „įsisavinti 
Europos pinigus“. Ir jei atvirai, 
nelabai tikiu, jog šiems ponams 
perspektyvos įdomios. Jei atsi-
randa žmonių, kurie bando pa-
rodyti valdžiai jos klaidas, tai jie 
imami netiesiogiai (o kartais ir 
labai tiesiogiai) spausti. Kuo ne 
šių laikų disidentai? Labiausiai 
peršama rajono kryptis – turiz-
mas – yra naivybė. Ji naudinga 
tik saujelei kaimo turizmo sodybų 
savininkų (taip, juk valdžioje yra 
kaimo turizmo savininkas) ir dar 
keletui verslininkų. Tačiau ta pati 
valdžia to nesuprantančius siun-
čia „pas Gustą“, t.y. pas psichi-
atrą. Būtų galima labai įsižeisti, 
jei ne žinojimas, kad valdžia pas 
mus „neklystanti“.

Kaip buvo šaukiama, kad 
atsidarius SPA Anykščių kraštas 
tiesiog suklestės! Tačiau, ponai, 
kur tas klestėjimas, kur tas SPA 
indėlis į rajono gyvenimą? Kur tie 
žmonės, kurie „tiek atneš pini-
gų Anykščiams“? Kur? Tiesiog 
atsirado įstaiga, kurios daugeliui 
klientų viešnagei užtenka to, ką 
duoda pats SPA. O tiek „valdiškų“ 
pinigų sukišta vienaip ar kitaip 

argumentuojant būsima SPA nauda 
Anykščių kraštui? Pinigų, kurie 
galėjo būti panaudoti žmonių 
interesams. Bet prisimenant rajono 
vadovų džiaugsmą, kad neskirdami 
socialinių pašalpų žmonėms jie 
sutaupė milijonus ir dėl to reikėjo 
mažiau skolintis, kad valdiškoms 
algoms nepritrūktų, negalima net 
kalbėti apie kažkokius paprastų 
„chalopų“ interesus.

Matant, kad tokia situacija 
daugelį, ypač vyresnių gyven-
tojų, tenkina, džiaugiesi tuo, 
ką galima įvardinti „jaunosios 
kartos mankurtizmu“. Para-
doksas, bet gerai, kad jaunimas 
nutrauko ryšius su senomis 
tradicijomis. Gerai, kad atsisako 
dirbti už kada nors gal sumoka-
mą minimumą. Gerai, kad ieško 
geresnio gyvenimo. Tai rodo, kad 
jiems nebėra būdingas pono – 
baudžiauninko santykis ir, kad 
jie prieš jį protestuoja. Nors tos 
„protesto“ formos ne visada 
tinkamos, bet be jų neišrausi 
nusižeminimu pagrįsto santykio. 
Kitaip niekada nepasieksi, kad 
tikruoju savo krašto šeimininku 
taptų ne kažkoks savo tvarkas 
nustatinėjantis ponas, o pilietis, 
žmogus, kuris kuria valstybę.

Tačiau, ar beegzistuos pats 
Anykščių rajonas, kai tai supran-
tančių galų gale taps dauguma? 
Ar nauja anykštėnų karta taip ir 
liks gyventi toli nuo tėvynės?

Populiariausias išmanusis
„Tele2“ klientai – labai skirtingi. 

Tad šventėms pasiūlėme įvairius 
pomėgius ir poreikius atitinkan-
čių dovanų. „Samsung Galaxy S 
III NEO“ yra spartus, kokybiškas 
ir funkcionalus, tad turėtų patikti 
daugeliui. Mūsų klientai jau spėjo 
įvertinti šį modelį – šiemet tai yra 
populiariausias išmanusis. O da-
bar jis džiugina dar ir mažesne kai-
na“, – pasakojo Daiva Matukienė, 
„Tele2“ prekės ženklo vadovė. 

„Samsung“ telefoną „Galaxy S III 
NEO“ už mažesnę kainą galima 
įsigyti pasirinkus bet kurį teleko-

PR Populiariausias „Tele2“ telefonas – 
už šventinę kainą

Visos šventinės „Tele2“ akcijos jau siūlomos operatoriaus sa-
lonuose, o naujausia staigmena tarp jų – išmanieji telefonai 
„Samsung Galaxy S III NEO“ už labai patrauklią kainą. Vartotojų 
pamėgtas išmanusis telefonas „Tele2“ siūlomas už prieinamą 17 Lt 
(4,92 Eur) mėnesio mokestį (pradinė įmoka – 199 Lt/57,63 Eur).

munikacijų bendrovės „Tele2“ siū-
lomą mokėjimo planą ir sudarius 
24 mėn. sutartį.

Akcija galioja dar trims 
„Samsung“ išmaniesiems telefo-
nams, tad kiekvienas ras, iš ko 
rinktis. Visus šiuos „Samsung“ te-
lefonus galima pasiimt sumokėjus 
pradinę 199 Lt (57,63 Eur) įmoką, 
skiriasi tik jų mėnesio mokestis.

„Galaxy S4“ mėnesio mokestis – 
tik 39 Lt (11,30 Eur), o galingesnį 
„Galaxy S5“ galima įsigyti už 59 
Lt (17,09 Eur) mėnesio mokestį. 
Įspūdingo „Galaxy Note 4“ mėne-
sio mokestis – 80 Lt (23,17 Eur).

Patogus ir verslui, 
ir kasdieniam bendravimui
„Samsung Galaxy S III NEO“ – 

funkcionalus, patikimas ir saugus 
išmanusis telefonas, pritaikytas ne 
tik kasdieniam bendravimui, bet ir 
verslo poreikiams. 

1,4 GHz keturių branduolių 
procesoriumi ir 4,8 col. aukšto-
sios raiškos „Super AMOLED“ 
ekranu džiuginantis telefonas 
geba atlikti kelias užduotis vie-
nu metu – pavyzdžiui, rodyti 
aukštos raiškos vaizdo medžia-
gą ir siųsti SMS žinutes. Ir visa 
tai – nelėtinant telefono darbo. 
Be to, šis išmanusis turi 8 me-
gapikselių kamerą kokybiškiems 
vaizdams fiksuoti.

Aktyviai dirbantiems patiks, kad 
„Galaxy S III NEO“ leidžia efek-

tyviai naudotis „Microsoft Office“ 
programomis, keistis tekstiniais, 
balso ir vaizdo pranešimais, ir 
rengti virtualius susirinkimus. O 
dėl puikios programinės įrangos 
telefone visa tai vyksta dar ir sau-
giai. 

Įdomu tai, jog šis išmanusis 
net gerina gebėjimą susikaupti. 
Inovatyvi funkcija „Smart Stay“ 
naudoja akių obuolių sekimo tech-
nologiją ir apšviečia ekraną tada, 
kai jums to labiausiai reikia. 

Kadangi telefonų skaičius ir ak-
cijos laikas riboti, tikrai verta pa-
skubėti. Kainos tekste nurodytos 
su PVM.

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

...Iš savivaldybės mūsų 
redakciją pasiekia signalai, 
kad rajono valdžia net nu-
rodinėja su kuo pavaldiniai 
gali draugauti, o su kuo ne. 
Ar tai ne pono ir baudžiau-
ninko santykis?..

„Šiuos vištienos kotletukus taip 
mėgsta mano žentas anglas, kad  
juokais juos vadiname „Saimono ko-
tletukais“. Šiemet lankydamasi Niu-
jorke tokių kotletukų padariau net 
34, vaikai juos po keturis užsišaldė. 
Kotletukai turėjo tokį pasisekimą, 
kad Velikonienė nebesuka galvos, 
ką skanaus pagaminti Kalėdoms iš 
Amerikos parskrendančiai paviešėti 
dukrai Dovilei ir Saimonui. 

„Šį receptą papasakojo viena 
mūsų salono klientė – ponia Ri-
mutė iš Viešintų“ ,- paklausta, iš 

Kaip vištienos kotletukai virto 
„Saimono kotletukais“ Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Grožio salono „Julija“ Anykščiuose savininkė Julija Velikonienė, 
paprašyta pasidalinti patirtimi, kaip jai pavyksta išlaikyti liekną 
figūrą, apie tai pasakoti atsisakė, nes esą nėra ko mokyti žmonių 
nesveikų dalykų – „daug dirbti, mažai valgyti“, tačiau mainais 
„Anykštos“ skaitytojams pasiūlė vištienos kotletukų receptą.

kokių knygų semiasi kulinarinių 
gudrybių, sakė Julija.

Vištienos kotletukai
Reikės: 0,5 kg vištienos krūti-

nėlės, 250 gr pusriebės ir geriau 
stambesniais grūdeliais varškės, 1 
kiaušinio, 1 mažo svogūno ir pries-
konių – druskos bei pipirų.

Kotletukų apvoliojimui reikės 
džiūvėsėlių ir sezamo sėklų bei dar 
vieno plakto kiaušinio.

Įdarui reikės 100 gr fermentinio 
sūrio.

Krūtinėlę, varškę ir svogū-
ną reikia sumalti per mėsmalę, 
gautą masę pabarstyti pipirais 
ir druska, įmušti kiaušinį ir su-
formuoti kotletukus, į kurių vidų 
reikia įdėti gabalėlį fermentinio 
sūrio.

Kotletukus reikia daryti paplokš-
čius, ovalo formos, ne aukštesnius 
kaip dviejų pirštų storio. Kotletu-
ką reikia ranka nesmarkiai aptep-
ti kiaušinio plakiniu ir apvolioti 
džiūvėsėliuose sumaišytuose su 
sezamo sėklomis. 

Į keptuvę reikia pripilti nemažai 
aliejaus ir kepti neuždengtus, vis 
pavartant, kad sėklos neimtų deg-
ti, kol kotletukai gražiai paruduos. 
Kitai kotletukų partijai aliejų Julija 
pakeičia.

Kotletukai valgomi su majone-
zo, ketčiupo ir sutraiškyto česna-
ko padažu, kurį Julija pasigamina 
pati. 

„Prie vištienos tinka ryžiai, ta-
čiau mes dažniausiai kotletukus 
valgome vienus arba su daržovė-
mis“ ,- sakė J. Velikonienė.

Julija Velikonienė kotletukų receptą sužinojo iš savo kolegės kli-
entės.                                               Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas (25 m baseine).
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 2 s. 
„Princesė ant žirnio“. 
11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 „Neregėtoji Arabija. 3 d. 
Slenkančios kopos“. 
13.00 „Puaro 10“. N-7
15.00 „Chruščiovas 
Amerikoje“.
16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Utenos „Juventus“ 
- Kauno „Žalgiris“.
18.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Pusfinaliai, finalai.
19.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
20.30 Panorama. 
21.00 Savaitė.
21.30 Pasaulio panorama.
22.00 Legendos.
23.00 „Lilehameris“. N-7 
0.50 Auksinis protas (k).
2.05 „Puaro 10“ (k). N-7 
3.40 Pasaulio panorama (k). 
4.05 Savaitė (k).
4.30 Legendos (k).
5.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (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 nuotykiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Keturkojai didvyriai“.
11.45 „Jis – ne tau“. N-7
14.15 „Mano puikioji auklė “. 
N-7
14.50 „Didingasis amžius“. N-7
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos balsas. 
22.15 „Nežinomas“. N-14
0.30 „Galingasis Stenas“. N-14
2.35 „Elijaus knyga“ (k). N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys“. N-7 
7.30 „Smurfai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Monstrų vidurinė moky-
kla. Susidūrimas“. N-7 
9.30 Sportuok su mumis.  
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Sofija I. Kartą gyveno... 
princesė!“.
12.25 „Sėkmės, Čarle. Jau 
Kalėdos!“ 
14.10 „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. 
22.00 „Kulka į galvą“. N-14
23.50 „Ženklelis“. N-14
1.50 „Elitinis būrys“. N-7 

7.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 

8.00 Brydės (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. 
Gėlavandenių monstrų me-
džiotojas“. 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 „Sena meilė nerūdija“. 
N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. N-14
23.00 „Los Andželas slaptai“. 
N-14 
1.45 Bamba TV. S

6.50 „Mylėk savo sodą“ (k). 
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 „Bučiuotis, vesti, veng-
ti?“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Darbščiosios gražuo-
lės“. N-7
16.35 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Viengungis“. 
19.05 „Deividas Bleinas. Graži 
kova“. 

20.00 „Nustebink mane“. 
21.00 „Mergina su drakono 
tatuiruote“. N-14 
22.45 „Laikas vaiduoklis“. N-14
0.25 „Darbščiosios gražuolės“ 
(k). N-7 
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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. 
Vidiškės. 
14.00 Šventadienio mintys.  
14.25 Opera „Likimo galia“.  
17.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Pusfinaliai, finalai.  
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
(subtitruota). 
18.45 ...formatas (k). 
19.00 Atrask ir didžiuokis. 
Žurnalistas, rašytojas Andrius 
Tapinas. 
20.20 Nacionaliniai Kristijono 
Donelaičio metų skaitymai. 
Rudenio gėrybės. 2014 m. 
21.30 Laiko ženklai (k). 
22.35 „Ana geraširdė“ (k). N-7 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Džiazo muzikos vakaras
0.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas (25 m baseine). 
Pusfinaliai, finalai (k).

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  

5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Šefas rekomenduoja. 
10.45 Pasivaikščiojimai su 
Dariumi Mockumi. 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).  
15.40 24 valandos (k). N-7 
16.45 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“.  
17.20 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 „Ekstremalus kontaktas“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7 
23.25 Ne vienas kelyje (k).
23.50 24 valandos (k). N-7 
0.50 KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo... Iki... (k).  
2.15 Yra kaip yra (k). N-7 
3.15 KK2 (k). N-7 
3.55 Autopilotas (k).  
4.25 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 „Simpsonai“.
13.00 Oliverio tvistas.

14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai“. N-7 
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Gilus sukrėtimas“. N-7
21.30 „Gatvės vaikai“. N-14
22.00 „Raudonoji našlė“. N-14
23.00 „Karaliaus kalba“. N-7
1.20 „Anarchijos vaikai“. N-14
2.10 „Bobo užkandinė“. N-14
2.40 „24 valandos“. N-14

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 Pasaulis nuostabus.
12.30 VMG kulinarinis žurna-
las. 
13.30 „Laukinis pasaulis“. 
14.00 „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 12“ 
(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 12“. 
N-7
17.10 „Didysis Gregas 4“. 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“.
22.30 Keliai.Mašinos. Žmonės.
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Chruščiovas Amerikoje“ (k).
1.00 „Senis“. N-7 
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.35 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k).

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

7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Rašalo širdis“ (k). 
11.00 „Meškiukas Jogis“ (k). 
12.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
12.55 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.55 „Ogis ir tarakonai“. 
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 „Taikinys“. 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 
10.55 „Vienas namuose“. 
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
13.30 „Vėžliukai nindzės“. 
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“. 
 

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. 
Ugnies audra“. N-7
23.15 „Gyvi numirėliai“. N-14
0.10 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7  
1.05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
8.35 „Įspūdingasis 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 „Meilė ir neapykanta“. N-7
23.00 „Slapti reikalai“. N-7
23.55 „Begėdis“. N-14
0.55 Sveikatos ABC.  
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8.05 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos. 2 s. „Princesė ant 
žirnio“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Šventadienio mintys.  
12.15 Muzika gyvai (k). 
13.45 Atrask ir didžiuokis. 
Žurnalistas, rašytojas Andrius 
Tapinas (k). 
15.00 Arti. Toli. (k). 
15.45 „Misija“ (k). 
16.50 Girių horizontai.  
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Rusų gatvė (k).
18.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
19.00 „Trapi riba tarp „norma-
laus“ ir „nenormalaus“.  
19.45 Durys atsidaro.  
20.15 „Kazys Striaupa“. 
20.45 Linija, spalva, forma.  
21.30 Europos tautų istorija 
Klaipėdos krašte. Klaipėdos pilis.  
22.00 „Adlono viešbutis. Šeimos 

istorija“ (k). N-7 
23.40 Prisiminkime. Aktorė 
Teofilė Vaičiūnienė. 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Kultūros savanoriai (k). 
1.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

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 „Medikopteris“. N-7
11.00 „Puma“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 

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 bendri-
kas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“. 
N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Kukurūzų vaikai. 
Susirinkimas“. S
0.45 „Kvaišų šeimynėlė. Aukso 
ieškotojai“. N-7 
2.15 „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
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.50 Didysis pasivaikščiojimas. 
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 „Komisaras Reksas 12“ 
(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. 3 d. 
Slenkančios kopos“ (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 
III“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Keturkojai didvyriai“ (k). 
10.40 Lietuvos balsas (k). 
13.05 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.
13.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.55 „Katino Leopoldo 
kerštas“. 
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 
„Valstybės priešas“. N-17
0.50 „Nikita“. N-7
1.45 „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 nindzės“. 
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 „Išgyvenimas“. N-14
0.10 „CSI kriminalistai“. N-14
1.10 „Elitinis būrys“. N-7
1.40 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). N-7 
9.00 „Sena meilė nerūdija“ 
(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 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-14 
21.30 „Vasabis“. N-14
23.20 „Gyvi numirėliai“. N-14 
0.15 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.15 Bamba TV. S

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

8.35 „Įspūdingasis žmogus-
voras“.
9.00 „Antinas Gudruolis“.
9.25 „San Francisko raganos 
III“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „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 „Detektyvė Rizoli“. 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. 
Jo žmonos išpažintis“ (k).  
13.35 Purpurinis vakaras. 
Bardų festivalis Anykščiuose. 
2014 m. (k). 
14.25 Mūsų miesteliai. 
Vidiškės. 
15.15 „Trapi riba tarp „norma-
laus“ ir „nenormalaus“ (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. Šoka 
Leokadija Aškelovičiūtė ir 
Vytautas Kudžma. 
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 Europos tautų istorija 
Klaipėdos krašte. Klaipėdos 
pilis (k). 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Linija, spalva, forma (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 KK2. N-7 
12.45 Yra kaip yra (k). 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 „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 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Monaco FC“ – 
„FC Zenit“.
23.40 „Meilė ir krepšinis“. 
N-7
1.30 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 
1.50 „Bobo užkandinė“. N-14 
2.15 „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 gyvū-
nai“.  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 „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 „Komisaras Reksas 12“ 
(k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.   
11.00 Emigrantai (k).
12.00 Specialus tyrimas (k). 
12.40 Lašas po lašo (k).
12.45 Mokslo ekspresas (k).
13.00 „Mažasis princas“.
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 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). 
3.45 Legendos (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
12.55 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.50 „Leopoldas ir auksinė 
žuvelė“. 
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 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Kelias“. N-14
0.25 „Taikinys“. N-7
1.20 „Nikita“. N-7 
2.15 „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 nindzės“. 
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 „Išgyvenimas“. N-14
0.10 „Pelkė“. N-14
1.10 „Elitinis būrys“. N-7
1.40 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena. N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų 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 „Mielas draugas“. N-14
23.40 „Gyvi numirėliai“. N-14
0.35 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7 
1.30 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7.  

6.50 „Keksiukų karai“ (k). 
7.45 „Linksmieji žvėreliai“.
8.10 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“.
8.35 „Įspūdingasis 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 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Nematomas žmogus“. 
N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Nindzė“. N-14
22.35 „Detektyvė Rizoli“. N-7
23.30 „Begėdis“. N-14
0.35 „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). 
13.35 „Kazys Striaupa“ (k). 
14.00 Būtovės slėpiniai. 
Lietuva Ukrainoje. 3 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 „Henrikas Šablevičius. 
Šėriau žirgelį“. 
19.00 Gintarinės batutos 

meistrai.  
20.30 Mokslo sriuba.  
20.45 Kultūros savanoriai.  
21.15 ...formatas.  
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 XVII Tarptautinis 
akordeono festivalis „Vilnius 
2014“.  
23.00 „Gėda“. S 
0.40 Panorama (k). 
1.10 Dėmesio centre (k). 
1.25 „Trapi riba tarp „norma-
laus“ ir „nenormalaus“ (k). 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.00 KK2. N-7 
12.45 Yra kaip yra (k). 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 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Barcelona“ – 
„Paris Saint-Germain FC“.
23.40 Europos pokerio turas. 
S
0.45 „Kontraktas“. N-14 
2.20 „Bobo užkandinė“. 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 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.
18.45 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink!
18.50 Laikas krepšiniui. 
19.00 Europos taurė 2014. 
Bandirmos „Banvit“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“.
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Kulinaras“. N-7 
0.50 Reporteris.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas 12“ 
(k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 Auksinis protas (k).
12.30 Tautos balsas (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.
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 „Valgyti, badauti ir ilgai 
gyventi“.
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
4.35 Tikri vyrai (k).
5.20 Lietuva gali (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
12.55 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“. 
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.55 „Katino Leopoldo 
lobis“.
14.00 „Katino Leopoldo tele-
vizorius“. 
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 
„Drakono akys“. 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
23.15 „Išgyvenimas“. N-14
0.15 „Kaulai“. N-14 
1.15 „Elitinis būrys“. N-7
1.45 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14 

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 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 „Gremlinai 2. Nauja 
gauja“. N-7
23.30 „Gyvi numirėliai“. N-14 
0.30 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7
1.30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai “. 
8.10 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
8.35 „Įspūdingasis 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. 
Magdalenos kankinės“. N-14 
22.45 „Sekso magistrai“. 
N-14
23.55 „Deksteris“. N-14
0.55 „Paskutinė tvirtovė“. 
N-7 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.  
8.35 „Mažasis princas“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.15 Gintarinės batutos 
meistrai (k). 
13.45 Europos tautų istorija 
Klaipėdos krašte. Klaipėdos 
pilis (k). 
14.15 Prisiminkime. Šoka 
Leokadija Aškelovičiūtė ir 
Vytautas Kudžma (k). 
14.30 Kasdienybės aitvarai 
(k). 
15.15 Kultūros savanoriai 
(k). 
15.45 ...formatas (k). 

16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ 
(k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Traukinys stovi pen-
kias minutes“. 
 
19.15 Grupė „Skamp“. 
20.15 Mokslo sriuba.  
20.35 „Pakūta mano meilė“. 
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Vilius Karalius“. 
23.25 Arti. Toli.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 „Gėda“ (k). S 

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 KK2. N-7 
13.40 Yra kaip yra (k). N-7 
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „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 „Suvokimas“. N-14
0.00 „Trys coliai“. N-7
1.40 „Anarchijos vaikai“. 
N-14
2.35 „24 valandos“. N-14

7.10 Reporteris.
7.50 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink!
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 
0.50 Reporteris. 
1.35 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas12“ 
(k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“. 
11.00 Svajonę turiu (k).
12.25 Bėdų turgus (k). 
13.00 „Mažasis princas“.
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. 
18.30 Žingsnis po žingsnio.
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 2“. 
N-14
2.05 „Senis“. N-7  
3.05 Laba diena, Lietuva (k). 
4.50 Duokit šansą (k).
5.20 Keliai.Mašinos.Žmonės 
(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 Pagalbos skambutis. N-7 
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
12.55 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.55 „Katino Leopoldo pasi-
vaikščiojimas“. 
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. 
22.40 „Linkėjimai iš 
Paryžiaus“. N-14 
0.30 „Prarasti berniukai. 
Troškulys“. 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 nindzės“. 
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 „Hortonas“. 
21.10 „Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke“. 
23.45 „Nuoma su priedais“. 
N-7
1.20 „Maverikas“. N-7
3.35 „Kobra 11“. N-7

 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). N-7 
9.00 „Gremlinai 2. Nauja gau-
ja“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ (k). 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Mitiajaus pasakėlės“. 
N-7
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7 
21.30 „Drakono bučinys“. N-14 
23.30 „Farai“ (k). N-14
1.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.05 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“ (k).  
8.10 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
8.35 „Įspūdingasis 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 „Mirtis 
per laidotuves“. N-14
0.55 „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 Grupė „Skamp“ (k). 
13.10 Kūrybos metas.  
13.45 „Vilius Karalius“ (k).  
15.15 Legendos.  
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ (k). 
17.10 Poeziją skaito Sigitas 
Geda.  
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Gintaro kelias“. 
18.40 Kultūra.  
19.00 Purpurinis vakaras. 
Bardų festivalis Anykščiuose. 
2014 m. 
20.00 Kultūra +.  
20.30 Mokslo ekspresas.  
20.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
21.30 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija.  

22.00 „Vilkolakio pėdsakai“. 
23.30 „Senelis“. 
23.45 „Tremtinės istorija, kurią 
išvežė pats tėvas“. 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

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 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
20.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 M.A.M.A muzikos apdo-
vanojimų nominantų paskelbi-
mo ceremonija. 2014
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kazanės „Unics“ - Kauno 
„Žalgiris“. 
0.50 „Išgelbėti Džesiką Linč“. 
N-7
2.25 „24 valandos“. N-14

7.10 Reporteris. 
7.50 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! 
7.55 „Kulinaras“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.10 Reporteris. 
12.00 Didysis pasivaikščioji-
mas.  
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 pasivaikščioji-
mas. 
23.00 „23:14“. N-14 
1.00 „Italų detektyvas“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
7.00 Emigrantai.
7.55 Specialus tyrimas (k).  
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Čaplinas“.  
10.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.00 Durys atsidaro. 
11.30 Lietuva gali (k).
12.00 „Valgyti, badauti ir ilgai 
gyventi“ (k). 
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Duokit šansą (k).
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 Tikri vyrai (k). 
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Metų automobilis 2015.
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 nuoty-
kiai“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Susipažinkite su 
Robinsonais“.
11.50 „Chotabyčius“. N-7
13.50 „Mano puikioji auklė“.
14.25 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.20 „Dvidešimt minučių“. 
N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Srovės nublokšti“. 
20.40 „Ieškokit Gudručio!“. N-7
22.55 „Dviguba tapatybė“. 
N-14
0.45 „Drakono akys“ (k). N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „ Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys“. N-7 
7.30 „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 „Mariposa ir fėjos“. 
13.00 „Sėkmės džentelmenai“.
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 „Pašoksime?“. N-7
0.40 „Vaikinai Kalėdų kalendo-
riui“. N-7 
2.10 „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 čempi-
onatas. 2013 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 
„Ordino paslaptis“. N-14 
23.00 AŠTRUS KINAS 
„Sutartis su šėtonu“. S 

6.45 „Gepardų dineoraščiai“.
7.45 „Nuotakos siaubūnės“. 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Kovos gamtoje“.
11.30 „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 „Darbščiosios gražuo-
lės“. N-7 
16.35 „Būrėja“. 
17.10 „Po raudona Afrikos 
saule“. N-7
19.05 „Laukiniai arkliai 
Hilezunde“. N-7
21.00 „Turtuolis, vargšas“. 
N-14
22.40 „Atpildas“. N-7
0.35 „Nustebink mane“ (k).

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
8.45 „Žirklės“. 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (k). 
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Arti. Toli (k). 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių 
valanda.  
12.45 Vaikų klubas.  
13.10 Būtovės slėpiniai. 
Lietuva Ukrainoje. 4 d.  
14.00 „Grafikos stebuklai“. 
14.30 „Emigrantai“. 
17.00 „Traukinys stovi penkias 
minutes“ (k). 
18.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k). 
18.15 „Pakūta mano meilė“ 
(k). 
19.10 Muzika gyvai.  
20.30 „Didieji lūkesčiai“ (k). 
N-7 
21.30 „Robotas policininkas 2“ 
(k). N-14 
23.30 Panorama (k). 
0.00 Jono Meko filmų retros-

pektyva. 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

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 
18.25 Sekmadienio rytas (k).  
19.05 24 valandos (k). N-7 
20.00 Alchemija LVI. 
Universitetas kaip kultūra. 
VDU karta.
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Keliautojo atmintinė“. 
22.00 „Ekstremalus kontak-
tas“. 
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 
3.35 Tauro ragas (k). N-7 
4.00 Alchemija LVI. 
Universitetas kaip kultūra. 
VDU karta (k).
4.30 Nuo... Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai“. 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 „Naktis muziejuje“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14
22.00 „Raudonoji našlė“. N-14
23.00 „Sena gera orgija“. N-14
0.45 „Samdomas žudikas“. 
N-14 
2.30 „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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. 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 „Dūzgės“. S
2.15 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
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(Atkelta iš 1 p.)
Daro medinius žaislus 
vaikams

Spalio 28 dieną po pietų Anykš-
čių menų inkubatoriuje radome 
dirbančius 5 kūrėjus. Prie medienos 
apdirbimo staklių triūsė Lukas Pe-
legrimas. Jis „Anykštai“ sakė, jog 
darbo vietą Menų inkubatoriuje iš-
sinuomojo metams, bet jam ten la-
bai patinka ir sutartį žada tęsti. 

Paklaustas, kokį meną jau sukūrė, 
L.Pelegrimas atsakė, jog sumeistra-
vo medinę vienetinę lovą draugams 
iš Vilniaus, kuri kainavo 700 litų. 
Be to, muilą inkubatoriuje gaminan-
čioms moterims sukalė stelažą, dar 
kitai kolegei gamina spintelę. „Mano 
hobis – vaikiški mediniai žaislai. To-
dėl dabar juos ir darau. Komplektuką 
sudaro 10 įvairių medinių ąžuolinių 
žaislų, kurie kainuos apie 25 – 35 li-
tus“, - sakė L.Pelegrimas.

Veiklą pradėjo nuo 
megztų vokų

Kitas meno kūrėjas UAB „2D 
Pack“ vadybininkas ir direktorius 
Mantas Tartilas „Anykštai“ sakė, 
jog Menų inkubatoriuje veikia tikras 
šios bendrovės siuvyklos cechas, ku-
riame jau kuriamas ne tik vienetinis 
produktas, kurį galima vadinti menu, 
bet vykdoma ir serijinė gaminių, dra-
bužių gamyba, kurią kažin ar galima 
būtų įterpti į Meno inkubatoriaus 
veiklą. „Mūsų veikla prasidėjo nuo 
vienintelių Europoje megztų vokų. 
Tai pat darome dekoruotus megztus 
vokus pagal individualius užsaky-
mus įvairioms progoms: vestuvėms, 
krikštynoms ir kitomis progomis. 
Gaminame jau ir serijinius vokus. 
Prieš žiemą turime užsakymų Kalė-
doms. Mažmeninė voko kaina apie 
15 litų. Vokus mezgame iš lino, o 
lino skraistė parodoje yra apdovano-
ta aukso medaliu. Darome skraistes 
ir šalikus medvilninius. Tai jau - seri-
jinė gamyba. Turime du darbuotojus, 
esame pasirengę sukurti dar 6 darbo 
vietas. Turime naujų siūlų, iš jų nu-
megzti audiniai yra labai minkšti. 
Geriausia vilna, kokia tik gali būti 

Anykščių menų inkubatoriuje bus galima 
įsigyti suknelių „transformerių“

– 30 proc. elpakos ir 30 proc lamo. 
Tokių šalikų, skraisčių kaina apie 
69 litus. Turime vaikiškų dvigubų 
pledukų tautiniais motyvais. Savo 
produkciją tiekiame į daugelį par-
duotuvių. Kiekvieną dieną tų taškų 
daugėja: Vilnius, Kaunas, Šiauliai, 
Panevėžys...

Dabar darome ir linines sukneles, 
bus suknelės „transformeriai“, t.y. 
tai rankšluostis, kuris apsirengiamas 
kaip suknelė. Turime prototipus pa-
sidarę, bet tik pavasarį išleisime. Tai 
prieinamas dalykas ne tik miesto 
ponioms, neturėtų kainuoti daugiau 
kaip šalikas“, - apie meninę kūrybą 
Anykščių menų inkubatoriuje kal-
bėjo M.Tartilas.

Pasiuvo kelnes jaunikiui

Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos 
mokytoja Irutė Aleknavičienė popi-
etinėmis valandomis Menų inkuba-
toriuje kuria įvairiausius meninius 
siuvinius. „Nėra nė vieno daikto 
tokio paties. Aš esu siuvimo tech-
nologė. Menų inkubatoriuje man 
yra galimybė save realizuoti, nes 
čia nuomojuosi brangias modernias 
siuvimo mašinas, kurių pati niekaip 
negalėčiau nusipirkti. Siuvau jauni-
kiui kelnes, suknelę išleistuvėms, 
jau yra užsakyta pora paltų, sukne-
lė. Pardaviau keletą papuošalų. 

Jaunikio kelnės kainavo per 100 
litų. Kainų labai nekeliu, bet jeigu ly-
ginsime su „pievele“, tai tuomet ne-
pigu. Medžiagas žmonės nusiperka 
patys, kai kuriems patariu pati arba 
ir pačiai tenka nupirkti. Su jaunikio 
kelnėm gavosi nelabai gražiai. Aukš-
tam vaikinui medžiagos kelnėm davė 
su pusmetrio priedu, o ten gabalas 
įkirptas ir klasikinėms kelnėms tiek 
medžiagos neužtenka niekaip. Bet 
teko taip sumodeliuoti, kad viskas 
gavosi gerai – juokėsi Menų inkuba-
toriaus rezidentė I.Aleknavičienė.

Vyrai džiaugiasi 
natūraliu muilu

VšĮ „Gamtos pilnatvė“ Anykščių 
menų inkubatoriuje gamina muilus, 
kremus, balzamus iš žolelių ištrau-

kų. Prie šių gaminių darbuojasi 
trys moterys. Renata Paramono-
va „Anykštai“ apie kuriamą meną 
dėstė: „Mes gaminame natūralią 
kosmetiką ir muiliukus, kremus 
veidui, kūnui, balzamus. Patys su-
kuriame receptūrą. Visi receptai 
unikalūs. Pačios darome vietinių 
žolelių ištraukas. Prekiaujame čia, 
inkubatoriuje, tada internetu, mu-
gėse, parodose. Turime ir individu-
alių užsakymų, tai juos pristatome 
tiesiai užsakovui. Muilo gabaliukas 
kainuoja 12 litų. Jis pagamintas 
vien iš kokybiškų aliejų, nėra nė 
vieno cheminio elemento. Viskas 
iš gamtos, todėl tinka ir kūdikiams, 
vyrai labai perka ir džiaugiasi, nes 
skutantis nedirgina odos. Peiliukas 
gerai slysta, nepalieka ant veido 
spuogelių. Oda pamaitinama. Pa-
kuotėje yra langelis kvapui užuosti. 
Neturim jokios įrangos, viską daro-
me rankomis, pradedant ištraukom, 
baigiant pjaustymu ir pakuotėmis. 
Gaminame 11 produktų“.

Maketuoja žinomų firmų 
logotipus

Grafikės dizainerės Aušros 
Pranckūnaitės – Tamašauskienės 
darbo vieta prie kompiuterio. „Dir-
bu pagal užsakymus. Dabar darau 
knygyno „Vaga“ ženklo korekci-
ją. Jie atsisakė buvusio tarybinio 
prekinio ženklo, nori atsinaujinti... 
Kad galėčiau iš savo darbo Anykš-
čiuose išgyventi, kol kas užsakymų 
neužtenka. Kelias dienas dirbu Vil-
niuje, turiu mažą vaiką, pas tėvus 
Anykščiuose gyvenu, į samdomą 
jokį darbą eiti neketinau, bet kol 
kas nepanašu, jog čia, inkubatoriu-
je, galėčiau užsidirbti. Kuriu viską: 
nuo logotipo iki firminės grafikos, 
maketuoju knygas, katalogus...“, 
- apie savo meninį darbą kalbėjo 
A.Pranckūnaitė – Tamašauskienė.

Dalies kūrėjų rasti nepavyko

Tądien, kai „Anykštos“ žurna-
listai lankėsi Anykščių menų inku-
batoriuje, dalies kūrėjų dirbtuvių 
durys buvo užrakintos. Todėl apie 

juos informaciją galime pateikti 
tik iš menų inkubatoriaus interneto 
svetainės.

Anykščių menų inkubatoriuje dar 
veikia YAMAHA muzikos moky-
kla, kuri suteikia muzikinio lavi-
nimo galimybes įvairaus amžiaus 
vaikams.

Natūralios odos, lakoniško dizai-
no, vienetinių rankinių kūrėja ir ga-
mintoja Nijolė Davainienė įvairaus 
skonio ponioms siūlo madingas 
rankines (N.Davainienę žurnalistai 
inkubatoriuje rado, tačiau jos ne-
kalbino, kadangi apie jos kūrybą 
„Anykštoje buvo rašyta anksčiau – 
red.past.).

UAB „MINOFCO“ menų inku-
batoriuje taip pat kaip ir kita siu-
vimu besiverčianti bendrovė turi 
patalpas drabužių siuvimui, tačiau 
šiuo metu laikinai veiklos nevykdo, 
nes savininkė yra išėjusi vaiko augi-
nimo atostogų.

Stiklininkė, keramikė Justė Ka-
marauskaitė, įkvėpta gamtos, kuria 
„įvairiausius sutvėrimus“...

Fotografė Ieva Vogulienė, pasak 
jos, „fotografuodama atiduoda visą 
širdį“.

Keramikė Dangira Pyragaitė ku-
ria įvairiausius molinius suvenyrus 
ir žaislus.

Milijonus skyrusi agentūra 
įspėja dėl neprojektinės veiklos

Europines lėšas Menų inkuba-
torių steigimui skyrusi Lietuvos 
verslo paramos agentūra pastebi, 
jog kai kurie šalies inkubatoriai 
imasi veiklos, nesusijusios su jų įs-
tatais. „Pagal priemonę „Asistentas 
– 2“ finansuota menų inkubatorių 
infrastruktūra turi būti naudojama 
menų inkubatorių veiklų, susijusių 
su menininkų verslumo ugdymu, 
teikiant jiems metodines, techni-
nes, informacines, konsultacines ir 
panašias paslaugas ir lengvatinėmis 
sąlygomis išnuomojant patalpas 
vykdymui. Taip pat menų inkubato-
riaus patalpos gali būti naudojamos 
rezidentų kūrybos rezultatams reali-
zuoti ir demonstruoti. Atkreipiame 
projektų vykdytojų dėmesį, kad 
maitinimo paslaugų teikimas, jo-
gos studija, patalpų nuoma su menu 
nesusijusiems renginiams vykdyti, 
taip pat menininkų, nekuriančių 
naujo produkto, o tiesiog planuo-
jančių nuomotis patalpas užsiėmi-
mų ir mokymų organizavimui, vei-
kla neįeina į priemonę „Asistentas 
– 2“ numatytas įgyvendinti menų 
inkubatoriaus funkcijas“, - menų in-
kubatorių vadovų dėmesį atkreipia 
Lietuvos verslo paramos agentūra.

Anykščių menų inkubatoriaus 
direktorė Daiva Perevičienė pa-
klausiau, ar inkubatorius nenuo-
moja savo patalpų renginiams, ne-

susijusiems su menu organizuoti, 
D.Perevičienė tai patvirtino, tačiau 
netrukus pasitaisė, jog visi iki šiol 
organizuoti renginiai vienaip ar ki-
taip yra susiję su menu. 

Anykščių menų inkubatoriuje  
vyko renginys, kuriame Lietuvos 
banko ir Finansų ministerijos atsto-
vai Anykščių visuomenei pristatinė-
jo su euro įvedimo Lietuvoje susi-
jusias problemas ir galimybes. Kuo 
tai siejasi su menu ir inkubatoriaus 
veikla puoselėti meną?

D.Perevičienė paklausta, ar 
Anykščių menų inkubatorius netei-
kia kokių nors maitinimo paslaugų, 
kurios, be jokios abejonės, niekaip 
nėra susijusios su meno puoselėji-
mu. D.Perevičienė į tai atsakė nei-
giamai.

Tačiau viename Anykščių menų 
inkubatoriaus išleistame lankstinu-
ke pristatoma tokia inkubatoriaus 
veikla: „Organizuojame kavos per-
traukėles, banketus ir furšetus“. O 
apie patalpų nuomą rašoma: „Nuo-
mojame patalpas konferencijoms 
Anykščiuose. Vienu metu galime 
priimti iki 300 asmenų. Salės nuo-
mos kaina – 80 lt/val. mažosios 
konferencijų salės (iki 60 asmenų) 
nuomos kaina – 40 Lt.val.“ Ir jokios 
pastabos, kad šios konferencijos 
būtų kaip nors susijusios su meno 
propagavimu...

Taigi, ar Anykščių menų inkuba-
torius vykdo tik tokią veiklą, kuri 
numatyta nuostatuose?...

Šiemet inkubatoriaus 
išlaikymui skirtas ketvirtis 
milijono

Pasak Anykščių menų inkuba-
toriaus direktorės Daivos Perevi-
čienės, šioje įstaigoje yra 4 etatai. 
Direktorė ir verslo konsultantas dir-
ba pilnais etatais, buhalterė – 0,75, 
valytoja – 0,5. „Šiais metais Menų 
inkubatoriaus išlaikymui iš savi-
valdybės skirta 250 tūkst.Lt“, - į 
klausimą, kiek mokesčių mokėto-
jams atsieina įstaiga, kurioje dirba 
4 darbuotojai ir 11 kūrėjų, atsakė 
D.Perevičienė.

Menų inkubatoriaus direktorės 
D.Perevičienės atlyginimas yra 2970 
Lt su mokesčiais. Dar D.Perevičienė 
kiekvieną pirmadienį 6 valandas dir-
ba Anykščių technologijos mokyklo-
je, kur dėsto ekonomiką.

Beje, vienintelė Menų inkuba-
toriaus kūrėja, kurios vienintelės 
Menų inkubatoriaus interneto sve-
tainėje nebuvo nurodyta pavardė, 
o tik vardas Virginija, pasirodo, yra 
savivaldybės atstovė ryšiams su vi-
suomene V.Ros Garcia. Ji nuo šių 
metų kovo mėnesio iki spalio mė-
nesio Menų inkubatoriaus klientus 
mokė anglų kalbos. 

         -ANYKŠTA

Stalius Lukas Pelegrimas kuria medinius žais-
lus vaikams.           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Drabužių siuvėja Irutė Aleknavičienė kuria ir 
vienetinius suvenyrus.
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įvairūs

parduoda 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

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.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 100 Lt/28,96 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Renkasi gruodžio 8-12 d.d. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337, (8-620) 98813.

Uenos raj. tech ni nio spor to klu bas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Informacija gyventojams, norintiems nemokamai įsigyti
 kompostavimui skirtus konteinerius

Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojus, norinčius įsigyti kompos-
tavimo konteinerius, kviečiame užpildyti klausimyną, kurį galima rasti savivaldybės 
internetinėje svetainėje: www.anyksciai.lt skyrelyje „Naujienos“ arba J. Biliūno g. 23, I 
a., „Viename langelyje“. Užpildytą klausimyną prašome pristatyti į Anykščių rajono sa-
vivaldybės administraciją adresu J. Biliūno g. 23, I a. „Viename langelyje“ arba atsiųsti 
el. paštu inga.zukauskiene@anyksciai.lt. Anykščių seniūnijos gyventojai klausimynus 
turi pristatyti į Anykščių seniūniją arba siųsti el. paštu: gina.petraskiene@anyksciai.lt. 

 Asmenys užpildę klausimyną apie galimybę atsiimti kompostavimo konteinerį bus 
informuoti papildomai.     UAB „URATC“ 

 JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO
GRUODŽIO  MĖNESIO REPERTUARAS

Š. 06 d. 18 val. Nikolajus Gogolis „VEDYBOS“. Režisierius Rolandas 
Augustinas A.  (Dviejų dalių visiškai neįtikėtinas įvykis)

S. 07 d. 18 val. Inga Ābele „JAZMINAS”. Režisierė Mara Kimelė.Trijų 
dalių spektaklis.

K. 11 d., A. 16 d. 18 val. PREMJERA!!!  Antonas Čechovas „ROTŠILDO 
SMUIKAS“. Režisierius Marius Cemnickas. Inscenizacijos autorius – 
Romualdas Urvinis.Vienos dalies pjesė. Mažoji salė. 

Š. 13 d. 18 val. Moljeras „TARTIUFAS“. Režisierius Dainius Kazlauskas. 
(Vieno veiksmo komedija)

Š. 13 d. 16.00 val. PREMJERA!!! M.Meterlinkas „NEKVIESTOJI 
VIEŠNIA“. Režisierius Marius Meilūnas. (Vienos dalies mistinė drama). 
Teatro loftas. 

S. 14 d. 18 val. Žanas-Lukas Lagarsas „AŠ BUVAU NAMUOSE IR 
LAUKIAU, KOL ATEIS LIETUS“. Režisierius Rimas Morkūnas. Vienos 
dalies drama. Mažoji salė.

K. 16 d. 12 val. Džanis Rodaris „SIDABRINĖS STRĖLĖS KELIONĖ“. 
Režisierius Dalius Skamarakas. (Vieno veiksmo stebuklinga pasaka vai-
kams)

P. 19 d. 18 val. Kazys Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Dviejų dalių miuziklas. 
Režisierius Marius Meilūnas.

Š. 27 d. 18 val. Robert Thomas  “VYRAS SPĄSTUOSE”. Režisierius 
Dainius Kazlauskas. Dviejų dalių neįtikėtina istorija.

T. 31 d. 18 val. Kazys Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Dviejų dalių miuziklas. 
Režisierius Marius Meilūnas.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SVEČIAI:
VŠĮ „BARDAI“
P. 10 d. 18 val. Andrius Kaniava “TŪLA IR KITI”. Režisierius Andrius 

Kaniava. Monospektaklis. Mažoji salė.
VŠĮ „ARTSFERA“
A.9 d. 13 ir 18 val. „LINKSMOJI EINŠTEINO LABORATORIJA“
VILNIAUS VALSTYBINIO MAŽOJO TEATRO GASTROLĖS
S. 14 d. 12 val. “SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO SNIEGUOLĖS”. 

Režisierius - Evaldas Jaras. Brolių Grimų pasakos “Snieguolė” motyvais.
VŠĮ „TEATRO DIENOS“
K. 18 d. 18 val. STASIO POVILAIČIO KONCERTAS
VILNIAUS BALETO TEATRO GASTROLĖS
Š. 20 d. 17 val. „AŠ DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU“. Režisierius ir choreogra-

fas Jurijus Smoriginas. Spektaklio muziką atlieka styginių kvartetas „A 
Piacere“. S.Nėries eiles skaito Gintarė Čepukonytė ir Jurijus Smoriginas.

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

Gyvuliai

Kiaules.
Tel. 8-613 41523.

Kiaulę apie 120 kg svorio. 1 kg 
kaina 6 Lt (1,74 EUR).

Kreiptis į Marijoną Dragūnaitę 
Kurklių seniūnijos Sargūnų kaime 
(Staškūniškio link).

Mangalica veislės paršelius (vil-
noniai). Šių kiaulių mėsa be cho-
lesterolio. Auginimas paprastas, 
ėda daržoves, žolę, šieną, šienai-
nį.

Tel. (8-615) 63606.

Didelius mėsinius 6 savaičių 
Pitrėnų veislės paršelius (ženklin-
ti, skiepyti). Kaina 160 Lt/46,34 
EUR. Žąsis.

Tel. (8-603) 66950.

Vladislovo Tamošiūno 
paukščių ūkis 

siūlo įsigyti kalakutų, broi-
lerių skerdienos bei vištų 
kiaušinių.

Paukščiai auginami kaimo 
sąlygomis, nenaudojant įvež-
tinių modifikuotų kultūrų.  

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

Aštuonių vyrų brigada išsi-
nuomotų butą, sodybą, namą 
Anykščiuose arba 20 kilometrų 
nuo Anykščių.

Tel. (8-654) 83517.

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.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. 

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

Paslaugos

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

Tel. (8-655) 72200.

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

Tel. (8-647) 48473.

Tvenkinių kasimas ir kiti žemės 
kasimo darbai, stumdymo darbai. 
Technikos nuoma. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349. 

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai.

Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. garantija.

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

Statybos darbai

Statybų ir remonto darbai: sto-
gai, tvoros ir kt.

Tel. (8-652) 77157.

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

Tel. (8-606) 85525.

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

„Laikraštyje Anykščių krašto visuomenei „Anykšta“ 2012-09-01 ir 2012-09-11 
straipsniuose „KGB bendradarbius vys lauk iš partijų“, „Laba diena, draugas KGB 
papulkininki! Skambina kapitonas Juodelis“ informacija apie Kavarsko seniūno 
Algirdo Gansiniausko priklausymą KGB patikimiems asmenims nėra teisinga, nes 
nėra pakankamai įrodymų, kad Algirdas Gansiniauskas sąmoningai bendradarbia-
vo su KGB struktūromis“.

siūlo darbą
Reikalinga melžėja, darbas 

Kupiškio rajone. Apgyvendina.
Tel. (8-613) 84141.
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,

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

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

Nuoširdžiai dėkojame AB „Anykščių energetinė statyba“ 
gen. direktoriui A. Bitinui, šv. Mato bažnyčios klebonui, 
giedotojams, bendradarbiams, draugams, kaimynams, vi-
siems visiems, kurie padėjo mums sunkią valandą palydint 
į paskutinę kelionę mamytę Antaniną STEPONĖNIENĘ.

Sūnus su žmona

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 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamas turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, že-
mės ar miško sklypą ar kitą ne-
kilnojamąjį turtą. Gali būti su 
skolomis ar teisinėmis proble-
momis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

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

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką ir apleis-
tas žemes.

Tel. (8-677) 50498.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. Atlieka medienos 
transportavimo darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes iš-
sikirsti. Taip pat spygliuočių ir la-
puočių rąstus. 

Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių, važiuojančius ir ne-
važiuojančius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, dirba be 
poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.

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

Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 64510.

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

Tel. (8-601) 53942.

Įvairius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius, sunkvežimius.

Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177. 

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus, sunkvežimius.Utilizuoja, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Talačkonių autolaužynas - auto-
mobilius, autobusiukus, visureigius, 
traktorius ir t.t. Išrašo utilizacijos pažy-
mas. Prekyba naudotomis automobi-
lių dalimis.

Tel.: (8-695) 89890, (8-625)  99100.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Skubiai - sklypą Anykščių rajono 
Svėdasų miestelyje prie Alaušo 
ežero. Plotas 0,07 ha. Kaina su-
tartinė. 

Tel. (8-618) 40774.

Anykščių rajono savivaldybės 
Gerkonių kaime - 14,83 ha ž. ū. 
paskirties sklypą. Patogus priva-
žiuoti, geros agrarinės būklės, 
labai patogus ūkininkauti. Kaina – 
200 000 Lt/ 57924 EUR. 

Danielius, tel. (8-659) 25585. 

Sklypą Anykščių centre (8 a, 2 
pastatai, 90 000 Lt/ 26065.80 Eur) 
ir pusę namo Anykščių Kurklių g.( 
4,5 a,  4 kambariai, virtuvė, vonia, 
70 kv..m, kanalizacija, vandentiekis, 
centrinis šildymas,atskira katilinė, 
stačiamalkis, namas iš išorės reno-
vuotas, 72 000 Lt / 20852.64 Eur). 

Tel. (8-675) 47714.

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

Tel. (8-696) 94203.

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.

Vieno kambario butą (5-as aukš-
tas, reikalingas remontas).

Tel. (8-611) 39126.

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

Dėl detalesnės informacijos pra-
šome kreiptis  telefonu (8-675) 
40824.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

VW SHARAN 1999 m. (1,9 TDI, 
81 kW, sidabrinis, Iš Vokietijos, kaina 
8000 Lt/2316,96 EUR.

Tel. (8-673) 40173.

Lietuvoje neeksploatuotus, turin-
čius TA: 1998 m. AUDI A6 (1,9 l, se-
danas) - 10500 Lt/3041 Eur; 1998 m. 
VW PASSAT CARAVAN (1,9 l)- 5700 
Lt/1651 Eur; 2007 m. OPEL ZAFIRA 
(1,9 l, 7 vietos) - 12900 Lt/3736 Eur.  

Tel. (8-699) 43030.

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

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

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

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

Pasiūlymas  anykštėnams. 
Kokybiški beržo, uosio briketai. 
Atveža.
Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-687) 33479.

Malkas supjautas kaladėlė-
mis. Supjauname reikiamo ilgio. 
Rajone nuvežame nemokamai.

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

Malkas. Turi skaldytų sausų.
Tel. (8-688) 16462.

Kita

Sausą pjautinę statybinę me-
dieną.

Tel. (8-683) 93058.

Ūkininkas - kiaulienos skerdie-
ną puselėmis po 40-70 kg, su-
bproduktus, atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Kupiškyje, Panevėžio g. 5, 
prekiauja melasa (1,20 Lt/0,35 
Eur/kg). Išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-612)  20905.

Kviečius ir miežius 500 Lt 
(144,81 EUR) - 1 t.

Tel. (8-672) 58050.

Maistines ir pašarines bulves. 
Atveža į namus. Maistines po 60 
ct (0,17 EUR)/kg, pašarines po 
15 ct (0,04 EUR)/kg.

Tel.: (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.
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Mikalojus, Bilmantas, Nor-
vydė.

šiandien

gruodžio 7 d.

gruodžio 8 d.

gruodžio 6 - 8 - pilnatis.

Ambraziejus, Daugardas, 
Tautė, Jekaterina.

Zenonas, Vaidginas, Gedmin-
tė, Guntilda.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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„Aukštas senis, balta oda, me-
džiams sprogstant pieno duo-
da?“

Ketvirtadienio mįslės „Nei pa-
siutęs, nei padūkęs, o kai sukas – 
dulkės rūksta?“ atsakymas – rėtis.

„pritariu“: 

„Protingai Obelevičius Skie-
monyse žmonėms kalba.Meras 
Anykščiuose turi galios kaip ko-
munalinis ūkis. O šiukšlių su-
rinkimo klausimais Anykščiuose 
kompetentingiausias ir daugiau-
siai patyręs yra Liogė. Ačiū, Sigu-
ti, dabar žinau, kad balsuosiu už 
Arūną“.

Stovi sekcija bute
Iki šiol pusiau tuščia
Laukė, kol kolūkis grius - 
Gavo knygų už pajus.

Amiliutė eis apsipirkti 
knygų mugėj

Bet ir tai jų maža buvo
Marksas, Engelsas jai kliuvo,
O brigadininko Stasė
Nėrį ir Baltušį nešė. 

Pirmininkas pagal svorį 
Ėmė viską, ką tik nori
O partinis sekretorius
Dostojevskio vilko „Brolius“... 

Pasiruošusi visa - 
Mokslas ir knyga – šviesa,
Kai tik knygų mugė bus,
Neš litus ir centukus.

Ar Jus kada nors bandė ap-
gauti telefoniniai sukčiai?

Viso balsų: 61

Taip 
32

Ne 
13

Manęs ne, bet 
giminaičius ar draugus 

- taip 
16


