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2011 metų pavasarį Anykščių užtvankoje žuvus sportininkui, varžybų organizatoriams buvo skirtos laisvės atėmimo 
bausmės. Tik Lietuvos Aukščiausiasis teismas jas panaikino.    Justo NAVAŠINSKO nuotr.    

RENGINYS. Anykščių menų 
centras gruodžio 17 dieną 17.30 
valandą kviečia į renginį apie Ja-
ponijos kultūrą, tradicijas, estetiką 
ir ryšius su Lietuva, kurio metu 
bus pristatyta Azijos studijų centro 
vadovo Dr. Aurelijaus Zyko kny-
ga „Japonijos spalvos ir skoniai“. 
Vakaro metu taip pat susitiksite su 
Japonijos ambasados atstove Kei-
ko Nakata. Renginys vyks Sakra-
linio meno centre (Vilniaus g. 11, 
Anykščiai), įėjimas nemokamas.

NaujIENa! Užsiprenumeravę 
laikraštį „Anykšta“ „Anykštos“ re-
dakcijoje, nuo šiol jį galite atsiimti 
ir Janydžiuose, prie geležinkelio 
pervažos esančioje Anykščių koo-
peratyvo parduotuvėje. 

Kiaulės. Kiaulių laikytojai, au-
ginantys ne daugiau kaip šimtą 
kiaulių ir kurių laikymo vietos pa-
tenka į afrikinio kiaulių maro bufe-
rinės zonos vietovių sąrašą, privalo 
iki gruodžio 15 d. paskersti kiaules 
savo reikmėms arba skerdyklose. 
Šis terminas nebus pratęstas, o ne-
paskerdusieji kiaulių ne tik praras 
kompensacijas, bet gali gauti nuo-
baudas dėl nurodymų nevykdymo. 

Šachmatai. Gruodžio 14-ąją 
A.Vienuolio progimnazijoje vyks 
šachmatų „žaibo“ turnyras. Varžy-
bų pradžia 9 val. 45 min. 

Liberalūs. Anykščių liberalai 
laimėję protų mūšio varžybas nu-
sprendė dalyvauti ir rajono krep-
šinio turnyre. Tiesa, krepšinyje 
jiems kol kas sekasi prasčiau nei 
protmūšyje – pirmąsias rungtynes 
liberalai 61-73 pralaimėjo „Jaros 
saugai“. Protmūšyje kovojusi antra 
partinė komanda socdemų „Žio-
gas“ į krepšinio aikštę nešoko. 

Neformalai. Svėdasų dailės gale-
rijoje eksponuojama Kamajų Anta-
no Strazdo gimnazijos neformalios 
gidų grupės „KASgi“ narių Vaidos 
Mickūnaitės ir Arno Zolubo fotogra-
fijų paroda „Aš matau gyvenimą“.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 55 Lt /15,93 Eur.

Aukščiausiasis teismas išteisino
triatlono organizatorius Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos Aukščiausiasis teismas nusprendė, jog dėl sportininko žūties nuteisti nuotykių lenktynių „Nykštietiškas triatlonas“ organi-
zatoriai Marijus Rindzevičius ir Bronius Vitkūnas  yra nekalti. 

Daujočiai boikotuos rinkimus?
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono valdžios iniciatyva panaikinta Daujočių rinki-
mų apylinkė. Šio Svėdasų seniūnijos kaimo gyventojai kovo 1-ąją 
per tiesioginius Anykščių mero ir savivaldybės tarybos rinkimus 
balsuoti važiuos į Aulelius. Arba nevažiuos...

Daujočiuose gyvenantis versli-
ninkas Aleksas Aleksiūnas „Anykš-
tai“ dėstė, jog kaime sklando idėja 
boikotuoti savivaldos rinkimus. 
„Galima kelti įvairias sąmoks-
lo teorijas – gal tai kerštas už tai, 
kad sugebėjome apsiginti nuo kre-
matoriumo statybų?“, – retoriškai 
klausė Daujočių gyventojas. Beje, 
per 2011 m. savivaldos rinkimus 
Daujočiuose triuškinančią perga-
lę šventė „Tvarka ir teisingumas“ 
– už šią partiją balsavo 40,9 proc. 
rinkėjų. O tas pats A.Aleksiūnas 
Daujočiuose surinko 46 pirmumo 
balsus – gerokai daugiau balsų nei 
gavo valdantieji socdemai ir kon-
servatoriai kartu sudėjus.

„Valdžiai Daujočių rinkimų apy-
linkės panaikinimas yra naudingas. 
Kai kuriems mūsų apylinkės bal-
suotojams iki Aulelių 12 kilome-
trų, vargu, ar tie žmonės eis į rinki-
mus.“ – kalbėjo A.Aleksiūnas. 

Meras, konservatorius Sigu-
tis Obelevičius susitikimuose su 
Anykščių seniūnijos gyventojais 
aiškino, jog Daujočių rinkimų apy-
linkė likviduota todėl, kad nebė-

ra kur rengti rinkimus, todėl, kad 
nesusibūrė vietos bendruomenė ir 
neperėmė savo žinion valdiško bu-
vusios mokyklos pastato. Šį mero 
teiginį A.Aleksiūnas vadino absur-
dišku. Pasak Daujočių gyventojo, 
niekas kaime per pastaruosius me-
tus nepasikeitė – pastatas liko, o per 
rinkimus jį kaip ir anksčiau galima 
apšildyti elektriniais šildytuvais. 
„Daujočiai – tikrai nėra vienintelis 
kaimas, kur nėra registruota ben-
druomenė. Valdžia taikys taktiką 
bausti gyvenvietes, kurios nesu-
kūrė bendruomenių?“ – stebėjosi 
A.Aleksiūnas.  Jį taip pat supykdė 
ir mero S.Obelevičiaus Bubiškyje 
pasakyti ir portale anyksta.lt iš-
spausdinti žodžiai, kad neva Daujo-
čių gyventojai dabar renka parašus, 
kad išsaugotų balsavimo apylinkę. 
„Mes nerenkame jokių parašų. Su-
sidarė septynių žmonių iniciatyvinė 
grupė, kuri parašėme raštus visoms 
atsakingoms institucijoms. Galėtų 
meras prieš skleisdamas žinias išsi-
aiškinti, kaip yra iš tikto“, – aiškino 
verslininkas, Daujočių gyventojas 
A.Aleksiūnas. 

Žingsniai į fotografijos meną
Anykščių Jono Bi-

liūno gimnazijos foto-
būrelio narės pateko į 
geriausių Lietuvos jau-
nųjų fotografų dvide-
šimtuką. 

Vienos duobės – 
kelininkų, 
kitos - 
savivaldybės

Jubiliejaus sidabru paženklintas 
maestro

Nei pusamžio nesulaukęs 
vargonininkas Rimvydas 
Griauzdė jau ketvirtį amžiaus 
tarnauja Anykščių bažnyčioje.

Daujočių rinkimų apylinkėje galėjo balsuoti 210 rinkėjų. Nebe-
galės…            Justo NAVAŠINSKO nuotr.    



 

KONKREČIAI 2014 m. gruodžio 13 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas I. Gruodžio 8 d., 

apie 20 val., namuose, esančiuo-
se Anykščiuose, neblaivus (2,07 
prom.) vyriškis, gimęs 1969 m., 
kumščiu sudavė neblaiviai (1,15 
prom.) sugyventinei, gimusiai 
1971 m., į ranką ir veidą. Įtaria-
masis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Kamera. Gruodžio 8 d., apie 
12 val., pastebėta, kad Anykščių 
r. sav. Troškūnų sen., pavogta 
medžioklinė vaizdo stebėjimo 
kamera. Žala – 1 500 litų.

Durys. Gruodžio 11 d., apie 
3 val., nustatytas asmuo tyčia 
išlaužė parduotuvės, esančios 
Anykščių r. sav., Debeikių sen., 
dvejas duris. Žala – 500 litų. Įta-
riamasis, gimęs 1977 m., sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas II. Gruodžio 11 d., 
apie 10.35 val., namuose, esan-
čiuose Anykščių r. sav., Kurklių 
sen., vyriškis peiliu sužalojo 
moterį, gimusią 1967 m., kuri 
dėl durtinės žaizdos krūtinėje 
paguldyta į ligoninę. Įtariama-
sis, gimęs 1967 m., uždarytas į 
areštinę.

Jei ne uniformuoti, pasitempę, 
mandagūs ir smalsūs Anykščių 
Dariaus ir Girėno kuopos jaunieji 
šauliai Roberta ir Brigita Liobytės 
bei Vaidas Molis, renginys būtų 
panašus į gryną pensininkų, kovų 
veteranų ir juos lydinčių asmenų 
vakarėlį. 

O pranešimai buvo iš tiesų įdo-
mūs ir aktualūs. Pirmiausia buvo 
išklausyti devyniasdešimtmečio 
Dzūkijos partizano, legendinių 
vadų Vanago ir Kazimieraičio ben-
dražygio Juozo Jakavonio - Tigro 
atsiminimai. Po to nustebindamas 
gilia filosofine mintimi tema „Par-
tizanai ir žemė“ kalbėjo anykštėnas 
istorikas dr. Norbertas Černaius-
kas. Kalbėta, kad iš tiesų suteikiant 
laisvę ir duodant žemę, suformuotą 
valstybės pagrindu, tarpukariu su-
brandintą „auksinę kartą“ sunai-
kino sovietinė okupacija, teroras 
ir žmones vėl pavertusi beteisiais 

Konferencijoje – pasipriešinimas ir 
informacinis karas Raimondas GUOBIS

Trečiadienį Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vykusioje istori-
nėje konferencijoje „Karas po karo: 1944 - ieji - partizaninio pa-
sipriešinimo pradžia“ netrūko ir anykštėniškų akcentų: dalyvavo 
akademikas Antanas Tyla,  paminėta, kad gal pirmuoju partizani-
nio karo mūšiu galima laikyti lietuvių aktyvistų susidūrimą su so-
vietine kariuomene Anykščių rajone ties Pagojės kaimu 1944 metų 
liepą. Konferencijoje dalyvavo ir trijulė Anykščių jaunųjų šaulių.

kumečiais kolektyvizacija.
Apie partizaninio karo pradžią 

bei pirmąsias NKVD žinias, apie 
partizanus bylojo Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro darbuotojai Edi-
ta Jankauskaitė ir Darius Juodis. 
Ypač aktualus šiandienai buvo 
Lietuvos kariuomenės strateginės 
komunikacijos departamento at-
stovės Auksės Ūsienės kalbėjimas 
apie priešiškų valstybių, pirmiau-
sia Rusijos, informacinį karą prieš 
Lietuvą. Lektorė kalbėjo, kaip tuos 
ženklus pažinti, kaip jų saugotis, 
nepakibti, kaip nežinančius įspėti. 
Tai gali būti propaganda per suve-
nyrus, prekių ženklus, plintantys 
simboliai, per spaudą, televiziją, 
internetinę erdvę sklindantys pra-
manai, net istorijos klastotės.

Partizanines dainas dainavo 
Vilniaus etnomuzikos ansamblis 
„Ūla“.

Jaunieji šauliai anykštėnai pabendravo su jiems įdomiausią pra-
nešimą apie informacinį karą skaičiusia lektore: Vaidas Molis, 
Auksė Ūsienė, Brigita ir Roberta Liobytės.

Autoriaus nuotr. 

Pastatų priėmimo į eksploataciją 
komisija A. Vienuolio gatvėje pa-
tikrino keturių renovuotų šios ga-
tvės daugiabučių bei dviejų Staty-
bininkų gatvės daugiabučių pastatų 

Po renovacijos už šildymą moka 
67 procentais mažiau

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Pavasarį Anykščiuose buvo pradėti renovuoti 14 namų. Šią 
savaitę Pastatų priėmimo eksploatuoti komisija devyniuose iš 
jų  įvertino atliktų darbų kokybę ir, pasak Anykščių  komunali-
nio ūkio daugiabučių namų renovacijos projektų vadovo Alvydo 
Gervinsko, jie bus priimti eksploatuoti. Renovuotų namų butų 
gyventojai už šildymą lapkričio mėnesį mokėjo 67 proc. mažiau, 
palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.   

statybininkų atliktų darbų kokybę. 
Vakar komisijos darbe dalyvavęs 
A. Gervinskas dar neturėjo pasi-
rašytų aktų, tačiau yra tikras, kad 
pastatai bus priimti eksploatuoti.    

A. Gervinsko nuomone, reno-
vuotų daugiabučių gyventojai 
įsitikino renovacijos nauda jau 
pirmąjį šildymo sezono mėnesį. 
„A.Vienuolio gatvės 13 namo gy-
ventojas už vieno kambario 40 kv. 
m. ploto buto šildymą lapkričio 
mėnesį sumokėjo net 72 proc. ma-
žiau, negu už pernai metų lapkritį, 
beje, mėnesio vidutinė temperatūra 
šiemet buvo dviem laipsniais aukš-
tesnė nei pernai, - dėstė projektų 
vadovas. – Vidutiniškai renovuotų 
namų gyventojai už šildymą moka 
67 proc. mažiau. Antai dvejų 43 
kv. m buto šildymas lapkričio mė-
nesį kainavo tik šiek tiek daugiau 
nei 30 litų. Tokie rezultatai skatina 
gyventojus susimąstyti ir ryžtis re-
novuoti daugiabučius“. 

Dabar priduodamus eksploatuo-
ti namus renovavo  statybų ben-
drovės: Kauno „Axis industries“, 
Panevėžio „Aukštaitijos ranga“ ir 
„Ukmergės statyba“. Gyventojams 
1 kv. m gyvenamo ploto renovacija 
atsiėjo apie 390 Lt, kompensacijas 
gaunantys asmenys nemoka nieko. 

Pasak A. Gervinsko, renovuoti 
namus pasiryžę dar 18 daugiabučių 
gyventojai, tačiau darbus atliks jau 
kitos statybų bendrovės. „Penkis 
namus renovuos Anykščių „Anres-

tas, dar penkis - Kupiškio „Dailis-
ta“, Anykščiuose pastačiusi biblio-
teką“, - pastebėjo A. Gervinskas.  

Dauguma gyventojų džiaugiasi 
ir renovuotų namų išvaizda, ne 
tik sumažėjusiomis kainomis už 
šildymą, tačiau kai kuriuos erzina 
statybininkai, su kuriais reikia su-
sigyventi 4–5 mėnesius, kol vyks-
ta darbai. Antai prieš kelias dienas 
į redakciją paskambinusi moteris 
piktinosi: „Statybininkai prie re-
novuojamo Kudirkos gatvės 4 – o 
namo jau buvo pakloję panduso 
neįgaliesiems nuvažiuoti trinke-
les, kai staiga nei iš šio, nei iš to 
vėl viską išardė, - sakė „Anykš-
tai“ viena gyventoja, - Atsibodo 
jau mums po statybininkų purvus 
braidyt“.

Namą renovuojantys „Axis in-
dustries“ statybininkai ir neneigė, 
kad buvo išardę pandusą ir vėl spė-
ję jį pakloti, tačiau teigė, kad dėl to 
kalti ne jie, o projektuotojai. 

„Padarius pagal projektą ant 
panduso tekėjo vanduo iš lie-
tvamzdžio, taigi palijus ir pašalus 
juo niekas nebūtų galėjęs naudotis, 
- aiškino statybininkai. - Nutekėji-
mą dabar padarėme po žeme“. 

Šie du renovuoti Statybininkų gatvės daugiabučiai papuošė Ra-
mybės mikrorajoną. 

Autoriaus nuotr. 

Tvarkingai. Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) partijos vykdomoji sekretorė 
Monika Navickienė teigia, kad vie-
šumoje pasirodžiusi informacija apie 
partijos Vilniaus skyrių sueigos finan-
sus - yra tik gandai ir pamąstymai, 
mažai ką turintys bendro su tikrove. 
„Dėl partijos Vilniaus finansų nema-
tome jokio pagrindo kelti diskusijų. 
Vyksta nuolatinis sueigos darbas, pa-
sirengimas savivaldos rinkimams, 
finansai naudojami, mūsų žiniomis, 
tvarkingai“, - sako M. Navickienė.

Pataisos. Siekiant užtikrinti 
nacionalinį saugumą ir apginti 
visuomenę nuo priešiškos propagan-
dos ir dezinformacijos, Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė Seimui teikia 
Visuomenės informavimo įstatymo 
pataisas.  Jose už karo propagandą, rag-
inimus keisti konstitucinę santvarką, 
kėsintis į šalies suverenitetą siūloma 
skirti baudą iki 3 proc. metinių trans-
liuotojo pajamų. Tokio paties dydžio 
baudos gali būti taikomos ir retrans-
liuotojams už televizijos programų, 
keliančių grėsmę Lietuvos valsty-
bingumui, pakartotinį rodymą.

Rinks. Partija „Tvarka ir teisingu-
mas“ šeštadienį suvažiavime, kurį jie 
vadina kongresu, rinks partijos lyderį 
ir jo pavaduotojus bei kitus asmenis į 
atsakingus postus. 

Būstas. Šių metų trečiąjį pusmetį 
augusi nekilnojamojo turto kai-
na mažino gyventojų galimy-
bes įsigyti nuosavą būstą. Pasak 
„Swedbank“ ekonomisto Nerijaus 
Mačiulio, tokiam kainų augimui 
objektyvių priežasčių nebuvo, 
todėl tokį kainų šuolį galėjo sukelti 
neracionalūs gyventojų lūkesčiai. 
„Swedbank“ būsto įperkamumo 
rodiklis trečiąjį šių metų ketvirtį 
parodė, kad gyventojų galimybės 
įsigyti būstą šalyje labiausiai mažėjo 
didžiuosiuose miestuose - Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. 

Žuvo. Per savaitę - gruodžio 
5-11 dienomis - Lietuvos keliuose 
ir gatvėse žuvo 6 žmonės: 4 pėstieji, 
1 vairuotojas, 1 keleivis. Sužeisti 
93 žmonės. Lietuvos kelių policijos 
tarnybos pirminiais duomenimis, 
iš viso per savaitę šalies keliuose 
įvyko 76 eismo įvykiai. Neblaivūs 
vairuotojai sietini su 3 kelių eismo 
nelaimėmis.

Nebereikia. Rusijos jūrų kolegijos 
pirmininko pavaduotojas Sergejus 
Šiškariovas penktadienį pareiškė, kad 
Rusijai nereikia „Mistral“ klasės de-
santinių laivų, kadangi artimiausioje 
ateityje neketinama kur nors siųsti ša-
lies kariuomenės. „Nematau didelio 
poreikio turėti šiuos laivus. Šių laivų 
eksploatacijos ir plaukimo pajėgumai 
yra riboti. Šie laivai nėra gynybiniai, 
o skirti puolimui. Atsižvelgiant į 
mūsų strateginius interesus, nėra pa-
grindo manyti, kad mes kur nors sių-
sime savo karines pajėgas“, - tikino S. 
Šiškariovas.

Požiūris. JAV prezidentas Barakas 
Obama atsargiai vertina Vašingtono 
sankcijų griežtinimo Rusijai galimy-
bę, tikindamas, kad tai galėtų sukelti 
susiskaldymą tarp Vašingtono ir Eu-
ropos. „Suvokimas, kad mes galime 
toliau, ir toliau, ir toliau griežtinti 
sankcijas, kol galiausiai Vladimiras 
Putinas pakeis savo nuomonę, ma-
nau, yra neapskaičiuotas“, - teigė JAV 
vadovas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

„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

Ar jaučiate 
artėjančių 
švenčių
nuotaiką?

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Anykščių teismas išteisino, 
Panevėžio – nuteisė

2011 metų gegužės 21 dieną per 
nuotykių lenktynes „Nykštietiškas 
triatlonas“ Anykščių užtvankoje 
žuvo varžybų dalyvis klaipėdietis 
Almantas Baliutis. A.Baliutis kar-
tu su porininku A.Čiapu baidare 
bandė praplaukti užtvanką ir šis 
bandymas baigėsi tragedija.

Į teismą kreipėsi žuvusio A. Ba-
liučio tėvai, prašydami nubausti 
varžybų organizatorius bei pri-
teisti iš jų turtinę ir neturtinę žalą. 
Pirmosios instancijos – Anykščių 
rajono apylinkės teismas – „Nykš-
tietiško triatlono“ organizatorius 
M.Rindzevičių ir B.Vitkūną ištei-
sino. Tačiau Panevėžio apygar-
dos teismas sporto entuziastams 
skyrė laisvės atėmimo bausmes 
– M.Rindzevičiui buvo skirta 8 
mėnesių laisvės atėmimo bausmė, 
B.Vitkūnui – 6 mėnesių, bausmės 
vykdymą atidedant vieneriems 
metams. Iš abiejų nuteistųjų žuvu-
siojo tėvams Reginai Baliutienei ir 
Juozui Baliučiui buvo priteista 8 
tūkst. 387, 39 Lt turtinės ir po 25 
tūkst. Lt  neturtinės žalos atlygini-
mui.     

Bylai pasiekus Lietuvos Aukš-
čiausiąjį teismą, šio teismo teisėjų 
kolegija panaikino Panevėžio apy-
gardos teismo sprendimą ir paliko 
galioti išteisinamąjį Anykščių rajo-
no apylinkės teismo nuosprendį.

Marijus Rindzevičius 
subūrė ir savo mokytojus

Vienoje telekomunikacijų ben-
drovėje Vilniuje dirbantis M. Rin-
dzevičius – buvęs profesionalus 
slidininkas, buvęs Lietuvos slidinė-

Aukščiausiasis teismas išteisino
 triatlono organizatorius

jimo asociacijos vadovas. Jis pats 
yra dalyvavęs užsienyje rengiamo-
se ekstremaliose nuotykių lenkty-
nėse, kai jų dalyviai derindami ke-
lias sporto šakes, orientuodamiesi 
žemėlapyje įveikia sudėtingus ir 
pavojingus maršrutus.

2011 m. M. Rinzdevičius sumanė 
rengti nuotykių lenktynes Anykš-
čių rajone. Varžybų dalyviai bėgo, 
važiavo dviračiais, plaukė baida-
rėmis. Kontroliniuose punktuose 
lenktynių dalyviai atliko papildo-
mas užduotis – nuo mįslių įminimo 
iki malkų skaldymo. Didelėje teri-
torijoje išbarsčius varžybų trasą or-
ganizatoriui prireikė būrio pagalbi-
ninkų – M. Rindzevičiui padėjo jo 
bičiuliai sportininkai,  savanoriai 
bei du buvę Marijaus mokytojai: 
slidinėjimo treneris Algis Drusys ir 
biatlono treneris B.Vitkūnas. Šiam 
žmogui, kaip ir M.Rindzevičiui, jei 
ne Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
išsiteisinamasis nuosprendis, vi-
sam amžiui būtų likęs teistumas...

Po baidarininko žūties 2011-
ųjų metų nuotykių lenktynės buvo 
nutrauktos. Tačiau ir tapęs teisia-
muoju, o paskui ir nuteistuoju, 
M.Rindzevičius kiekvieną pavasa-
rį Anykščių rajone  rengė nuotykių 
lenktynes. 2014-ųjų gegužę vyko 
jau ketvirtasis „Nykštietiškas tria-
tlonas“.

Nuotykių lenktynių dalyviai
patys privalėjo prisiimti 
atsakomybę

Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
teisėjų kolegija nutartyje rašo, 
kad byloje esantys įrodymai ne-
patvirtina, jog A.Baliutis žuvo dėl 
M.Rindzevičiaus ir B.Vitkūno kal-
tės. 

„Nuotykių lenktynių „Nykš-

tietiškas triatlonas 2011“ rengi-
nys organizuotas teisėtai, skirtas 
sportininkams fiziškai pajėgiems 
ir aktyviems žmonėms, keliauto-
jams. Lenktynės apima bėgimą, 
orientavimosi sportą, irklavimą 
baidarėmis, važiavimą kalnų dvi-
račiais ir specialias rungtis bei už-
duotis. Nuskendęs lenktynių daly-
vis A.Baliutis ir kitas jo komandos 
narys A.Čiapas buvo patyrę pana-
šaus pobūdžio renginių dalyviai, 
orientacininkai. Prieš dalyvaudami 
lenktynėse A.Baliutis ir A.Čiapas 
pasirašė nuotykių lenktynių  
„Nykštietiškas triatlonas 2011“ 
juridinės atsakomybės sutartį, ku-
rioje be kita ko nurodyta, kad jie 
pripažįsta, jog šios lenktynės yra 
ekstremalus žmogaus fizinių ir psi-
chinių galimybių išbandymas, gali 
būti sužalojimo ir net mirties prie-
žastimi, supranta galimų padarinių 
rizikos laipsnį, nurodo, jog yra 
pakankamai treniruoti ir sveiki, su-
sipažinę su varžybų nuostatais, tai-
syklėmis, trasa, prisiima sau riziką, 
įskaitant vandens riziką, pasižada 
imtis visų būtinų saugumo priemo-
nių, atsisako nuo bet kokių preten-
zijų organizatoriams dėl sveikatos 
ir gyvybės klausimų ir t.t. Tai rodo, 
kad pats renginys buvo susijęs su 
neišvengiama rizika, jo dalyviams 
apie tai buvo žinoma ir jų saugumas 
objektyviai didele dalimi priklausė 
ne nuo organizatorių, bet nuo pačių 
priimamų sprendimų ir pasirinktos 
taktikos lenktynių metu.“ – rašo-
ma Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
nutartyje. Aukščiausiasis teismas 
nurodė, jog A.Baliutis ir A.Čiapas 
priplaukę prie užtvankos turėjo ga-
limybę irkluoti prie kranto, tačiau 
patys priėmė sprendimą plaukti į 
užtvanką. „A.Baliučio mirtis nėra 
susijusi su priežastiniu ryšiu su 
kaltinamiesiems inkriminuojama 
veikla (tinkamo dalyvių instruk-
tažo, varžybų trasos ir  išlipimo į 
krantą neužtikrinimu) ir kad jie 
subjektyviai negalėjo ir neturėjo 
numatyti kilusių padarinių, o pats 
įvykis vertintinas kaip nelaimingas 
atsitikimas (kazusas).“ – konsta-
tavo Lietuvos Aukščiausiasis teis-
mas. 

Tiesa, Aukščiausiojo teismo iš-
teisinamojoje nutartyje rašoma, 
kad baidarininko žūties byloje gal 
būt dar nepadėtas paskutinis taš-
kas. „Kartu pažymėtina, kad, nors 
nagrinėjamoje byloje nenustatyta 
visi būtini  atėmimui dėl neatsargu-
mo nusikaltimo sudėties požymiai, 
tai neužkerta kelio kelti klausimą 
dėl renginio „Nykštietiškas tria-
tlonas 2011“ organizatorių civili-
nės atsakomybės už renginio metu 
kilusią žalą.“ – rašoma Lietuvos 
Aukščiausiojo teismo nutartyje.   

Kur nuvedė Lenino kelias…

Donatas KRIKŠTAPONIS, vi-
cemeras, apie Vaitkūnus: 

„Kolūkis „Lenino keliu“ buvo 
pavyzdinis, klestintis, o dabar jūs 
pamatytumėt, kaip ten baisu.“

Jūs norite apie tai 
pasikalbėti?

Sigutis OBELEVIČIUS, meras, 
kalbėjo Kurkliuose: 

„Ne viskas taip Anykščiuose 
blogai, kaip žiniasklaida rašo. Kai 
paskaitau, ir man atrodo – Dieve, 
Dieve, koks aš durnas.“ 

Netinkat. Jūs - per plonas

Valdas PALIONIS, dviejų metrų 
ūgio Anykščių Viešosios policijos 
skyriaus viršininkas, apie „gulinčių 
policininkų“ įrengimą Kurkliuose: 

„Na, dabar guldys, aišku, aš tam 
labiausiai tinkamas.“

Yra paralelių su Pirčiupiais

Aleksas ALEKSIŪNAS, Dau-
jočių gyventojas, apie tai, kodėl 
buvo panaikinta Daujočių rinkimų 
apylinkė:

„Galima kelti įvairias sąmokslo 
teorijas – gal tai kerštas už tai, kad 
sugebėjome apsiginti nuo krema-
toriumo statybų?“

Ir kovotų su briedžiais iki 
paskutinio šrato

Dainius ŽIOGELIS, rajono Ta-
rybos narys, medžiotojas, apie 
Seimo nario Sergejaus Jovaišos 
siūlymą medžiotojus priskirti ka-
riuomenei:

„Jei kiltų karas, manau, šiaip ar 
taip daugelis medžiotojų įsijungtų 
į partizaninį karą.“ 

Medžiotojai ir žvejai ir kare 
laimikį padidina...

Kęstutis TUBIS, politikas, apie 
medžiotojų vertę kare: 

„Suomijos – SSRS kare suomių 
medžiotojai snaiperiai ypatingai 
daug priešo karininkų nušovė.“

Kaip tik dabar „Gazpromo“ 
vadovai dėl to tariasi

Angelė NACIENĖ, kavarskietė, 
apie mokesčius:

„Ar nereikės prie užpakalio skai-
tiklio?“

Eglė BOGUŽIENĖ, „Swed-
bank“ Anykščių klientų aptarna-
vimo skyriaus vadovė:

- Šventinė nuotaika jaučiasi 
ir Anykščiuose, ypač vakare. 
Miestas puošiasi, parduotuvėse, 
o ir mūsų banke, aidi kalėdinė 
muzika, žmonės perka dova-
nėles, ruošiasi šventėm. Beje, 
mūsų banke anykštėnai perka 
euro monetų rinkinius ir teigia 
juos padėsiantys po eglute savo 
artimiesiems. Išties puiki ir nau-
dinga dovanėlė. Artėjančias gra-
žiausias metų šventes primena ir 
krentančios snaigės. 

Prima PETRYLIENĖ, anykš-
tėnė, buvusi tremtinė:

- Kaip nejausi? Artinasi toks 
metas, kai prisimeni vaikystę, 
jaunystę ir kaip Kūčias valgyda-
vome, Kalėdas švęsdavome Si-
bire. Buvome draugiški, viskuo 
dalinomės, ką turėjome. Dabar 
visko pilna, jokių rūpesčių. Tik 
džiaukis...

 Albertas RAŠČIUS, anykš-
tėnas:

- Jaučiu. Ypač per televiziją 
pažiūrėjęs apie didžiuosius mies-
tus, kur eglės jau papuoštos ir 
įžiebtos. Ten baigėsi ir vazonuo-
se augintų eglučių pardavimas. 
Dėl taupumo apsisprendėme do-
vanų nepirkti, juk mūsų jaunys-
tėje tokios tradicijos nebuvo, už-
teko gero žodžio, smulkmenėlės 
ar saldainio. Eglutės nepuošime, 
užteks gražios eglės šakos, kurią 
tikiuosi rasti medžiodamas. 

Nuotykių lenktynių „Nykštietiškas triatlonas“ organizatoriai 
Marijus Rindzevičius ir Bronius Vitkūnas tik po Lietuvos aukš-
čiausiojo teismo sprendimo nusikratė „nuteistųjų“ statuso.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  
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Linas BITVINSKAS

Šią savaitę įteiktos kasmetinės 
Nobelio premijos. Taikos premiją 
šiemet gavo pakistanietė mer-
gaitė Malala. Taip jau sutapo, 
kad jos kelią nuo mokyklinio 
autobuso, kur ją pašovė talibai, 
iki Oslo, kur jai įteikta premija, 
nejučia stebėjau. Mane ypač su-
krėtė, kad į sušaudymą Pakistane 
ją atvežė mokyklinio autobuso 
vairuotojas, o kiti mokiniai, su 
kuriais ji kasdien važinėdavo į 
mokyklą, iš karto ją įdavė tali-
bams. Dvigubai išduota, atiduota 
mirčiai, sužeista ir pagijusi, 
Malala į pasaulį žvelgia švelnio-

mis rudomis akimis ir kalba be 
keršto, pozityviai. Pagalvojau, 
kad žmogaus gerumas yra toks 
pat didelis, kaip ir niekšiškumas. 
Įdomu tik tai, kad niekšingumą 
galima nuspėti, o gerumo – ne. 
Todėl lyginant Malalos žvilgsnį 
ir kalašninkovus kratančius įsiu-
tusius talibus aiškiai matai, kad 
ji nugalėjo net ir neprisilietusi 
prie šautuvo. Man tai nuosta-
biai gražu. Žmogiškumą galima 
nužudyti, bet negalima nugalėti. 
O talibai taip ir liko kažkokios 
apgailėtinos žmogystos, kurias 
tuoj pat sugriauš jų pačių neapy-
kanta, o jei nesugrauš, tai patys 
išsisprogdins. 

Lietuvoje mažai kalbama, 
kaip ekonomika yra susijusi su 
dvasine žmogaus ir visuomenės 
būkle. Ne investicijos ir gamtos 
turtai lemia gerovę. Verta prisi-
minti Nobelio premijos laureatų 
mintį, kad sėkmingi ekonomikos 
rodikliai neatskleidžia tikrosios 
šalies ekonomikos padėties. Ją 
rodo visai kiti dalykai, vadina-
mieji gyvenimo kokybės indika-
toriai. Važinėdamas į susitikimus 
su Anykščių rajono gyventojais, 
kuriuos rengia Anykščių sa-

vivaldybės vadovai, būtent ir 
girdžiu, kaip ekonomikoje viskas 
neblogai. Sakykim, kad Anykščių 
rajono gyventojui teko ES lėšų 
8 kartus daugiau negu kituose 
rajonuose. Reiktų priminti, kad 
ir Lietuvos 
makroekono-
mikos rodi-
kliai neblogi, 
tačiau gyve-
nimo kokybės 
rodikliai rodo 
ką kitą – 
gyvenimas čia 
sunkus: didelis nedarbas, žemas 
pajamų lygis, pajamų nelygybė, 
blogi demografiniai rodikliai, 
moralinių vertybių nuosmukis. 
Lietuvoje ekonominė nelygybė 
peržengia ekonomiškai pagrįstas 
ribas. Pagal kainų ir pajamų 
rodiklį Lietuva pirmauja tarp 28 
ES šalių.

Kitaip sakant, galima pasaky-
ti,  kad gerėjantys ekonomikos 
rodikliai nepagerina gyvenimo 
ir neprideda moralės. Klausiau 
vieno interviu apie korupciją. 
Valdininkas pateikė skaičius, 
kad labiausiai korumpuota yra 
jaunoji karta – ji kelią skinasi 

kyšiais dažniau negu vyresnieji. 
Kartu buvo stebimasi, iš kur toks 
reiškinys atsirado, nes juk jie 
negyveno sovietmečiu... Tai tik 
įrodo, kad moralė nepriklauso 
nuo santvarkos, greičiau santvar-

ka priklauso 
nuo moralės ir 
bendražmogiškų 
dalykų. Kuo 
žemesnė mora-
lė, tuo didesnė 
galimybė, kad 
atsiras dikta-
torius, nes kitu 

būdu visuomenės nesuvaldysi. 
Paprasčiau kalbant -  panašu į 
tai, jeigu žemos kultūros žmogui 
duotum gyventi rūmus. Po kiek 
laiko jie primintų ne ką kitą, o 
namus, iš kurių tas žmogus ir 
buvo perkeltas. O štai net lūšna, 
patekusi į aukštesnės dvasinės 
kultūros žmogaus rankas, na, 
rūmais gal ir nevirsta, bet įgauna 
namų, kuriuose norėtų gyventi 
daugelis, bruožus.   

Ekonomistai teigia, kad 
žmogaus pasitenkinimą lemia 
trys dalykai: šeima ir meilė; 
prasmingas darbas ir realūs 
lūkesčiai. Pasaulio patirtis rodo, 

jog „biednose“ šalyse kylant 
gyventojų pajamoms jų pasiten-
kinimas gyvenimu didėja, tačiau 
jeigu šalis turtinga, augant pa-
jamoms ryšys su laime per laiką 
mažėja ir išnyksta. Lietuvoje 
tyrimų rezultatai rodo, kad  pa-
sitenkinimo gyvenimu jausmas 
labai priklauso nuo pajamų 
dydžio. Tai kalba apie žemą 
Lietuvos gyventojų gyvenimo 
gerovę ir materialistinį pasaulio 
suvokimą. Su tokiais dalykais 
toli nenuvažiuosi. Jie tiesiog 
atbaido turtą ir žmones. Ypač 
tai akcentuoja užsienyje padirbę 
ir čia sugrįžę žmonės. Dažnas 
jų nebenori likti. „Kažkoks žvė-
rynas, išnaudojimas, rėkimas, 
nuolatinė įtampa,vadovai nieko 
nemato išskyrus pinigus“, - taip 
apie gyvenimo ir darbo pers-
pektyvos kalba grįžę ir pabandę 
įsitvirtinti čia. Taigi, aš esu įsi-
tikinęs, kad ne pinigų trūkumas 
neleidžia Lietuvai klestėti kaip 
Olandijai. Žmogiškumo trūku-
mas. Pinigų Lietuvoje sočiai – 
bankai paskelbė, kad gyventojų 
indėliai perkopė 50 milijardų 
litų ribą. Būkim žmonėmis, o 
pinigai uždirbami.

o kiek dar mišių ir kitokių giesmių 
jis sukūrė - jo visa kūryba skirta 
Dievui garbinti.

„Anykščiai - mano miestas“ – 
sako Rimvydas, juk čia užaugo jo 
dukros, džiaugiasi, kad vyresnėlė 
po studijų sugrįžo ir dirba tėviškėje. 
Kultūrinis gyvenimas vargoninkui 
atrodo čia aukšto lygio, renginių 
- ir muzikinių, ir kitokių nestinga, 
tik tegul pasijudina, neužsisėdi na-
muose žmonės ir naudojasi tomis 
dovanomis. Tik didelė problema, 
kad daug kas negeba atsirinkti, kur 
vertybė, o kur tik blizgučiai. 

Laisvalaikiu R. Griuzdės laukia 
bitutės, jų jau apleisti negali, nes 
jos kaip žmonės - neskirsi dėme-
sio, tai ir iš jų nieko negausi. No-
rėtųsi ir pamedžiot, dažniau išeiti 
su gera draugija į mišką, bet me-
džioklei įprasti šeštadieniai užimti 
bažnyčioje. 

Bet viskas yra labai gerai, tie-
siog, kaip sako maestro – „labi“.

Jubiliejaus sidabru paženklintas maestro Raimondas GUOBIS

Anykščių piliečiui -  Anykščių rajono tarybos nariui, konser-
vatoriui, visuomenininkui, kultūrininkui, aktyviam piliečiui, 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios vargonininkui Rimvydui Griauz-
dei šiemet, muzikos globėjos Šv. Cecilijos dieną, sukako 25 metai, 
kaip maestro darbuojasi mūsų mieste. 

Nei pusamžio nesulaukęs vargonininkas Rimvydas Griauzdė jau ketvirtį amžiaus tarnauja Anykš-
čių bažnyčioje.

Autoriaus nuotr. 

todėl R. Griauzdė sumanė parengti 
jo bažnytinių giesmių programą. 
Lemtinga, nes jubiliejinių metų 
koncertai Žemaitijoje, Aukštaitijo-
je, Kaune, Vilniuje, Seinuose pla-
čiai išgarsino naująjį chorą. Buvo 
įrašyta kasetė, po to ir kompaktinė 
plokštelė, išmokta daugybė naujų 
giesmių, sudėtingų lietuviškų ir lo-
tyniškų Mišių. Kelionės į Vokietiją, 
Šveicariją, Austriją, Norvegiją ir 
įspūdingas koncertas Romos Pan-
teone, dalyvavimas atstovaujant 
Anykščiams visose respublikinėse 
dainų šventėse ir neįkainuojama 
bendrystė, bičiulystė. 

Dar ir dabar choras pajėgus, 
panorus dar būtų galima ne vie-
ną koncertinę programą paruošti 
ir pasaulį nustebinti. Nuostabu, 
kad jam darbuojantis buvo įrengti 
galingi, koncertiniai, net 45 balsų 
vargonai, rengiami tarptautiniai 
festivaliai. Smagu, kad ir bažny-
čioje patarnauti padeda, ir evan-
geliją paskaito, ir dovanai pagieda 
geras parapijietis, tačiau maestro 
pastebėjo, kad anykštėnus labai jau 
sunku prikalbinti susiburti į chorus 
- juk ir kultūros rūmuose stoka di-
desnių pajėgių dainininkų kolekty-
vų, nors yra „Volungės“, „Varius“.

 Tiesa, R. Griauzdė dar buvo 
subūręs ir keliolikos dainininkų 
Anykščių savanorių ansamblį, ku-
ris kelis metus buvo pripažintas 
geriausiu tokio tipo kolektyvu res-
publikoje.

Chorvedys džiaugiasi puikiai su-
taręs ir sutariantis su klebonais - ir 
su A. Talačka, Stanislovu Krum-
pliausku, ir su dabartiniu klebonu 
Petru Baniuliu santykiai puikiausi. 

Nepraleidau progos paklausti 
apie mėgstamiausią giesmę, kom-
pozitorių. Dėl giesmių, tai jubilia-
tas neapsisprendė - tokia daugybė 
giesmių yra nuostabios. O štai 
kompozitorius - Jozefas Gruberis. 
Vien už giesmę „Tyli naktis“ jis 
nusipelno aukščiausio įvertinimo, 

R. Griauzdė kilęs nuo Pasvalio, 
iš mažens domėjosi orlaiviais ir 
muzika, tad suaugęs baigė malūns-
parnio pilotų mokyklą Ukrainoje ir 
geriems muzikams padedant, išsi-
mokęs vargonininku, jau gimstant 
nepriklausomai Lietuvai savo liki-
mą susiejo su bažnyčia. 

Vargonininkavo Obeliuose, bet 
pasirodė parapija pernelyg maža, 
tad ieškojo vietos didesnėje ben-
druomenėje. Buvo pasiūlymas ap-
sistoti Zarasuose, bet pavaikščio-
jęs po miestą, patyrė prieštaringų 
įspūdžių - ir ten, ir ten kalbėjo tai 
lenkiškai, tai rusiškai - norėjosi 
grynai lietuviško krašto. 

Lemtis - štai tada skambtelėjo 
geras bičiulis, tuo metu Troškūnų 
klebonas Stasys Kazėnas ir pa-
šnabždėjo, kad sunkiai susirgęs 
Anykščių vargonininkas ir yra 
vieta. Apsižiūrėjo, pasikalbėjo 
su monsinjoru Albertu Talačka ir 
1989 m. lapkričio 22 - ąją pirmą-
jį kartą Šv. Mato bažnyčioje grojo 
pamaldose. Buvo net kiek baugu 
- nors vargonai ne didžiausi, vos 
5 balsų su šeštu pedale, bet tvar-
kingi ir skambėjo puikiai, tačiau 
choras buvo didžiulis. Be jo dar 
buvo ir atskira penkiolikos vyrų 
grupė. Nors giedojo neblogai, bet 
norėjosi pritraukti naujų, jaunesnių 
giesmininkų. Pasitarė su klebonu, 
kuris puikiai pažindamas anykš-
tėnų būdą patikino, kad naujieji 
prie senių nepritaps - reikia kurti 
visai naują chorą. Vieni pirmųjų 
atsiliepusių į kvietimą buvo bent 
keli muziejininkai - Lendrina Meš-
kauskaitė, Rita Urbonienė, Vytau-
tas Balčiūnas, įsijungė mokytojų, 
tarnautojų, inteligentų. Priėmęs 
visus - tikras stebuklas, kad visi 
buvo tinkami, gebantys ir norintys 
giesmėmis garbinti Viešpatį. Taip 
ir gimė kamerinis choras „Salve 
Cantus“.

Artėjo vyskupo Antano Bara-
nausko mirties 100 - ios metinė, 

Lietuvos makroekonomi-
kos rodikliai neblogi, tačiau 
gyvenimo kokybės rodikliai 
rodo ką kitą – gyvenimas čia 
sunkus
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 3 s. 
„Undinėlė“. 
11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 „Nematomos karalystės. 
1 d. Po atviru dangumi“. 
13.00 „Puaro 10“. N-7
15.00 „Šaronas“.
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Vilniaus „Lietuvos rytas“ 
- Utenos „Juventus“.
18.00 Keliai.Mašinos.Žmonės. 
(k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.30 Pasaulio panorama. 
19.55 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 Legendos.
22.00 „Lilehameris“. N-7 
0.00 Auksinis protas (k).
1.10 „Puaro 11“ (k). N-7 
2.45 Pasaulio panorama (k). 
3.35 Legendos (k).
4.25 Svajonę turiu (k).
5.35 Mokslo ekspresas (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 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Tomas ir Džeris. Stebuklingas 
žiedas“.
11.15 „Sniego karalienė“. 
12.55 „Džekis Čanas. 
Pirmasis smūgis“. N-7
14.40 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.55 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos balsas. 
22.15 „Šerlokas Holmsas“. 
N-7
0.45 „Mergišius“. S

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys“. N-7 
7.30 „Smurfai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Monstrų vidurinė mo-
kykla. Pabėgimas iš Kaulų 
kranto“. N-7 
9.30 Sportuok su mumis.  
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Tigro filmas“.
13.00 „Briliantinė ranka“. N-7 
15.05 „Dauntono abatija“. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7
17.20 Ekstrasensai tiria. N-7
18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 Lietuvos talentai 2014. 
22.00 „Artimi priešai“. N-14
23.45 „Seni plėšikai“. N-7
1.30 „Elitinis būrys“. N-7 

7.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
dė (k). N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sekmadienio rytas. 
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 „Pažadėtoji nuotaka“. 
N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. 
N-14
23.00 „Ne tas Čarlis“. N-14 
1.10 Bamba TV. S

6.45 „Kinų virtuvė su Goku“ 
(k). 
7.10 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ 
(k). N-7
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 „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“. 
19.00 „Deividas Bleinas. 
Gatvės magija“. 
19.50 „Nustebink mane“. 
21.00 „Mergina su drakono 
tatuiruote“. N-14 
23.00 „Smauglys prieš pitoną“. 
S
0.40 „Darbščiosios gražuolės“ 
(k). N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014. 
9.30 „Grafikos stebuklai“ (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. Vilkija. 
1 d.  
14.00 Šventadienio mintys.  
14.30 Opera „Kaukių balius“.  
17.00 Mokslo sriuba (k). 
17.20 Architekto Gintaro 
Čaikausko kūrybos apžvalga.  
18.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k).  
18.15 Rusų gatvė. Žinios.  
18.45 ...formatas (k). 
19.00 Rašytojo Rolando 
Rastausko sukaktuvinis vaka-
ras su nauja rinktinių eilėraš-
čių knyga „Vienišos vėliavos“. 
20.15 Nacionaliniai Kristijono 
Donelaičio metų skaitymai. 
Žiemos rūpesčiai. 2014 m. 
21.10 XVII Tarptautinis akor-
deono festivalis „Vilnius 2014“ 
(k).  
22.10 Kultūra (k). 
22.30 „Senelis“ (k). 

22.45 „Tremtinės istorija, kurią 
išvežė pats tėvas“ (k). 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
0.30 Giulijos jubiliejinis kon-
certas. 2011 m.

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 KK2 (k). N-7 
12.05 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 
16.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“.  
17.15 Arčiau mūsų (k).
17.45 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k). 
18.15 Nuo...Iki.. (k). 
19.10 Mes pačios.  
19.40 „Alfa“ savaitė. 
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
21.00 „Keliautojo atmintinė“. 
22.00 „Ekstremalus kontak-
tas“. 
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).  
2.20 Yra kaip yra (k). N-7 
3.20 KK2 (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 „Tornadų persekiotojai“. 
N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Diena po rytojaus“. N-7
21.30 „Gatvės vaikai“. N-14
22.00 „Raudonoji našlė“. N-14
23.00 „Alfa gauja“. N-14
1.20 „Anarchijos vaikai“. N-14
2.10 „Bobo užkandinė“. N-14
2.40 „24 valandos“. N-14

7.40 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7  
8.45 Kitoks pokalbis.
9.45 Pradėk nuo savęs. 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 Vantos lapas. N-7 
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Girių takais. 
12.00 Pasaulis nuostabus.
12.30 VMG kulinarinis žurnalas. 
13.30 „Laukinis pasaulis“. 
14.00 „Air America“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Mis Pasaulis. 
19.30 Šeima - jėga!  
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 
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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Teisė žinoti.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Tautos balsas.
22.30 Keliai.Mašinos. Žmonės.
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Šaronas“ (k).
1.00 „Senis“. N-7 
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).
5.20 Teisė žinoti (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 

7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Ieškokit Gudručio!“ (k). 
N-7
11.05 „Susipažinkite su 
Robinsonais“ (k). 
12.55 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.55 „Leopoldo gimimo diena“. 
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

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Gydytojos dienoraštis“.  
N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7 
11.00 „Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke“. N-7
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 „Išgyvenimas“. N-14 
0.05 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14
1.05 „Elitinis būrys“. N-7
1.35 „Nuodėmingoji Kalifornija“. 
N-14 
 

6.10 Sveikatos ABC.
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 „Largo Vinčas“. N-14
23.45 „Gyvi numirėliai“. N-14
0.40 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7  
1.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
2.40 Bamba TV. S 

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „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 „Nulinis efektas“. N-7
23.10 „Detektyvė Rizoli“. N-7
0.05 „Begėdis“. N-14
1.05 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 3 s. 
„Undinėlė“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Šventadienio mintys.  
12.15 Muzika gyvai (k). 
13.40 Rašytojo Rolando 
Rastausko sukaktuvinis vaka-
ras (k).
14.55 Koncertuoja kamerinis 
choras „Aidija“. 
15.20 Arti. Toli. (k). 
16.00 Gimtoji žemė.  
16.25 Girių horizontai.  
16.50 Kaimo akademija.  
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Rusų gatvė (subtitruota, 
k). 
18.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
19.00 Vienybės ir paramos pro-

jektas nukentėjusiems Ukrainos 
žmonėms. 
21.30 LRT Kultūros akademija.  
22.20 „Adlono viešbutis. Šeimos 
istorija“ (subtitruota, k). N-7 
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. 
7.10 „Pagalbos skambutis“ (k). 
N-7
8.00 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 
12.20 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 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
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 „Akcentas“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“.
23.00 „Kukurūzų vaikai.Baimės 
laukas“. S
0.45 „ 11.6“. N-14 
2.30 „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 gyvū-
nai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.40 „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. 
1.25 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 1“.
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. 
1.00 „Senis“ (k).
2.00 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Tikri vyrai (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 „Džekis Čanas. 
Pirmasis smūgis“ (k). N-7
10.25 „Sniego karalienė“ (k). 
11.55 „Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas žiedas“ (k).
13.00 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.
13.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.55 „Katino Leopoldo 
vasara“. 
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 
„Prezidento lėktuvas“. N-14
0.35 „Taikinys“. N-7
1.30 „Nikita“. N-7

6.30 Teleparduotuvė. 
6.45 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. 
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 „Transporteris“. 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 „Pažadėtoji nuotaka“ 
(k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(k). N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Netikėta sėkmė“. 
N-14
23.15 „Gyvi numirėliai“. N-14 
0.10 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.10 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).

7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“.
8.35 „Įspūdingasis žmogus-
voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“.
9.25 „San Francisko raganos 
III“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Šventasis ir mirtin-
gasis“.  
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
22.35 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
23.30 „Begėdis“. N-14
0.30 „Arti namų“. 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 „Vilkolakio pėdsakai“ 
(k). 
13.45 Mūsų miesteliai. 
Vilkija. 1 d. (k). 
14.45 Gimtoji žemė.  
15.15 LRT Kultūros akade-
mija (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ (k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  

18.15 „Keliaujantys namų 
dailintojai“. 
18.45 Kultūra.  
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 Kūrybos metas. 
Poetas Sigitas Geda (k). 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Architektūra (k). 
1.25 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k).

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 Stačia galva. 2011 
metų pasaulio čempionatas. 
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 „Už priešo linijos 2. 
Blogio ašis“. N-14
23.35 „Jauna pilnametė“. 
N-7
1.25 „Anarchijos vaikai“. 
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 „Spąstai tėčiui“.  
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“.  N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris. 
18.40 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“. N-7
19.50 „Nužudyti Staliną“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris. 
22.50 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14
23.50 „Kulinaras“. N-7 
0.50 Reporteris. 
1.25 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 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. (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). 
4.35 Gyvenimas (k). 
5.20 Durys atsidaro (k).

6.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k.).  
6.35 „Smalsutė Dora“. 

7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25  „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. 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 „Interviu su katinu 
Leopoldu“.
14.00 „Katino Leopoldo polikli-
nika“. 
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 
„Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“. N-14
0.00 „Taikinys“. N-7
0.55 „Nikita“. N-7 

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. 
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 „Ieškotojas“. N-7
1.10 „Elitinis būrys“. N-7
1.35 „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 patikrinimas“. 
N-7  
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ (k). 
N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7  
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 „Farai“. N-7 
21.30 „Nostradamas“. N-14
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 !“ (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 „Išrinktųjų medžioklė“. 
N-7
23.05 „Detektyvė Rizoli“. N-7
0.00 „Begėdis“. N-14
1.00 „Arti namų“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija. 
8.35 „Tatonka ir mažieji draugai“ 
(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 šven-
tė (k). 
13.40 „Kelias į didįjį sportą“. 
14.00 Būtovės slėpiniai. Lietuva 
Ukrainoje. 4 d. (k). 
14.50 Girių horizontai. Ved. 
Algimanta Žukauskienė. (kart.). 
15.15 Istorijos detektyvai.  
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“ (k). 
16.30 „Namelis prerijose“ (k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  

18.15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
19.00 Gintarinės batutos meis-
trai.  
20.30 Mokslo sriuba.  
20.45 Kultūros savanoriai.  
21.15 ...formatas.  
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Kamilė Klodel, 1915“. 
N-14 
23.35 Kultūra +. (k). 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 LRT Kultūros akademija 
(k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

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 
15.40 KK2 (k). N-7 
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 Stačia galva. 2011 metų 
pasaulio čempionatas. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas bendri-
kas“. N-7  
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-7 
21.30 „Didvyris ir siaubas“. 
N-14
23.35 Europos pokerio turas. S
0.40 „Nepaprastų šokėjų legio-
nas. Maištas prasideda“. N-7 
2.05 „Bobo užkandinė“. N-14
2.30 „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 žurnalas. 
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. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - 
Jeruzalės „Hapoel“.
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Kulinaras“. N-7 
0.50 Reporteris.  
1.25 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 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 
13“. 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 „Dievų lopšys“.
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 
automobilis“.
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 
„Hidalgas“. N-7
0.55 „Nikita“. N-7 
1.50 Sveikatos ABC (k). 

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Gydytojos dienoraš-
tis“. 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
0.10 „Kaulai“. 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 Muzikinė kaukė (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(k). N-7
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
19.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Šanchajaus kaubo-
jus“. N-7
23.45 „Gyvi numirėliai“. 
N-14 
0.40 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7
1.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.40 Bamba TV. S

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

voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“. 
9.25 „Striksės“. N-7 
10.15 „Duok leteną!“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Vargšas magas“.  
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.
Dramaturgas“. N-14 
22.45 „Sekso magistrai“. 
N-14
23.55 „Deksteris“. N-14
0.55 „Arti namų“. 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 Giulijos jubiliejinis 
koncertas. 2011 m. (k). 
14.10 „Achilo kulnas“. 
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 „Kenotafas“. 
19.20 Koncertuoja grupė 
„Rebelheart“. 
20.30 Mokslo sriuba.  
20.40 „Malonė“. 
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Vilius Karalius“. 
23.30 Arti. Toli.  
0.10 Panorama (k). 
0.40 Dėmesio centre (k). 
0.55 „Kamilė Klodel, 1915“ 
(k). N-14

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 Stačia galva. 2011 
metų pasaulio čempionatas. 
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 „Priversti žudyti“. 
N-14
23.30 „Patriotas“. N-14
1.10 „Anarchijos vaikai“. 
N-14
2.05 „Bobo užkandinė“. 
N-14
2.30 „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 „Aš - Wolfas 
Messingas“. 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. 
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas13“ 
(k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“. 
11.00 Svajonę turiu (k).
12.30 Keliai.Mašinos.
Žmonės. (k). 
13.00 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“. 
14.00 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios.  
16.05 „Komisaras Reksas 
13“. 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 „Arvydas Sabonis“.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 „Robotas policininkas 
3“. N-14
2.25 „Senis“. N-7  
3.30 Laba diena, 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 Pagalbos skambutis. 

N-7 
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
12.55 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“. 
13.25 „Keista šeimynėlė“. 
13.55 „Katinas Leopoldas 
sapne ir tikrovėje“. 
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 „Šioje šalyje nėra vie-
tos senukams“. N-14 
1.05 „Šmėklų audra“. N-14

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. 
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 „Batuotas katinas 
Pūkis“. N-7
21.10 „Vienas namuose 3“. 
N-7
23.20 „Išgyventi Kalėdas“. 
N-7
1.05 „Penkiakovė“. N-14

2.55 „Kobra 11“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). N-7 
9.00 „Šanchajaus kaubojus“ 
(k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(k). N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Atėjo ... Sabas“. 
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7 
21.30 „Sunku nužudyti“. N-14 
23.30 „Farai“ (k). N-14
1.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“ (k).  
8.10 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
8.35 „Įspūdingasis žmogus – 
voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“. 
9.25 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną!“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Rizikingas pašauki-
mas“. 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 
„Susipynę išgyvenimai“. N-14
1.15 „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 Koncertuoja grupė 
„Rebelheart“ (k). 
13.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
13.45 „Vilius Karalius“ (k). 
15.15 Legendos.  
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 „Gintaro kelias“. 
18.45 Mokslo ekspresas.  
19.00 Teatras.  
19.50 Sporto archyvai. 
Krepšininkas Arvydas 
Sabonis. 1992 m. 
20.00 Kultūra +.  
20.30 Vakaro autografas. 
Krepšininkas Arvydas 
Sabonis.  
21.30 Didžioji Lietuva. 

Lietuvių kalbos istorija.  
22.00 „Vilius Karalius“. 
0.00 „Viskas bus gerai“.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Džiazo muzikos vakaras 
(k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mes pačios (k).  
11.30 Apie žūklę. 
12.00 24 valandos (k). N-7 
13.00 Tauro ragas (k). N-7 
13.25 Autopilotas (k).  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Padėkime augti (k).  
14.45 24 valandos (k). N-7 
15.40 Pagalbos skambutis. 
N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Ne vienas kelyje.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
10.00 „Medikopteris“. N-7 
11.00 Stačia galva. 2011 
metų pasaulio čempionatas. 
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 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ – „Dinamo 
Banco di Sardegna Sassari“.
0.50 „Devyni gyvenimai“. 
N-14
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 pasivaikščio-
jimas.  
13.00 „Gamink sveikiau!“.
13.30 Sąmokslo teorija. N-7
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.15 Šeima – jėga! 
17.00 Žinios. 
17.15 Šeima – jėga! 
18.00 Reporteris.  
18.40 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
19.55 Kitoks pokalbis. N-7
20.55 Pasaulis X. N-7 
22.00 Didysis pasivaikščio-
jimas. 
23.00 „Vestuvių komanda“. 
N-14 

 



2014 m. gruodžio 13 d.

šeštadienis 2014 12 20

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 „Dievų lopšys“ (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 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas. 
23.15 „Adlono viešbutis. 
Šeimos istorija“. N-7
1.10 „Senis“. N-7 
2.10 Istorijos detektyvai (k).
2.55 Auksinis balsas (k).
4.40 Bėdų turgus (k).
5.30 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. (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 
„Padangių ereliai“.
11.40 „Turtuolis Ričis“. 
13.40 „Mano puikioji auklė“.
14.45 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.45 Šventę švęsti. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Milijonas šventinių 
lempučių“. 
20.50 „Didžiosios motušės 
namai“. N-7
22.50 „Ateini čia arba gausi į 
dūdą!“. N-14
1.05 „Hidalgas“ (k). N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „ Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys“. 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 „Daktaras Dolitlis“. N-7 
13.05 „Undinė“.
15.10 „Mergina vaikino kel-
nėse“. 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 „Meilės priesaika“. N-7
0.40 „Pamišęs dėl tavęs“. 
N-14 
2.15 „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 „Galiūnai“. 
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 sugrįži-
mas“. N-7
17.00 „Bosas“. N-7 
18.00 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7 
19.00 Muzikinė kaukė. 
21.00 MANO HEROJUS 
„Siuntinys“. N-14 
23.00 AŠTRUS KINAS 
„Šėtono žemė“. S 
0.50 Bamba TV. 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 
įdomybės“. 
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 „Kalėdos Kaslberio 
pilyje“.
19.05 „Tamsusis namas“. 
N-7
21.00 „Turtuolis, vargšas“. 
N-14
22.25 „Atpildas“. N-7
0.15 „Nustebink mane“ (k).

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
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.  
13.15 „Grafikos stebuklai“. 
13.45 „Vilius Karalius“ (k). 
15.50 „Achilo kulnas“ (k). 
16.10 „Sabas“. 
17.00 „Kenotafas“ (k). 
18.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k). 
18.15 „Krepšinis, krepšinis, 
krepšinis“. 
18.30 „Aidijos“ choro kū-
rybinės veiklos 25-mečio 
koncertas. 
20.30 „Didieji lūkesčiai“ (k). 
N-7 

21.20 „Robotas policininkas 
3“ (k). N-14 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Jono Meko filmų re-
trospektyva.  
0.50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

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 
18.30 Dviračio šou (k). 
19.00 24 valandos (k). N-7 
20.00 Pasivaikščiojimai su 
prof. Š.Liekiu. 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 
3.30 Tauro ragas (k). N-7 
4.00 Pasivaikščiojimai su 
prof. Š.Liekiu. VDU karta (k).
4.30 Nuo... Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Kiečiausi vilkikų vai-
ruotojai“. N-7 
11.00 Kovotojai nindzės. N-7 

13.00 Džeimio Oliverio ir 
vaikų Kalėdos. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai“. N-7
16.00 „Tornadų persekioto-
jai“. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Persijos princas. 
Laiko smiltys“. N-7
21.30 „Gatvės vaikai“. N-14
22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14
23.00 „Krikštatėvis“. N-18
2.20 „24 valandos“. N-14 

7.55 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“.
9.00 Didysis pasivaikščio-
jimas. 
10.00 VMG kulinarinis žur-
nalas.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
13.00 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“. 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
0.10 „Atostogos Ibizoje“. S
2.10 Didysis pasivaikščio-
jimas. 

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, Janydžių 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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Vicemeras turėjo galimybę 
pasireikšti

Meras Sigutis Obelevičius į 
susitikimą su Skiemonių gyven-
tojais vėlavo, todėl iniciatyvos 
turėjo imtis vicemeras Donatas 
Krikštaponis. Vicemeras kalbėjo 
apie investicijas į rajoną, apie gerą 
Anykščių ekonominę padėtį. Pasak 
jo, už tai, kad rajonas nėra prasko-
lintas, merais pretenduoja būti net 
septyni asmenis. Priminsiu, kad 
D.Krikštaponio 
socdemai kan-
didatu į Anykš-
čių merus kelia 
Dainių Žiogelį, 
taigi išeitų, kad 
LSDP parinko 
tą kandidatą, 
kuris pats la-
biausiai norėjo.

Vicemeras priminė, kad buvu-
sius privačius Mačionių ir Skie-
monių vandentiekius perėmė UAB 
„Anykščių vandenys“, džiaugėsi, 

Vienos duobės – kelininkų, 
kitos - savivaldybės Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Skiemonyse į susitikimą su Anykščių rajono vadovais susirinko gal dvidešimt žmonių. Auditorija, 
regis, buvo pati jauniausia iš visų susitikimų, o ir renginio vietą – pati gražiausia. Skiemonyse tik ką 
atidaryti rekonstruoti bendruomenės namai, grindų lakas dar blizga, užuolaidos tviska. Tiesa, šalta 
naujojoje Skiemonių bendruomenės salėje tradiciškai, kaip ir daugumoje kitų valdiškų patalpų, 
kuriose vyko susitikimai su valdžia.

kad pasikeitė Skiemonių bendruo-
menės pirmininkė, kad atliktas 
Mačionių kaimo diversifikavimo 
projektas. 

Į renginį atvykęs meras 
S.Obelevičius aiškino, kad jaučia-
si kaip koks komunalininkų vado-
vas. „Lietuvoj centralizacija kaip 
kokioj Rusijoj. Visą valdžią sugro-
bė Seimas ir Vyriausybė, o merai 
kaip komunalinio ūkio vadovai.” 
– skiemoniškiams kalbėjo meras 
Tačiau, pasak jo, nors, regis, gyve-

nimas Lietuvoje 
be prošvaisčių, 
bet lyginant su 
Moldova – pas 
mus viskas labai 
gerai. „Pas mus 
dar nėra labai 
blogai, kas yra 
blogai, mačiau 

Moldovoje, kur 6 tūkst. gyventojų 
miestelis neturi nei vandentiekio, 
nei kanalizacijos, nei šiukšlių su-
rinkimo.” – dėstė meras.

SAVIVALDYBĖS ADMINIS-

TRACIJOS DIREKTORIUS VI-
LIUS JUODELIS Skiemonyse 
džiaugėsi, kad rajonas neprasko-
lintas, ir tradiciškai vardino, kam 
šiais metais nevėluos atlyginimai. 
„Pašalpininkai gaus pašalpas, 
kultūros darbuotojai, mokytojai, 
valstybės tarnautojai – gaus algas. 
Liks pinigų ir sniego valymui, jei 
to sniego bus.“ – džiaugėsi DI-
REKTORIUS.

Valdžia pyksta ant kelininkų

Daugumoje susitikimų su se-
niūnijų bendruomenėmis valdžia 
išgirdo priekaištų dėl mokesčio už 
šiukšles ir kelių priežiūros. Tiesa, 
vienos Skiemonių seniūnijos gy-
ventojos iškelta problema šiukšlių 
tema – ypač originali. Mat mote-
ris šiukšlių konteinerio neturi, o 
Anykščių komunalinio ūkio sąs-
kaitas už atliekų išvežimą gauna. 
Šią problemą išspręsti pažadėjo 
Skiemonių seniūnas Stasys Stepo-
nėnas.

Kalbai pakrypus apie kelius, 
meras S.Obelevičius pyko ant 
valstybinės įmonės „Utenos re-
giono keliai“. „Jei Utenos rajone 
valstybinės reikšmės kelius grei-
deriuoja du kartus per mėnesį, tai 
Anykščių rajone – kartą per me-
tus. Taip negali tęstis!“ – piktinosi 
meras. Beje, kai kalba pasisuka 
apie rajoninių kelių greiderevimą, 
rajono vadovai visuomet pateikia 
pavyzdį, kad rajone yra 1000 kilo-
metrų neasfaltuotų kelių, o vieno 
kilometro greideriavimas kainuoja 
200 litų, todėl kelius prižiūrėti yra 
labai brangu. Ir atsirink tu, žmo-
gau, kurios kelio duobės atsiradę 
dėl rajono valdžios taupumo, o 
kurios dėl to kad, Utenos regiono 
keliai skriaudžia anykštėnus...

Policininkai  bando „įmušti“
nepasitikėjimą

Kartu su rajono vadovais po 
seniūnijas važinėjantys Anykš-
čių policijos pareigūnai nuolat 
„kala teoriją“ apie tai, kad niekas 
iš bankų ar valstybinių įmonių 
darbuotojų nevaikščios po namus 
siūlydami keisti litus į eurus. Ir jei 
žmogus tokio „geradario“ sulauks, 
garantuotai bus apgautas. Pasak 

Anykščių policijos viršininko Ri-
manto Čepulio, sulaukus „pinigų 
keitėjo“, reikia kviesti policiją. 
Euro įvedimo laikotarpiu dirbs 3-4 
policijos ekipažai vietoj įprastinių 
dviejų, todėl galima tikėtis dar 
operatyvesnės pagalbos.

Skiemoniškiai kėlė eismo sau-
gumo klausimą. Jų teigimu, po 
miestelį vaikščioti nesaugu, nes 
per Skiemonis dideliu greičiu 
rieda sunkvežimiai. R.Čepulis 
aiškino, kad transporto srautus 
stengiasi pristabdyti neženklintas 
policijos „Cady“, kurio „padary-
tos nuotraukos yra nepigios“. O 
Anykščių Viešosios policijos sky-
riaus viršininkas Valdas Palionis 
tvirtino, kad jei savivaldybė rastų 
lėšų dirbtinių kliūčių prieš Skie-
monis įrengimui, pareigūnai to-
kiems sprendimams pritartų. 

R.Čepulis stebėjosi, jog žmo-
nės patys prašo drausminti greitai 
lakstančius vairuotojus, bet kai 
kelyje stovi policijos automobi-
lis, vairuotojai būtinai vieni kitus 
mirksėdami šviesomis perspėja. 
O kai komisaras pasiūlė užsirašyti 
pažeidėjų valstybinius numerius, 
viena moteris ironizavo: „Kai pra-
lekia – net spalvos nesimato. Ko-
kie dar numeriai.“    

Vicemeras Donatas Krikštaponis Skiemonyse, kaip ir kitose gy-
venvietėse, aiškino, kad Anykščių rajono ekonominė situacija 
yra gera ir dėl to būriai kandidatų veržiasi į merus.

Autoriaus nuotr.

Rajono vadovų susitikimas su skiemoniečiais vyko dažais tviskančiuose, tačiau šaltuose miestelio 
bendruomenės namuose.

...meras S.Obelevičius aiš-
kino, kad jaučiasi kaip koks 
komunalininkų vadovas. 
„Lietuvoj centralizacija kaip 
kokioj Rusijoj... 
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įvairūs parduoda

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO GRUODŽIO  MĖNESIO REPERTUARAS
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 vaikams)
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:

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 choreografas 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

Renkasi gruodžio 16 d. 15 val. 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.

PARDUODAMOS 
KALĖDINĖS EGLUTĖS

Nuo š. m. gruodžio 15 d. 
VĮ Anykščių miškų urėdija 
darbo dienomis 9 – 16 val. pardavinės 
kalėdines eglutes 
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techninio 
padalinio kieme: adresu Vilniaus g. 101 ir girininkijose.

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

Tel. (8-612) 93386.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-601) 26068.

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

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

Tel. (8-655) 72200.

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

Tel. (8-606) 85525.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, 
užpildant oro tarpus ekovata ir ter-
moputa. 1 kv. m kaina nuo 7 Lt/2,03 
EUR.

Tel. (8-698) 47767.

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

Tel. (8-647) 48473.

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 valymas. 
garantija.

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

Nuoma

Nuo sausio mėnesio išnuomoja-
mas vieno kambario butas su visais 
patogumais ramioje vietoje, miesto 
centre, prie parko.

Tel. (8-612) 28435.

Kam poilsis, o kam darbas
Draudimo bendrovės „Compensa 

TU S.A. Vienna Insurance Group“ 
duomenimis, pranešimų apie va-
gystes žiemos švenčių laikotarpiu 
pasitaiko beveik ketvirtadaliu dau-
giau nei kitų kalendorinių švenčių 
metu. Greičiausiai taip yra todėl, 
kad gruodžio mėnesį šventinių 
dienų gerokai daugiau nei per 
kitas šventes. Tokiu laikotarpiu 
dažnas palieka namus ir keliauja 
aplankyti giminaičių bei draugų, 
namai lieka tušti ir ilgapirščiams 
ima niežtėti delnus.

Didžiąsias metų šventes pasitikime saugiai
Žiemos šventės ir paskutinės senųjų metų akimirkos daugumai primena jaukius pašnekesius su 

šeima, dangų raižančius fejerverkus, krykštaujančius vaikus prie žibančios eglutės, vaišėmis nukrau-
tus stalus ir mandarinais kvepiančius namus. Tokiu metu arba ruošiamės priimti svečius, arba patys 
keliaujame paviešėti ir nuoširdžiai iš galvų metame visas blogas mintis. Vis dėlto linksminantis nerei-
kėtų pamiršti, kad šis pasakiškas gerumo ir dosnumo laikotarpis kartu ir ilgapirščių darbymetis bei 
pagausėjusių nelaimių metas.

Poniška Šv. Kūčių vakarienė
Vienas draudimo bendrovės kli-

entų net ir šiandien pamena pra-
eitų metų Šv. Kūčias. Tąsyk visa 
šeima išvyko į už 200 kilometrų 
gyvenančių tėvų namus ir nieko 
neįtardami ramiai sau vakarojo. 
Grįžus paaiškėjo, kad jų namuose 
siautė ilgapirščiai. Vagys ne tik iš-
nešė brangiausius rastus daiktus 
– grynuosius, monetų kolekciją, 
buitinės ir elektroninės technikos 
prietaisus, bet ir sugebėjo kaip rei-
kiant pasilinksminti – išgėrė rastą 
vyną, ištuštino šaldytuvą ir paliko 

baisią netvarką. Nors draudimo 
bendrovė patirtus nuostolius šei-
mai ir atlygino, nemalonus jaus-
mas, kad po tavo namus vaikščio-
jo vagys, išmėtytų daiktų vaizdas 
ir nerimas išvykstant liko iki šian-
dien.

„Paprastai žmonės nelinkę 
galvoti apie turto saugumą, kol 
patys arba jų artimieji nepatiria 
nuostolių, todėl be galo naiviai 
tikisi išvengti ilgapirščių namuo-
se palikdami šunis arba, dar blo-
giau, įsivaizduoja esą šventiniu 
laikotarpiu šalia niekur neišvykę 

kaimynai laiku sureaguos ir iš-
kvies policiją“, – apgailestauja 
„Compensa“ Anykščių skyriaus 
vadovė Vida Riaubienė.

Ar egzistuoja geriausias ap-
saugos būdas?

Apie būdus apsisaugoti savo 
turtą nuolat kalbama daug ir nuo-
bodžiai. Ko gero, visiems girdėtos 
galimybės įsirengti signalizaciją, 
susimontuoti šarvo duris ar įman-
trius langų užraktus, o kur dar ap-
sauginės žaliuzės, grotos ir seifai. 
Vis dėlto, anot draudimo specia-
listės, vieno, visiems tinkamo ap-
saugos recepto nėra – kad ir ko 
imsitės, tai padės tik pratęsti laiką 
ir galbūt išgelbėti bent dalį turto. 
„Liūdna, bet pasprukus vagišiams, 
nukentėjusiajam teks savo lėšo-
mis atkurti prarastą turtą ir sutaisyti 
vagystės metu sugadintas saugos 
priemones, – patirtimi dalijasi V. 
Riaubienė. – Galiu tik pasidžiaug-
ti, kad vis daugiau žmonių suvokia, 
kad dažnu vagystės atveju kvepia 
blogiausiu scenarijumi, tad šalia 
fizinių apsaugos priemonių domisi 
dar ir turto draudimo galimybėmis. 
Kita vertus, tai vienintelis tikrai pa-
siteisinantis „apsaugos“ būdas – 
prarastas turtas atgaunamas bent 
jau pinigine išraiška.“

Šviesos danguje – ne tik 
džiaugsmas

Šventiniu laikotarpiu reikėtų 

nepamiršti ir apie fejerverkų bei 
gaisrų žalą. Kasmet žiniasklaida 
pasakoja istorijas apie dėl spro-
gusių petardų ar kitokių pirotech-
nikos gaminių patirtas nelaimes. 
„Rodos, visiems puikiai žinoma 
pagrindinė pirotechnikos taisy-
klė – naudoti tik blaiviems, žie-
mos švenčių laikotarpiu staiga 
ima ir pasimiršta, – pasakoja V. 
Riaubienė, – o tada nukenčia ne 
tik žmonės, bet ir turtas aplink.“

Draudimo bendrovės darbuoto-
jai galėtų valandų valandas pa-
sakoti netikėčiausius įvykius, kai 
išdaužusi langą į kambarį įskrido 
petarda ar krintančios žiežirbos 
iš „dangaus puokštės“ padegė 
stogą. Liūdniausia, kad tokiu 
atveju surast kaltininką praktiš-
kai neįmanoma, o gaisro žalos 
didžiausios ir skaudžiausios – 
sudegus stogui patiriami nuosto-
liai gali siekti net iki 100 000 litų.

Dovana sau
Norėtųsi, kad metų pabaigos 

švenčių šurmulys ir galvos suki-
mas dėl vaišių ant stalo bei ne-
parašytų sveikinimų šiuo laikotar-
piu būtų vieninteliai kamuojantys 
rūpesčiai, tad „Compensa“ siūlo 
suskubti sudaryti savo brangiau-
sios investicijos – namo ar buto 
– apsaugos sutartį, nes tai ge-
riausia dovana jūsų ramybei. Be 
to, draudimo bendrovė vis dar 
vykdo akciją, kuria suteikia visų 
rizikų draudimo apsaugą už ge-
rokai mažesnę kainą. Švęskite 
saugiai!

Kavinė „Erdvė“
kviečia kartu pasitikti 
Naujuosius metus.
Jūsų laukia šventinė 

vakarienė ir šokiai iki ryto.
Tel.: 5-43-00, (8-670) 53465.

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.
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Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

parduoda

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.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Bajorų žuvis šventiniam 
ir kasdieniniam stalui. 

Ieškokite parduotuvėse!

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

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-670) 37592.

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

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes išsi-
kirsti. Taip pat spygliuočių ir lapuo-
čių rąstus. 

Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-604) 45680.

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

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

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

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, sunkvežimius.
Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Talačkonių autolaužynas - auto-
mobilius, autobusiukus, visurei-
gius, traktorius ir t.t. Išrašo utiliza-
cijos pažymas. Prekyba naudoto-
mis automobilių dalimis.

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

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

PERKU
6,3 m PERDENGIMO 

PLOKŠTES.  
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Nekilnojamasis turtas

Anykščių rajono savivaldybės 
Gerkonių kaime - 14,83 ha ž. ū. pa-
skirties sklypą. Patogus privažiuoti, 
geros agrarinės būklės, labai pato-
gus ūkininkauti. Kaina – 200 000 Lt/ 
57924 EUR. 

Danielius, tel. (8-659) 25585. 

Mūrinį namą (123 kv. m) su ūkiniais 
pastatais ir 34 arų sklypu Kurklių II 
kaime, Anykščių rajone. 

Tel. (8-611) 55451.

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

Tel. (8-611) 56355.

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

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

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

Tel. (8-683) 51799.

Dviejų kambarių butą MSV, 
Mindaugo g. 6 (2-as aukštas iš 
dviejų, reikalingas remontas, kaina 
sutartinė).

Tel. (8-655) 22772.

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

Tel. (8-696) 94203.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Žemės ūkio technika, gyvuliai

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų 
valomąsias, šnėkus, bulvių kasamą-
sias ir kt.

Tel. (8-612) 57075.

Paršelius.
Tel. (8-674) 41305.

Kiaulę (papjauna).
Tel. (8-603) 42555.

Kuras

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

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

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus.

Tel. (8-642) 21122.

Pasiūkymas anykštėnamas! 
Kokybiški beržo, uosio briketai, 

granulės. Atveža.
Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-687) 33479.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

Ąžuolines malkas, sausos, suskal-
dytos.

Tel. (8-610) 45980.

Kita

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

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

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

Tel. (8-607) 12690.

Malkas, šieną rulonais, ekologiškai 
augintas bulves ir erieną. 

Tel. (8-676) 96373. 

AB „Vilniaus degtinė“ 
Obelių spirito varykla

PARDUODA ŽLAUGTUS. 
Kaina sutartinė. 
Tel.: (8-616) 73759, 
       (8-458) 78723.

Taikomos nuolaidos sidabro 
papuošalams!

Kokybiški ir stilingi aukso pa-
puošalai mažomis kainomis!

Didžiulis ir gražus asortimentas. 
Didelė dalis sidabrinių papuo-

šalų asortimento -  www.si-
dabrina.lt e-parduotuvėje. 

Laukiame Jūsų 
Vytauto g. 4, Rokiškis.
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2014 m. gruodžio 13 d.

mėnulis

Liucija, Odilija, Kastautas, 
Eiviltė, Otilija, Kastytis.

šiandien

gruodžio 14 d.

gruodžio 15 d.

gruodžio 13 - 14 - delčia.

Alfredas, Fortunatas, Tarvai-
nas, Kintvilė.

Justas, Kristijonas, Kristijona, 
Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

+2

mįslė

komentaras
anyksta.lt

IŠ ARTI

„Tūkstantis skyrelių viename 
tiltelyje?“

Ketvirtadienio mįslės „Du turliu-
kai turlinėja, daug vanagų krapšti-
nėja?“ atsakymas – akėja dirvą.

„Gelbėkit, Anykšta!“:

„Socialinėje sferoje įdarbinti 
dauguma socdemų. Dar atsilygi-
nimui žadama išmokėti naujame-
tines premijas, gal net iš žmonių 
atimtų pašalpų. Įdomu, kiek so-
cdemų rinkiminiame sąraše bus 
premijas gavusių socdemų?

Piktosios jėgos gundo 
Amiliutę

kairę, nes ten geras apšvietimas. 
Po paskaitų, nežinia, ar radę kelią, 
ar dar labiau pasiklydę, stebėjome, 
kaip apdovanojami tie, kurie foto-
grafijos kelyje savo kryptį jau rado. 
Sveikinome nominuotas mūsų 
gimnazijos mokines: Lidiją Kalei-
nikovaitę ir Laurą Dundulytę, bei 
konkurso laimėtojas: Gabrielę Vet-
kinaitę ir Žiedūnę Matelionytę. Juk 
iš  161 autoriaus tik 20 tapo par-
odos konkurso laureatais. Džiugu, 
kad anykštėnai laureatų skaičiumi 
aplenkė didžiųjų šalies miestų kaip 
Vilnius, Kaunas, Panevėžys jau-
nuosius fotografus. 

Vakar L.  Kaleinikovaitė už se-
riją „Amžėjimas“ , o G. Vetkinaitė 
už nuotraukų ciklus „Broliai“ ir 
„Ryšys“ tapo Šiaulių edukologijos 
universiteto organizuotos parodos 
„Tėvynė. Šeima“ laureatėmis ir at-
sėmė 200 litų premijas. 

Brigita RAMANAUSKAITĖ
Jono Bilūno gimnazijos 

gimnazistė

Žingsniai į fotografijos meną
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos fotobūrelio (vadovas Alfredas Motiejūnas) nariai Lidija Kalei-

nikovaitė, Žiedūnė Matelionytė, Gabrielė Vetkinaitė ir Laura Dundulytė pateko į geriausių Lietu-
vos jaunųjų fotografų dvidešimtuką. Vilniuje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (LM-
NŠC), vyko šalies moksleivių paroda-konkursas. 

ir jokios žinios nenešantis daik-
tas, „piešiant šviesa“ gali virsti 
meno kūriniu. Tęsiant pamokas 
apie šviesą, fotografas Stanislovas 
Žvirgždas pasakojo apie visų taip 
mylimą ir dažnai fotografuojamą 
peizažą. Čia šviesa tokia pat svar-
bi, kaip ir natiurmorte. Net kelios 
minutės šviesai turi labai didelę 
reikšmę: dabar vieną medį nufoto-
grafuotum taip, o po dešimties mi-
nučių jis atrodys jau kaip kitas, mes 
šešėlį į kitą vietą ir šviesa lapuose 
žais jau kitaip. Taigi, peizaže svar-
biausia sulaukti tinkamo momento. 
Na, o galiausiai Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos pirmininkas Jo-
nas Staselis atskleidė reportažinės 
fotografijos subtilybes. Tai visiška 
priešingybė peizažui - čia momen-
to laukti negali, čia turi jį pagauti. 
Juk įpusėjus varžyboms nepra-
šysi sportininko sustoti ir paeiti į 

kiekviena nuotrauka turi turėti 
mintį ir sugriovė viltis, kad geram 
kadrui užtenka „pyškinti, kas gra-
žu“. Gilinomės į dažnai pamiršta-
mą fotografijos sritį - natiurmortą. 
Lektore Vėtrė Antanavičiūtė- Meš-
kauskienė pasakojo apie šviesos 
subtilybes ir jos valdymą. Parodė, 
kad net ir, atrodytų, neįdomiausias 

Fotografijų parodoje dalyvavo 
161 autoriai ir pateikė 1450 fo-
tografijų, stebinančių kūrybinių 
ieškojimų spalvomis, formomis. 
Pasigrožėję ir pasisėmę įkvėpimo, 
nuskubėjome į paskaitas apie foto-
grafiją.

Lektorius Arūnas Baltėnas pa-
protino jaunuosius fotografus, kad 

Jono Biliūno gimnazijos gimnazistės tapusios Lietuvos moksleivių fotografijos parodos konkurso laure-
atėmis (iš kairės) Žiedūnė Matelionytė, Lidija Kaleinikovaitė, Gabrielė Vetkinaitė ir Laura Dundulytė su 
fotografijos mokytoju Alfredu Motiejūnu.                   Autorės nuotr. 

Iš ciklo „Amžėjimas“.       Lidijos Kaleinikovaitės nuotr.

Mano sesuo ragana.              Lauros Dundulytės nuotr. 

Iš ciklo „Ryšys“. 
Gabrielės Vetkinaitės nuotr.

Gruodis - laikas labai šventas,
Nes prasideda Adventas.
Aš mėsytės – ne į burną,
Bet po to daraus pikčiurna.

Naktimis, kad juos velniai,
Man sapnuojas lašiniai,
Kumpiai, dešros ir faršiukas,
Keptas triušis ar paršiukas.

O ryte dar televizija
Skatina daryt reviziją -
Šaldytuvą iškratyti
Ir ką valgai pamatyti.

Jėgos piktosios subjuro - 
Ką nors sukramtyt įsiūlo...
O, dangau, ne mano valiai
Atsispirti maisto galiai...


