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prusto klausimynas

Paskaičiau reikalavimus, 
ką turiu daryti norėdamas 
nusipirkti žemės. Vienas jų 
- žemės ūkio išsimokslinimo 
diplomas. Na, žinote, Sei-
mo nariu gali tapti be jokio 
išsimokslinimo, o štai lysvę 
susikasti jei noriu, jau reikia 
turėti diplomą. Aišku, paly-
ginus su bulvių sodinimu, 
valstybės valdymas – vienas 
juokas. 

Įstatymams kurti diplomo 
nereikia, bet jei vištas augin-
ti nori – rodyk diplomą. Taip 
ir galvojau, kad tos vištos 
pavojingos, atvirai pasakius, 
aš pradedu jų bijoti... 

Linas BITVINSKAS

Žemės ūkis

Mirusiuosius dalinsis dvi įmonės
Pasirodo, kad laidojimo 

verslas ne toks jau užtikrin-
tas, kaip manoma. 

Anykštėnai Rita ir Algir-
das Šimkai, investavę de-
šimtis tūkstančių į laidojimo 
namus, ketina juos uždary-
ti. 

Pasak verslininkų, per 
mėnesį jie turi tik 2-3 šar-
vojimo salės užsakymus ir 
tokio klientų srauto neuž-
tenka laidojimo namų „Pa-
guoda“ išlaikymo išlaidoms 
padengti. 

Rita ir Algirdas Šimkai teigia, kad šarvojimo salę jie uždaro dėl biurokratizmo. 

Šalies savivaldybių indeksas: 
Anykščiai vėl tarp autsaiderių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas sudarė 2016 metų 
Lietuvos savivaldybių indeksą. 
Anykščių rajono savivaldybė 
šiame indekse užėmė tik 49-
50 vietas tarp 54 mažųjų ša-
lies savivaldybių. „Anykštos“ 
pašnekovai jau šeštąjį kartą 
skelbiamą savivaldybių indek-
są vertina kritiškai ir yra įsiti-
kinę, kad jis neatspindi realios 
situacijos Anykščių rajone.

Geriausiai Anykščiams sekė-
si 2014 metais. Tuomet Lietu-
vos laisvosios rinkos instituto 
ekspertai mūsų rajonui skyrė 
28-ąją vietą.

Tačiau rajono Tarybos narys, liberalas Lukas Pakeltis sako: 
„Manau, kad 2016 metais padaryta labai daug „namų darbų“ ir 
kitais metais Anykščiai visiškai turėtų pradėti keistis.“

Gausiai iškritęs sniegas – 
tik laikinas svečias

Pasak jau daugiau kaip pen-
kiasdešimt metų orų dienoraš-
čius rašančio Alvydo Diečkaus, 
kokie orai bus kitąmet, bus ga-
lima pasakyti jau gruodžio 13 
dieną.

Profesorius 
norėtų būti 
amžinai jaunas, 
bet turėti 
dėdulės smegenis

Gripo laukiama 
po Naujųjų metų

Būstas. Anykščių rajono sa-
vivaldybėje šiai dienai socialinis 
būstas yra išnuomotas 90 asmenų. 
Dalis būstų nuomojama nuo 2003 
m., o 7 žmonėms gyvenamasis 
plotas suteiktas pernai. Šiemet 
naujai išnuomotų būstų nebuvo. 
Eilėje paramai socialiniam būstui 
išsinuomoti laukia 63 rajono gy-
ventojai.

Plaukimas. Šį savaitgalį Anykš-
čių baseine „Bangenis“ vyks Lie-
tuvos plaukimo federacijos taurės 
varžybos, kuriose dalyvaus 270 
plaukikų. Tarp dalyvių gerai žino-
mi sportininkai – Giedrius Titenis, 
Danas Rapšys, Andrius Šidlaus-
kas, Povilas Strazdas, Mindaugas 
Sadauskas. 

Teismas. Antradienį Panevėžio 
apygardos teismas nagrinėjo Au-
driaus Juškos šiltnamių statybos 
bylą. Ieškovas – Valstybinė terito-
rijų planavimo ir statybos inspek-
cija - prašo panaikinti Anykščių 
savivaldybės administracijos iš-
duotą statybos leidimą ir pašalinti 
neteisėtos statybos padarinius. At-
sakovais šioje byloje yra ūkininkas 
A. Juška bei šiltnamių statybos 
leidimą ant kvarcinio smėlio klodų 
išdavusi Anykščių rajono savival-
dybės administracija. A. Juškos 
šiltnamių statybos vertė - beveik 
10 mln. eurų, iš jų 6,5 mln. eurų 
– europinė parama. Teismo posėdis 
vyko nedalyvaujant šalims – rašy-
tinio proceso tvarka.

Sniegas. Pranešama, jog savait-
galį turėtų pradėti veikti Vilniaus 
Liepkalnio slidinėjimo trasa, ta-
čiau Kalitos kalnų slidinėjimo 
centro vadovas Ramūnas Blaza-
rėnas „Anykštai“ sakė, jog vargu 
ar taip įvyks, nes oro temperatūra 
Vilniuje tokia pati kaip Anykščiuo-
se. Anykštėnai sniego gaminti dar 
negali. Sniego patrankos produk-
tyviai dirba oro temperatūrai nu-
kritus žemiau 10 laipsnių šalčių. O 
kai oro temperatūra yra vos vienas 
ar du laipsniai šalčio, krinta ne ledo 
kristalai, o lietaus lašeliai. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 16 eurų.
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spektras

Temidės svarstyklės

Savivaldybės specialistai aiškina, kad Šaltupio gatvę buvo būtina pradėti remontuoti dar šiemet – 
reikia sudėti pagrindus tolimesniems darbams.

Miestelėnus stebina Šaltupio gatvės remontas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, Pušyno mikrorajone, spalio 25 dieną, artėjant žiemai, pradėti Šaltupio gatvės re-
konstrukcijos darbai. Šių darbų vertė - 612 000 eurai.

„Kai pradėjo gatvę remontuoti, tada 
dar nesnigo“, - pastebėjus, jog žmo-
nėms atrodo gana keista, kad gatvės 
remonto darbai pradedami artėjant 

žiemai, „Anykštai“ sakė Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
Statybos skyriaus vyresnysis specia-
listas Nikolajus Stanislavovas.

Šaltupio gatvės remonto dar-
bai pradėti spalio 25 dieną, tačiau 
jau mažiau nei po dviejų savaičių 
Anykščių rajoną nuklojo sniegas.

„Darbai vyksta tol, kol lauke vy-
rauja teigiama temperatūra. Čia 
pereinami objektai – kiek padarys 
šiemet, kiek kitąmet. Aišku, jei bus 
minusinė temperatūra, niekas darbų 
nevykdys “, - „Anykštai“ aiškino N. 
Stanislavovas, pridurdamas, kad ga-
tvė nebus rekonstruojama ir tuomet, 
jei žiemą laikysis pliusinė tempera-
tūra.

„Gatvėje nėra nei pagrindų, nei 
nieko. Tuos darbus atliktų ar va-
sarą, ar žiemą, juos vis tiek reikėtų 
padaryti. Čia tokie darbai. Yra lė-
šos, skirtos gatvės rekonstrukcijai, ir 
jas reikia panaudoti. Galbūt darbus 
buvo galima pradėti ir anksčiau, ta-
čiau išėjo taip, kaip išėjo“, - sakė N. 
Stanislavovas, aiškindamas, kad pa-
vasario laukti nebuvo galima.

Šaltupio gatvės dalies nuo Kęstučio 
gatvės iki miesto ribos rekonstrukciją 
atlieka savivaldybės skelbtą  612 000 
eurų vertės viešąjį pirkimą laimėjusi 
akcinė bendrovė „Panevėžio keliai“.

Atsisveikinimas. Ketverių metų 
kadenciją baigiantį Seimą rinkėjai 
įvertino vienareikšmiškai - daugiau 
nei pusė dabartinių parlamentarų 
per rinkimus buvo palikti didžio-
sios politikos užribyje. Reikšmingų 
darbų mažai, skandalų - nors veži-
mu vežk. Pirmadienį turėsime naują 
Seimą. Besibaigiantį politinį ketur-
metį valdančiųjų partijų atstovai 
vertina daugiau mažiau pozityviai. 
Seimą paliekanti jo Pirmininkė Lo-
reta Graužinienė parlamento darbą 
įvertino septynetu. Pasak jos, nu-
veikta nemažai svarbių darbų, tarp 
kurių - įteisinti tiesioginiai merų 
rinkimai, sugrąžinta šauktinių ka-
riuomenė, padidintas finansavimas 
krašto apsaugai, priimtas socialinis 
modelis. 

Planai. Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos kandidatas į premje-
rus Saulius Skvernelis skelbia am-
bicingus planus, kuriems išsipildžius 
pavyktų gerokai sutaupyti valstybės 
valdymo išlaidas ir galbūt pagaliau 
pagerinti viešojo sektoriaus įvaizdį 
visuomenės akyse. Pagrindinis jų - 
visas ministerijas ir Vyriausybę su-
kelti į vieną pastatą.

Koalicija. Buvęs Lietuvos amba-
sadorius JAV, Seimo narys Žygiman-
tas Pavilionis mano, kad konserva-
toriams eiti į koaliciją su “žaliaisiais 
valstiečiais” sutrukdė Maskva. Paki-
šusi neva Ukrainos žvalgybos pažy-
mą. Ir taip pajuodinusi “valstiečius”. 
Tik kažin ar dėl kiekvieno lyderio 
nemokėjimo elgtis, bendrauti būtina 
kaltinti ne jo asmenines savybes, bet 
Maskvą. Kaskart, kai Lietuvoje kas 
nors nepavyksta, į vidaus politiką 
įbilda “Maskvos ranka”. 

Puodas. 14 metų už grotų - tokios 
bausmės sulaukė savo moterį meta-
liniu puodo dangčiu užmušęs skuo-
diškis. Prieš teismą stojęs 43-ejų 
Albertas Taurinskas kaltę pripažino. 
Tragedija nutiko šiemet kovo 5-ąją 
Skuodo rajono Šliktinės kaime, kai 
A. Taurinskas po talkos pas kaimyną 
išgėręs butelį, grįžo namo, ir supyko 
čia pamatęs, kad sugyventinė Joana 
Bučienė įkaušusi, krosnis nekurta, 
pietūs neparuošti. Jis tvojo moteriai 
puodo dangčiu per galvą ir nuėjo 
miegoti. Šalia atsigulė ir sugyventi-
nė. Bet po kiek laiko A. Taurinskas 
išgirdo ją gargaliuojant. Bandė gai-
vinti, bėgo pas kaimynus, paprašė 
kvieti greitąją pagalbą. Tačiau atvy-
kę medikai jau niekuo padėti nebe-
galėjo - J. Bučienė mirė dėl kraujo 
išsiliejimo į smegenis. 

Prezidentas. Nikaragvos prezi-
dentas Danielis Ortega veikiausiai 
lengvai užsitikrino naują kadenciją 
per vykusius rinkimus, o jo žmo-
na Rosario Murillo turėtų tapti jo 
viceprezidente, rodo negalutiniai 
oficialūs rezultatai. Tačiau opozici-
ja, neturinti svaraus balso kairiųjų 
pažiūrų lyderio vadovaujamoje ša-
lyje, pareiškė nepripažinsianti rin-
kimų rezultatų ir pridūrė laikanti 
juos „farsu“. Suskaičiavus 21 proc. 
balsalapių, D.Ortegos Sandinistų 
nacionalinio išvadavimo frontas 
(FSLN) gavo 71 proc. balsų, sakė 
Aukščiausiosios rinkimų tarybos 
vadovas Roberto Rivasas. Kaip 
rodo negalutiniai rezultatai, rin-
kėjų aktyvumas buvo 65 proc., 
R.Rivasas sakė žurnalistams per 
spaudos konferenciją. Šie prelimi-
narūs rezultatai atitinka prieš rin-
kimus skelbtus apklausų rezulta-
tus, prognozavusius tvirtą pergalę 
D.Ortegai ir FSLN.

Po atrankinių turų į konkurso finalą 
Paulina pateko vienintelė iš merginų 
ir varžėsi su penkiais vaikinais. „1 

vietos laimėjimui svorį suteikė dar 
du laimėti specialūs prizai, kuriais 
konkursuose būna apdovanojami 

išskirtinai geriausiai pasirodę daly-
viai: Pauliną tarptautinė vertinimo 
komisija apdovanojo dviem spe-

Anykštėnė laimėjo tarptautinį konkursą
Anykštėnė pianistė, buvusi Anykščių muzikos mokyklos fortepijono mokytojos Irenos Meldai-

kienės mokinė Paulina Dūmanaitė praėjusį penktadienį Ispanijoje laimėjo 1 vietą tarptautiniame 
pianistų konkurse  „Concurso de piano Ciudad de Albacete“.

cialiaisiais prizais – „Už geriausią 
L.Bethoveno interpretaciją“ ir „Už 
geriausią F.Šopeno kūrinių atlikimą“. 
– „Anykštai“ sakė I. Meldaikienė.

„Paulina skambina fortepijonu 
nuo šešerių, pradėjo groti Anykščių 
muzikos mokykloje dar lankydama 
vaikų darželį ir mano klasėje mokė-
si aštuonerius metus.  Po to - penkeri 
metai M.K.Čiurlionio nacionalinėje 
menų mokykloje Vilniuje, o tada 
jau studijos užsienyje: bakalauras 
- Barselonoje (Ispanija) ir magistro 
studijos Bazelyje (Šveicarijoje). 

Paulina gyvena ir dirba - dėsto 
fortepijoną - Barselonoje, tačiau 
sugrįžusi į Anykščius visada aplan-
ko savo pirmąją muzikos mokyklą 
- čia koncertuoja viena bei su dar 
tik pradedančiais skaičiuoti savo 
laimėjimus muzikos mokyklos 
moksleiviais, o vasarą pianistams 
vedė meistriškumo pamokas. 

Dabar muzikos mokyklos pianis-
tai vėl laukia progos per Kalėdas 
pasiklausyti Paulinos Anykščiuose 
bei kartu pasirodyti su ja scenoje 
viename iš ciklo „Mano pirmoji 
muzikos mokykla“ koncertų“, – 
apie savo auklėtinę pasakojo mo-
kytoja I. Meldaikienė.

-ANYKŠTA

Bazelyje (Šveicarija) magistro studijas baigusi anykštėnė Paulina Dūmanaitė per Kalėdas planuoja 
koncertuoti Anykščiuose.

Kompresorius. Lapkričio 10-
ąją Anykščių rajono policijos ko-
misariatas gavo piliečio (g. 1956 
m.) pareiškimą, kad Anykščiuose 
iš neužrakinto garažo dingo oro 
kompresorius, kurio vertė 45 eu-
rai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Kompresorius dingo laikotarpiu 

nuo lapkričio 9-osios 15 val. iki 
lapkričio 10-osios 7 valandos. 

Piniginė. Lapkričio 10-ąją gau-
tas pilietės (g. 1932 m.) pareiški-
mas, kad  tą dieną, apie 12.38 val., 
Anykščiuose, būnant parduotuvėje 
„Humana“, iš rankinės dingo pini-
ginė, kurioje buvo grynieji pinigai 
245 eurai, banko „Swedbank” kor-

telė, nuolaidų kortelės. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Automobilis. Lapkričio 8-ąją 
gautas pilietės (g. 1978 m.), gyve-
nančios Anykščiuose, pareiškimas, 
kad tą dieną, apie 18.15 val., paste-
bėjo, jog išdaužtas dešinės pusės 
priekinis automobilio FORD GA-
LAXY, stovėjusio vaikų darželio 

„Žilvitis”, kieme, stiklas bei iš 
automobilio salono pagrobta ran-
kinė, kurioje buvo piniginė, as-
mens tapatybės kortelė, 45 eurai, 
AB „Swedbank” mokėjimo kor-
telės, vairuotojo pažymėjimas, 
įvairios nuolaidų kortelės, mobi-
liojo ryšio telefonas SAMSUNG. 
Nuostolis - 435 eurai. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Iki tol J. Gudelevičienė yra dir-
busi Klaipėdos rajono ir Klaipė-
dos miesto savivaldybėse. Pasak 

Anykščių rajono vyriausiąja architekte 
dirbs klaipėdietė

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po pagaliau įvykusio Anykščių rajono savivaldybės administra-
cijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo - rajono vy-
riausiojo architekto konkurso paaiškėjo, kad šias pareigas užims 
klaipėdietė Jurgita Gudelevičienė. 

Anykščių mero Kęstučio Tubio, 
būsima rajono vyriausioji archi-
tekte kilme nėra anykštėne. Kon-

kurse dalyvavo viena pretendentė. 
Antrasis konkursui užsiregistravęs 
asmuo į jį neatvyko.

Paskutinė J. Gudelevičienės dar-
bovietė – Gargždų įmonė UAB 
„Hidrostatybos projektai”. Kol 
naujoji rajono vyriausioji archi-
tektė pradės darbą, dar gali praeiti 
ir mėnuo, nes reikia sulaukti STT 

patikrinimo rezultatų.
Architektūros ir urbanistikos sky-

riui pusmetį laikinai vadovauja Vida 
Jakniūnienė. Šios pareigos atsilais-
vino pavasarį  po to, kai buvusi Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja – rajono vyriausioji architek-
tė Daiva Gasiūnienė perėjo dirbti į 
Panevėžio miesto savivaldybę. 
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savaitės citatos???

kalbino Daiva GOŠTAUTAiTĖ

Ar siunčiate 
popierinius 
laiškus bei 
sveikinimus?

Keturių šarvojimo salių 
Anykščiams yra per daug

Šimkai laidojimo versle sukasi jau 
keliolika metų. Jie teikia visą kom-
pleksą paslaugų – nuo velionio pa-
šarvojimo iki gedulingų pietų savo 
kavinėje „Erdvė“. Gerą dešimtmetį 
verslininkai dirbo be šarvojimo salės, 
tačiau matydami, kad yra paklausa, 
nusprendė teikti ir šią paslaugą. Ta-
čiau dabar Šimkai supranta, kad su 
valdiškais UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ laidojimo namais bei 
privačia kupiškėnų įmone, kuri yra 
laimėjusi savivaldybės konkursą, 
nepakonkuruos. Per mėnesį Anykš-
čiuose šarvojama apie 30 žmonių. Šį 
velionių skaičių tenka dalintis trims 
įmonėms arba keturioms šarvojimo 
salėms, mat komunalininkai turi dvi 
sales.

Verslininkai dėstė, jog jie nenorė-
tų diskutuoti, ar savivaldybės įmonei 
dera dalyvauti laidojimo biznyje, nes 
jų pasvarstymai bet kuriuo atveju 
bus subjektyvūs. Šimkai kalbėjo, jog 
esminis niuansas, kodėl jie turi atsi-
sakyti šarvojimo paslaugos –  kliūtys 
vieno iš jų pastatų rekonstravimui.    

Kultūros paveldas baigia supūti

Vilniaus gatvėje Šimkai turi trijų 
pastatų kompleksą – sename rekons-
truotame name įkurta šarvojimo salė, 
naujos statybos name veikia „Stihl“ 
benzopjūklų ir sodo technikos par-
duotuvė, o trečiasis, praktiškai ant 
šaligatvio stovintis namas, yra ... šei-
mos galvos skausmas. Senas namas 
įtrauktas į kultūros paveldo sąrašą ir 
jau ketveri metai Šimkai negauna pa-
veldosaugininkų leidimo jį rekons-
truoti. Pasak Šimkų, jų užsakymą at-
liekantis Kęstutis Indriūnas pateikė 
gal keturis rekonstrukcijos variantus 
paveldosaugininkams, tačiau kokie 
namo perstatymai bebūtų siūlomi, jie 
yra atmetami. Po smarkesnio lietaus 
nuolat kemšasi Vilniaus gatvės pra-
laida, į kurią „sukimštas“ Šaltupio 

upelis, ir kultūros paveldui priskirtas 
Šimkų namas vis užliejamas. Šiame 
name veikė karstų ir kitų laidojimo 
reikmenų parduotuvė – Šimkai pre-
kių niekada nelaikydavo ant žemės, 
nes nežinia kada jos „išplauks“. A. 
Šimkus dėstė, kad dėl nuolatinių 
potvynių namo sienos supuvusios, 
todėl be rekonstrukcijos jis ilgai 
nestovės. Identiškai atstatyti pastatą 
taip pat nėra didžiai prasminga, nes 
vėl būtų užprogramuotas apatinių jo 
vainikų pūdymas lietaus vandenyje. 
Dėl Šaltupio upelio pralaidos versli-
ninkai kreipėsi į Anykščių merą Kęs-
tutį Tubį. Jie džiaugėsi, kad meras 
greitai sureagavo, atsiuntė Statybos 
skyriaus specialistus. Tačiau valdi-
ninkai apžiūrėjo pralaidą ir pareiškė, 
kad Šaltupys turėtų į ją sutilpti. Bet 
upelis šito nežino ir per liūtis toliau 
semia kelią ir į kultūros paveldo 
objektų sąrašą įrašytą namą...     

Reikia šaldymo patalpos

Paveldosaugininkai A. Šimkų pri-
bloškė ir kai jis rekonstravo namą, 
kuriame dabar yra šarvojimo salė. 
Pasak verslininko, buvo pareikalau-
ta, kad plastikines duris verslininkas 
pakeistų medinėmis. Jis šį reikalavi-
mą įvykdė, tačiau paradoksas, kad 
langai tame name yra plastikiniai. 
Pagal Šimkų ilgalaikę strategiją, vie-
name iš trijų Vilniaus gatvės namų 
turėjo likti sodo technikos parduotu-
vė, o kiti du - skirti laidojimo paslau-
goms. Viename iš namų turėjo būti 
įrengta šaldymo patalpa ir kita laido-
jimo paslaugų infrastruktūra. 

Savivaldybės skelbia viešųjų pir-
kimų konkursus, per kuriuos suda-
roma sutartis su įmone, kuri atlieka 
mirusių žmonių pervežimo ir sau-
gojimo paslaugą. Kiekvieną mėnesį 
Anykščiuose būna keli atvejai, kai 
mirusiais asmenimis iš karto negali 
pasirūpinti artimieji arba tų artimųjų 
nėra. Tuomet kviečiami viešųjų pir-
kimų konkursą laimėję verslininkai. 
Dabar šią paslaugą Anykščiuose tei-
kia Kupiškio bendrovė. Šimkai pla-

navo, jog kai bus skelbiamas naujas 
lavonų pervežimo ir saugojimo  kon-
kursas, jame dalyvaus. Tačiau versli-
ninkai mato, jog kol pasibaigs dabar 
galiojančios savivaldybės sutarties 
su Kupiškio verslininkais terminas, 
jie nebespės pasiruošti konkursui.     

Šimkai, dėstydami apie laidojimo 
rinką, svarstė, jog turbūt tik dėl pu-
sės iš 30-ies mėnesio pašarvojimų 
Anykščių miesto laidojimo namuose 
galima konkurencija. Nes, tarkim, 
firma, kuri teikia savivaldybei mi-
rusiųjų transportavimo paslaugą, 
jau automatiškai užsitikrina kelias 
laidotuves per mėnesį. Dar dalis rin-
kos išsidalinta per savotišką lobizmą 
– jei žmogus miršta „valdiškuose 
namuose“, jo artimiesiems galima 
rekomenduoti konkrečią firmą, o 
nelaimės ištiktieji paprastai nelinkę 
užsiimti rinkos analize  ir kainų ap-
klausa.    

Projektas derintas tik neoficialiai

Lietuvos kultūros paveldo depar-
tamento Utenos skyriaus vedėjas 
Arūnas Giraitis, „Anykštos“  pa-
klaustas, kodėl stringa Šimkų pas-
tato rekonstrukcijos projektas, sakė, 
jog jo įstaiga „paprasčiausiai oficia-
liai nėra gavusi projekto“, kurį galė-
tų derinti ar nederinti.

K. Indriūnas, „Anykštai“ komen-
tuodamas situaciją, aiškino, kad iki 
šiol iš tiesų oficialiai niekaip nėra 
įforminti Lietuvos kultūros paveldo 
departamento draudimai rekonstruo-
ti pastatą, bet tik todėl, kad jis norė-
jęs viską atlikti kaip įmanoma geriau 
ir greičiau.

 „Daug kartų projekto vadovė Jo-
lita Paužuolienė važiavo pas A. Gi-
raitį. Jis sakė, ką taisyti, mes taisėm 
ir vėl vežėm. Bandėme problemą 
išspręsti be oficialių susirašinėjimų, 
tačiau matome, kas iš to išėjo“, – 
„Anykštai“ kalbėjo K. Indriūnas.  Jo 
teigimu, preliminariam derinimui 
paveldosaugininkams buvo pateikti 
bent keturi projekto variantai ir nė 
vienas iš jų neįtikęs. 

Mirusiuosius dalinsis 
dvi įmonės

Į kultūros paveldo objektų sąrašą įtrauktas šis Vilniaus gatvės namas yra nuolat užliejamas vande-
niu, tačiau kada jį bus galima rekonstruoti, kol kas nėra aišku.

jono jUneViČiAUs nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)

Tomas TUSKENIS, Anykščių 
menų centro direktorius:

- Asmeninį sveikinimą siunčiau 
tikrai seniai, o kaip įstaigos vadovui 
tai daryti tenka pakankamai daž-
nai – daug bendraujam su meno, 
kultūros pasaulio žmonėmis, tad 
ir pasveikinti juos tenka. Popieri-
nis laiškas ar atvirukas sukelia gal 
kiek daugiau emocijų, labiau dvel-
kia nostalgija, tačiau man mieli bei 
brangūs ir elektroniniai laiškai bei 
sveikinimai. Jeigu žmogus atsisė-
dęs prie kompiuterio skyrė laiko 
man parašyti laišką, aš džiaugiuosi.

Kristina KIAUŠAITĖ, Anykš-
čių A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio mu-
ziejaus vadybininkė:

- Paskutinį kartą atviruką giminėms 
siunčiau per šv. Velykas. Su užsienyje 
gyvenančiais artimaisiais turim tradici-
ją švenčių proga pasveikinti vieni kitus 
siųsdami atvirukus. Tiesą sakant, esu 
pavargusi nuo gaunamų elektroninių 
laiškų, sveikinimų gausos – jie nesu-
kelia emocijų, paspaudi „perskaityta“ 
ir viskas. Popieriniai laiškai, atvirukai 
– brangus, šiltas prisiminimas apie 
juos rašiusius žmones. 

Antanas BAURA, Anykščių ra-
jono savivaldybės Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas:

- Pats popierinį dalykinį laišką 
siunčiau pavasarį, tačiau jis buvo 
dalykinis. Net ėjau į paštą klausti, 
kaip teisingai užrašyti ant voko visus 
reikiamus duomenis, nes visagalio 
interneto dėka tokią informaciją jau 
esame pamiršę. Popierinį atviruką 
paskutinį kartą gavau šv. Velykų 
proga. Malonu tokį gauti, bet su-
prantu dabartinį žmonių skubėjimą, 
informacinių technologijų svarbą 
mūsų gyvenime, tad ir elektroniniai 
laiškai bei sveikinimai man mieli. 

Tai reiškia, kad liberalai dar 
neturi valdžios?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie Anykščių savivaldybės 
žemą reitingą: 

„Aš šį indeksą vadinu „libera-
lumo indeksu“. Tai, kad Anykš-
čių rajono savivaldybė yra in-
dekso gale, dar nereiškia, kad 
čia yra blogai gyventi.”

Priklausys ir nuo oro  
sąlygų…

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
liberalų lyderis, apie Anykščių 
savivaldybės reitingą: 

„Manau, kad 2016 metais pa-
daryta labai daug „namų darbų“ 
ir kitais metais Anykščiai visiš-
kai turėtų pradėti keistis, todėl 
labai tikiu, kad savivaldybių in-
dekse pakilsime šiek tiek aukš-
čiau.”

Atliekų kainos suregulia-
vimui reikia tiek laiko, kiek 
Maskvos statyboms?

Arūnas LIOGĖ, nepartinis 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie mokestį už atliekų išveži-
mą: 

„Žmones skatiname nerū-
šiuoti, nes tikrai juos žeidžia 
ankstesnių kadencijų Tarybų 
sprendimai, įteisinę žmonių ap-
vaginėjimą, nes jie moka ne už 
išvežtas atliekas, bet už neiš-
vežtus konteinerius.”

Nėra problemos – nėra 
advokato!

Audrius BITINAS, profeso-
rius, advokatas, rajono Tarybos 
narys, pasakė savo mėgstamiau-
sią posakį: 

„Problema yra tada, kai ją su-
kuriame.“

O išėjo kaip visada?

Kęstutis INDRIŪNAS, mero 
patarėjas, architektas, apie Šim-
kų namo projekto derinimą su 
paveldosaugininkais:  

„Daug kartų projekto vado-
vė Jolita Paužuolienė važiavo 
pas A. Giraitį. Jis sakė ką tai-
syti, mes taisėm ir vėl vežėm. 
Bandėme problemą išspręsti be 
oficialių susirašinėjimų, tačiau 
matome, kas iš to išėjo.“
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Linas BITVINSKAS

Kaip tik dabar pats laikas 
pasipykti. Pasiaiškinti, ar 
tu už klinton ar už Trampą, 
už jovaišą ar už kildišienę, 
pasvarstyti, kas dabar bus, kai 
amerikonai prezidentą išsirin-
ko, ir koks tu glušas, kad nieko 
tarptautinėj arenoj nesupranti. 
nežinai, kaip tai paveiks lie-
tuvą... na, kad neturi pinigų 
net iki Vilniaus nuvažiuoti, tai 
čia kitas reikalas, o ir kam į jį 
važiuoti, ar čia negerai – pas 
mus tegu Vilnius važiuoja... 
kažkaip tolimos geopolitinės 

problemas atrodo svarbesnės 
ir lengviau išsprendžiamos, 
negu naujų žieminių batų 
pirkimas... 

Beje, daug mažesnis lietuvių 
susirūpinimas ir tuo, kas bus 
išrinkus naująją valdžią. kaip 
neblogės gyvenimas ar gal net 
kiek pagerės.  Pasiteisinimas 
paprastas – nuo manęs tai 
nepriklauso. Panašią poziciją 
yra užėmusi ir  vietinė valdžia– 
mes nieko beveik negalim, 
viskas centre sprendžiasi. 
Tačiau ne taip ir viskas. kaip 
vietinė valdžia gali drastiškai 
paveikti gyvenimą, galima 
iliustruoti istorija vienos šei-
mos, kuri nenorėjo skelbti savo 
pavardės. Šeima prieš 16 metų 
nusipirko žemę namo statybai 
Pašventupio k. (prie Anykščių 
miesto ribos), kurios vertė tuo 
metu buvo 1000 litų (289, 62 
euro). ir per tuos metus sąži-
ningai mokėjo žemės mokestį. 
Tačiau šiemet šeima tiesiog 
liko pritrenkta sumos, kurią 
turi sumokėti  už savo sklypą. 
„kai pirkome sklypą, tai buvo 
apleistas, šiukšlėmis nuklotas 
ir piktžolėmis apaugęs žemės 
plotas. Žinoma, kad reikėjo 
nemažai lėšų ir pastangų jį su-
tvarkyti, tačiau net ir užvežus 

papildomai naujos žemės, už-
auginti kažką naudingo sunku, 
nes tai yra smėlynai ir žvyras. 
Taigi, mes iš žemės negauname 
jokios naudos, jokių pajamų, o 
į ją tik investuojame“, - pasa-
kojo žmonės.  

Taigi per tuos 16 metų įvyko 
nemažų pakeitimų – kaime 
buvusi teritorija įtraukta į 
miestą, o mokestis kilo kosmi-
niu greičiu. „Pradžioje metams 
žemės mokestis buvo 7 litai 
(apie 2 eurus). Paskui mokestis 
pradėjo didėti. Šiais metais 
gavome raštą, kuriame nuro-
dyta, kad mūsų apmokestina-
mo sklypo mokestinė vertė 12 
540,16 eurų, o apskaičiuota 
žemės mokesčio suma - 138 eu-
rai.

Paskai-
čiuokite, 
kiek kartų 
išaugo mūsų 
sklypo vertė 
ir mokestis 
už žemę“ ,- piktinosi šeima. 
Paskaičiavome  - per 16 metų 
anykštėnams žemės mokestis 
padidėjo 69 kartus. kasmet 
mokestis padidėdavo  5,5 kar-
to. na, kokioje pasaulio šalyje 
taip mokesčiai šauna į viršų 
kaip Anykščiuose? 

Priminsiu, kad šis mokestis 
tiesiogiai priklauso nuo vieti-
nės valdžios – rajono Tarybos 
– patvirtintų tarifų. konkrečius 
žemės mokesčio tarifus nustato 
kiekviena savivaldybė indi-
vidualiai. nuo 0,01 procento 
iki 4 procentų žemės mokes-
tinės vertės.  Matote, kiek 
daug galite, ponai deputatai. 
Tuo labiau, kad minėta šeima 
nesupranta, kaip tvirtinami 
Anykščiuose  žemės mokes-
čio tarifai, jei niekas pas juos 
nebuvo atvykę apžiūrėti žemės 
klypo ir jo įvertinti. 

Tik nesakykite, kad negali-
te. Galite, bent jau tokį tarifą 
nustatyti, kad jis būtų mažesnis 
negu Vilniaus priemiestyje 

arba kokiam 
niekingam 
kurortiniam 
Birštone. 

O jei vis tiek 
nesutiksite, 
tai pasakysiu, 

kad kitos savivaldybės suma-
žinti gali. Štai Molėtų rajono 
savivaldybės per vėlai priimtą 
sprendimą dėl žemės mokesčio 
tarifų užginčijo net teismas, 
Mokesčių inspekcija perskai-
čiavo žemės mokestį – mokestis 
sumažintas beveik 19,4 tūkst. 

gyventojų ir įmonių, jis suma-
žėjo apie 240 000 eurų.

Vilniaus savivaldybė irgi 
žengė panašų žingsnį – pra-
nešama, kad kitais metais 
žemės savininkai už žemę 
mokės mažiau: gyvenamosios 
paskirties žemės tarifas ma-
žinamas beveik dvigubai, t.y. 
nuo 0,2 proc. iki 0,12 proc., o 
komercinės paskirties bus tris 
kartus mažesnis, t.y. mažina-
mas nuo 0,4 iki 0,12 proc. iki 
šiol Vilniaus mieste ir rajo-
ne gyvenamosios paskirties 
žemės mokesčio tarifas siekė 
0,2 proc., rajone - 0,3 proc. 
Anykščiuose šis tarifas di-
desnis vėl kartais - 1,1 proc., 
kas sudaro 5,5 karto brangiau 
(beje, brangiau už vilniečius 
moka ir rajone esančios žemės 
savininkai) 

Taigi, ponai rajono Tarybos 
nariai, jeigu norite palengvin-
ti anykštėnų gyvenimą – štai 
jums puiki proga. Tiesiog pa-
kilnokite rankeles ir patvirtin-
kite tokį tarifą kaip Vilniuje – 
sumažinkite jį (daug neprašau) 
10 kartų. sakote negalima? O  
atėmus iš 69 kartų 10, vis tiek 
liks dar 59 kartai pabrangimo. 
ir jūs gerai pasirodysite, ir 
biznis užtikrintas.

...paskaičiavome  - per 
16 metų anykštėnams že-
mės mokestis padidėjo 69 
kartus...

Dar vienas šimtas...
Lygiai prieš savaitę visai tyliai ir paprastai dukters namuose Pa-

kruojyje, kur jau iškeliavo pas dukrą žiemoti, šimto gyvenimo metų 
sukaktį sutiko Svėdasų miestelio gyventoja Adelija Gajauskienė. 

Greitai, labai greitai prabėgo šitiek metų, nors ir gyvenimas ne-
lengvas buvo. Taip gražiai šiuos svėdasietiškus metus įprasmino 
antruoju šimtmečiu, juk balandyje tokią pat sukaktį minėjo Butė-
nų gyventoja Bronė Valuntienė.

centrinė Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gatvė - gyva arterija, ku-
ria dieną naktį srūva nuo dides-
nio Rokiškio miesto ir link jo 
riedantys automobiliai, šiauri-
nis pakraštys - netoli mokykla, 
krautuvėlė. Bet ramu, juk čia 
Svėdasai. Ramu ir geltoname 
namelyje, kuriame retai į lauką 
išeidama glaudžiasi, savo ilgą 
ilgą gyvenimą gyvena A. Ga-
jauskienė. 

Pokalbis buvo neilgas, nes se-
noji nebuvo labai kalboms nu-
siteikusi, juk ir visą gyvenimą 
nebuvo ypatingai šneki - kada 
tik būdavo galima, patylėdavo. 
Atsakymų savo turtingos patir-
ties kloduose greit nesurandanti 
senoji vis pasitaisydama skarelę 
tarsi teisinosi: „Jei būč žinojus 
iš unksčiau, kad būtum atėjęs, 
klausęs, taigi būč pasiruošus. 
Tamsta labai smulkiai klausi...”

Bet vis vien pabandėm eiti 
ilgo gyvenimo pėdsaku. Ji ne-
tolima, “svėdasinė” - iš Kal-
niečių kaimo, iš to paties, kur 
netoliese Deksniai, Maleišiai... 
gimusi jau vienkiemyje, sody-
boje. Kuomet išskirstė žemes, 
tėveliai išsikėlė iš „ulyčios“, 
mat trobelė buvo netikusi, ne-
bestipri. Tėvelis Mykolas buvo 
atėjęs čia užkuriom nuo Anykš-
čių  pas Uršulę Didžgalvytę. 
Žemės nedaug - vos septyni 
hektarai, išsilaikydavo arklį, 
gal porą karvių, avių, kiaulių, 
paukščių su visokiu prieaugliu. 
O burnų daug:  sesuo Anastazija 
bei broliai – Pranciškus, pasi-
likęs namuose, Juozas, Jurgis, 
išėję „saliečiuos“ - taip sakant, 
į Salų kraštą. Taip įdomiai gy-
venę - vienas viename, kitas ki-
tame Dviragio ežero krante.

Mokyklon - Netikiškiuose pas 
Čerškus - mano herojė ėjusi gal 
dvi žiemas, lyg ir baigusi du 
skyrius. Kokia buvo mokytoja? 
Lyg buvęs vyriškis...

Atsiminė gale kaimo stovė-

jusį kryžių ir gilų tikėjimą nuo 
pat mažumės. Juk stengdavosi 
kiekvieną šventadienį į bažnyčią 
nukeliauti. Retai vykdavę va-
žiuoti, o jei arkliai pavargę, tai 
pėsčiomis, linksmai pamaldžiu 
pulkeliu. Buvusi čia pat prie di-
džiosios kryžkelės, Pakalninėj, 
karčema, buvęs ir žydas - ma-
žas, palinkęs, barzdotas, kuris su 
dėže, prikrauta smulkių prekių, 
dažnai kaiman užklysdavo. 

Kai tik gimusi, buvęs laikas 
labai sunkus, Didžiojo karo 
frontui įstrigus kažkur už Daug-
pilio, krašte šeimininkavo vo-
kiečiai, kuriems beveik visko ir 
daug reikėjo ir viską kontroliuo-
ti jie gebėjo. Tad beveik pusba-
džiu sodžius gyveno, džiaugėsi 
ką nuo okupantų nuslėpti gebėję 
- ar tai paršiuką slapčiomis su-
sipeni, ar klojime užslėptomis 
girnomis susimalę grūdų duo-
nos gryno milto išsikepdavo. O 
vėliau dar ir ligos įsisuko... at-
mintis - svėdasiškiuos žinomo 
eilėraščio nuotrupos: „Penkio-
liktais metais karas prasidėjo/ 
Daug jaunų bernelių į karą išėjo/ 
Tarnavo, tarna-
vo dėl tėvynės 
labo/ Neužsi-
tarnavo nei dėl 
lentų grabo...”

Kada gi iš-
tekėjo? Lyg ir 
būdama devyniolikos, už Juozo 
Gajausko. Jis - puikus meistras, 
šitą namą dar prieš karą pasi-
statė. Puikus namas, kuriame 
užteko vietos ir jo motinai ir 
sesei - tikrai pamaldžiai moterė-
lei, uoliai į bažnyčią ėjusiai, net 
šventovės valytoja bei puošėja 
prie kun. Igno Šiaučiūno tarna-
vusiai. Ji buvo viską pasirengusi 
vardan tokio švento gyvenimo 
paaukoti...

Vaikai gimė Antrojo pasauli-
nio karo metais - Bronius pir-
maisiais, o Aldona - ketvirtai-
siais. Vyras pradėjo mokykloje 

staliumi darbuotis, dar šį tą ir 
namuose, kartais net karstus su-
meistraudavo. Mokykloj darbo 
gavo ir ji, gebėjusi ir namų ūkį 
sužiūrėti ir dar dailių rankdar-
bių prinerdavo, prisiuvinėdavo. 
Taip ir bėgo metai. Ramiai, nors 
su dažnu stygiumi - pokariu gi 
naktimis eilėje tekdavo laukti iš 
Anykščių kepyklos atvežamos 
duonos. Kiek mažai jos tebūda-
vo, o kokia gardi. Vaikus išaugi-
nę, kartu gyventi gera buvę, bet 
va jau beveik trisdešimt penke-
rius metus našlaujanti - prikibo 
tas ropojantis ir neliko josios 
žmogaus.

Apie gyvenimo ilgumą ji nieko 
pasakyti negalinti. Gal kiekvie-
nam skirtingai?.. O apie laimę? 
Tai lyg ir nesusimąstydavo - vis-
kas taip gerai kantriam ir nuo-
lankiam žmogui būdavę. Vis dar 
nuo rūpesčių neatitrūksta, vis 
paklausia, ar mokesčiai sumokė-
ti, o labiausiai tai jai šitie namai 
brangūs. Kartą iš to nerimo net 
baugų antstolį, varžytynių rengti 
atvykusį, susapnavusi...

 Judėti jai sunku, nebelabai 
mato ir girdi, 
net „Marijos 
radijas“ dažnai 
tik varginančiu 
ūžesiu, pana-
šiu į paukš-
telių čiulbė-

jimą, pavirsta, tai laiką leidžia 
mąstydama, savo atsiminimuose 
panirusi, rožančių kalbėdama, 
maldomis visokiausiomis gai-
vinasi, vis gėrybių, palaimos, 
sveikatos prašo sau, vaikams, 
artimiesiems, parapijai, gyviems 
ir mirusiems, ir visam pasauliui. 
Tad ji ir už mus meldžiasi ir mes 
- jos rūpestis. Gyvena šimtametė 
kaip išmintinga asketė - mat ne-
benori nei sriubos, nei mėsos ar 
taip mėgto sviesto, paprašo tik 
arbatos ir sausos duonos riekės. 
Tiek mažai jos gyvybei, stipry-
bei išlaikyti pakanka... 

“O kad būtumėt pasakęs, kad ateisit, kad klausit, tai būč labiau 
prisiminus, pasiruošus, o dabar in greitųjų...”, - tarmiškai sako 
šimtametė Svėdasų miestelio gyventoja Adelija Gajauskienė.

Autoriaus nuotr. 

...gyvena šimtametė 
kaip išmintinga asketė 
- paprašo tik arbatos ir 
sausos duonos riekės... 

Martynas DUlkĖ
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šiupinys

- Kas jums yra laimė?
- Laimė yra gyvenimas šiandien, 

tikėjimas ateitimi, džiaugsmas dėl 
praeities.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Bijau prarasti tikėjimą ateiti-

mi.

- Jūsų charakterio bruožas, ku-
ris jums labiausiai nepatinka?

- Kartais per didelis globalus po-
žiūris į  problemą, kartais – pedan-
tiškumas. Bet labiausiai nepatinka 
tai, kad mane erzina neatsakyti elek-
troniniai laiškai kiekvieną dieną.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Žodžio nesilaikymas, vertybių 
ignoravimas.

- Žmogus, kuriuo žavitės?

Profesorius norėtų būti amžinai jaunas, 
bet turėti dėdulės smegenis Daiva GOŠTAUTAiTĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos Respu-
blikos Advokatūros administracijos sekretorius, Vilniaus univer-
siteto Privatinės teisės katedros profesorius Audrius BITINAS 
jeigu nebūtų teisininkas, norėtų būtų astronautu... Gal todėl kal-
bėdamas apie vietą, kur labiausiai norėtų gyventi, nurodo ne tik 
gimtuosius Anykščius, bet ir... Kentauro alfą.

- Tėtis ir mama (A. Bitino tėvas 
Alvydas Bitinas – Anykščių ra-
jono garbės pilietis, buvęs UAB 
„Anykščių energetinė statyba“ 
generalinis direktorius, motina Re-
gina Bitinienė – gydytoja pediatrė 
– red.past.). Iš politinių veikėjų – 
prezidentas Valdas Adamkus.

- Didžiausias iššūkis?
- Laiko trūkumas. 

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Apie pensijas. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Sąžiningumas.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Kai reikia pasakyti „ne“. Tai 

melas? Gal menas pasakyti „ne“, 
sakant „taip“.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Darbo specifika reikalauja iš-
laikyti padorią šukuoseną...

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Negalima niekinti žmogaus. 

Galima maloniai apeiti tokį asme-
nį.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Pastovumas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Ramybė.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Problema yra tada, kai ją suku-
riame.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Mylimus žmones.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Išlaikęs paskutinį egzaminą 
gyvenime. Tai yra, kai galvoju, kad 
paskutinį.

- Kokį talentą norėtumėt 
turėti?

- Greitai atsidurti bet kurioje pa-
saulio vietoje.

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Norėčiau būti amžinai jaunas 
su dėdulės smegenimis.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Pasaulio pažinimas.

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Bite.

- Vieta, kur labiausiai norė-
tumėt gyventi?

- Ten, kur darbas sutampa su 
hobiu, dar Anykščiai ir Kentauro 
alfa (trečia pagal ryškumą žvaigž-
džių sistema, šviesiausia Kentau-
ro žvaigždyne – red.past.).

Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys, teisės profesorius 
Audrius Bitinas sako, jog laimingiausias buvo, kai manė išlai-
kęs paskutinį egzaminą... Tačiau tų „paskutinių“ egzaminų dar 
buvo ne vienas ir greičiausiai jų ne ne vienas dar bus.

jono jUneViČiAUs nuotr.

- Brangiausias turtas?
- Sveikata ir atradimo džiaugs-

mas.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Pastovumas ir rutina.

- Jūsų svajonių profesija?
- Astronautas.

- Geriausia jūsų būdo savy-
bė?

- Optimizmas.

- Ką labiausiai vertinate 
draugystėje?

- Pasitikėjimą.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- A. Kamiu, P. coelho.

- Labiausiai įsimintinas gro-
žinės literatūros personažas?

- Mažasis Princas.

- Istorinė asmenybė, kuri 
jums imponuoja?

- Karalius Mindaugas.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos ga-
lėtumėt pavadinti savo hero-
jais?

- Tai mano mokytojai, tėvai.

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka?

- Audrius, Napoleonas, Boni-
facijus.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Netiesos ir smulkių sukčių.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kadangi tikiu ateitimi ir 
kartais mąstau globaliai, tai ir 
neapgailestauju dėl nieko.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Kad pagal teisinį reguliavi-

mą deklaravau nuolatinę gyve-
namąją vietą Anykščiuose. Tai 
nuolat ir gyvensiu.

- Jūsų gyvenimo moto?
- „Vien tik per kovą nuolatinę 

žmogus atranda savo „aš“. (J. V. 
Gėtė).

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“ prenumeratą, 
ir Jus atsimins visus metus.  

Kupono teirautis – „Anykštos“ redakcijoje, Vilniaus g. 29, Anykščiai, tel. (8-381) 5-94-58, (8-605) 96555.

Susitikimas. Trečiadienį sa-
vivaldybėje susitikęs su naujai 
išrinktąja Seimo nare, „vals-
tiete“ Greta Kildišiene rajono 
meras Kęstutis Tubis išvardijo 
klausimus, kuriuos tikisi išspręs-
ti bendradarbiaujant su būsima 
anykštėnų atstove parlamente. Tai 
– Anykščių kultūros centro reno-
vacijos darbų užbaigimas, Anykš-
čių baseino, Troškūnų gimnazijos 
ir Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos renovacija, medi-
nės pilies statybos.

Kelionė. Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis ir savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė penktadienį išvyko į 
Švedijos Odeshogo miestą susipa-
žinti su nauja miesto mere ir aptarti 
tolesnių bendradarbiavimo gali-
mybių socialinių reikalų, kultūros 
srityse. 

Vilkai. Mikierių girininkijos 
miškininkai antradienį, antrą die-
ną iš eilės, Šimonių girioje aptiko 
vilkų sudraskyto danieliaus lieka-
nas.  Šį kartą plėšrūnams įkliuvo 
suaugusi patelė. Danieliai - įvež-
tinis gyvūnas. Jie auginami aptva-
ruose, vėliau paleidžiami į laisvę. 
Danielynas yra ir Mikieriuose. Tad 
vilkų sudraskyti danieliai yra buvę 
Mikierių miškininkų augintiniai. 

Mūšiai. Praėjusį antradienį šeš-
tajame „Auksinio proto“ rudens 
sezono turnyre dvi komandos: 
„Nikė“ ir „Vienaskaita“ - surinko 
po 72 taškus ir tapo nugalėtojomis. 
Trečiąją vietą užėmė „Varpas“ 
(69 tšk.), ketvirtąją – „Šį kartą 
neatvyko“ (60 tšk.). Šį kartą vie-
nas iš klausimų blokų buvo skir-
tas 90-metį šventusiam Lietuvos 
Respublikos prezidentui Valdui 
Adamkui. Po šešių turnyrų „Ni-
kės“ atotrūkis nuo varžovų tiesiog 
didmeistriškas. Ši liberalų koman-
da turi 448 taškus. Antroje vietoje 
esantis „Varpas“ iš Svėdasų yra su-
rinkęs 367 taškus. Trečioje vietoje 
– „Justelis Kaune“ (347 tšk.).  

Slidu. Iškritus pirmajam snie-
gui Anykščių rajono policijos 
komisariate buvo gauti 6 prane-
šimai apie eismo įvykius, kurių 
galima priežastis - kelių slidu-
mas. Faktų, kad vairuotojai ava-
rijas padarė todėl, jog nebuvo 
pasikeitę padangų, neužfiksuota. 
Autoįvykių, matyt, buvę gerokai 
daugiau, nes apie technines ava-
rijas policijos pareigūnams pra-
nešti nereikia.  
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Daugiausia įvertinimų – už 
ransporto ir biudžeto sritis

Anot tyrimą atlikusių ekspertų, 
Anykščių rajono savivaldybė, kaip ir 
praeitame indekse, palyginus su ki-
tomis sritimis, daugiau balų surinko 
transporto, biudžeto srityse.

 Įsitvirtinti aukštesnėse šalies sa-
vivaldybių indekso pozicijose koją 
kišo mokesčiai, investicijos ir plėtra.

Anykščių rajono savivaldybėje ge-
ras įvertinimas transporto sričiai skir-
tas todėl, kad visiems viešojo trans-
porto maršrutams aptarnauti buvo 
skelbti viešieji konkursai, visus juos 
aptarnavo privatus sektorius. Kelių 
priežiūros viešieji pirkimai taip pat 
visi buvo skelbiami. Tai, anot indekso 
sudarytojų, yra svarbu siekiant skai-
driai naudoti biudžeto lėšas. 

Ekspertų teigimu, Anykščių rajono 
savivaldybei reikėtų visai atsisakyti vi-
daus sandorių (kai savivaldybė rajono 
Tarybos sprendimu perka prekes/pas-
laugas iš sau priklausančių įmonių).

Biudžeto sritis Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto ekspertų taip pat įver-
tinta gerai. Anykščių rajono  savival-
dybės biudžeto skola buvo maža (26,3 
proc. 2015 metais  lyginant su 40,7 
proc. vidurkiu), vis dėlto  ji nežymiai 
paaugo lyginant su 2014 metais. Tei-
giamai vertinama ir tai, kad apie dau-
gumą viešųjų pirkimų (pagal piniginę 
vertę) 2015 metais buvo skelbiama. 

Nesudaromos sąlygos verslumui

Vis dėlto, anot Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto ekspertų, Anykščių 
rajono savivaldybei reikėtų skatin-
ti privačią iniciatyvą, stengtis pri-
traukti daugiau investicijų. Pagal 
tiesioginių užsienio investicijų kiekį 
gyventojui (61 Eur/ gyv. lyginant su 
966 Eur/gyv. vidurkiu) ir pagal ma-
terialinių investicijų kiekį gyventojui 
(850 Eur/gyv. lyginant su 1327 Eur/
gyv. vidurkiu) Anykščiai atsilieka 
nuo daugumos kitų mažųjų savival-
dybių.

Savivaldybių indekso tyrime tei-
giama, kad verslumui nepadeda 
dideli mokesčiai. Pagrindinis ne-
kilnojamojo turto mokesčio tarifas 
Anykščių rajono  savivaldybėje 
buvo 1 proc. (vidurkis 0,7 proc.), o 
nenaudojamas nekilnojamasis turtas 
ir nenaudojama žemė savivaldybėje 
apmokestinti maksimaliais tarifais.

Kaimynai gyvena geriau

Lyderio pozicijas šiemet išlaikė 

Šalies savivaldybių indeksas: 
Anykščiai vėl tarp autsaiderių

Vilniaus miestas, po jo rikiuojasi 
Klaipėda, Šiauliai ir viena vieta pa-
kilęs Kaunas.

54 mažųjų savivaldybių reitinge 
pirmauja Kauno rajonas. Už Anykš-
čių rajono savivaldybę šalies savi-
valdybių indekse iš Utenos apskrities 
savivaldybių prasčiau pasirodė tik pa-
skutinėje vietoje atsidūrusi Ignalina ir 
51-oje vietoje atsidūrę Zarasai. Mo-
lėtų rajono savivaldybė savivaldybių 
indekse užėmė 31–32 vietą, Visagi-
nas – 28–30 vietą, Utena – 18 vietą.

Vertinimo skalė plati

Lietuvos savivaldybių indekse 
gerai vertinamos tos savivaldybės, 
kurios taupo mokesčių mokėtojų 
pinigus, gyvena pagal savo paja-
mas, skaidriai naudoja biudžeto lė-
šas, savo veikla neriboja vartotojų 
pasirinkimo, skatina konkurenciją 
tarp paslaugas teikiančių įmonių ar 
įstaigų. Taip pat gerai vertinamos tos 
savivaldybės, kurios mažina mokes-
čių naštą, užtikrina palankias sąlygas 
verslui, efektyviai valdo turimą turtą 
ir parduoda tą turtą, kuris nėra būti-
nas pagrindinėms funkcijoms vyk-
dyti, atsisako nebūtinų, nepirminių 
savo funkcijų, savo funkcijoms vyk-
dyti pasitelkia efektyviau veikiantį 
privatų sektorių, mažina administra-
cinę ir biurokratinę naštą.

Geriausiai sekėsi 2014 metais

Geriausiai Anykščių rajono savi-
valdybė šalies savivaldybių indek-
se pasirodė 2014 metais. Tuomet 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
ekspertai mūsų rajonui skyrė 28-ąją 
vietą. 

Priminsime, kad 2014 metais 
Anykščių rajoną valdė konservato-
riai ir socialdemokratai.

2011 metais buvo užimta 46-oji, 
2012 – 51-oji, 2013 – 43-čioji , o 
pernai, 2015 metais, Anykščiai Lie-
tuvos laisvosios rinkos instituto su-
darytame indekse buvo 51 vietoje.

Savivaldybių indeksą vadina 
žaidimu

Mero pavaduotojas Sigutis Obele-
vičius mano, kad pernelyg sureikš-
minti Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto skelbiamo šalies savivaldybių 
indekso nereikėtų.

„Aš šį indeksą vadinu „liberalumo 
indeksu“. Tai, kad Anykščių rajono 
savivaldybė yra indekso gale, dar ne-
reiškia, kad čia yra blogai gyventi. 

Sakykim, jei dabar savivaldybei 

pavaldi UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ būtų privatizuota, šalies 
savivaldybių indekse Anykščių rajo-
no savivaldybė automatiškai užimtų 
aukštesnę vietą. Man šis savivaldybių 
indeksas yra žaidimas ir tiek“, - eks-
pertų darbą įvertino konservatorius S. 
Obelevičius, kuriam valdant rajoną 
Anykščiai (meru S. Obelevičius buvo 
išrinktas dvi kadencijas 2007-2011 
ir 2011-2015 metais) buvo pasiekę 
aukščiausią poziciją.

Lietuvos laisvosios rinkos 
institutu nepasitiki

Rimtai vertinti šalies savivaldybių 
indekso ir pačių jo sudarinėtojų – 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto - 
nebuvo linkęs ir buvęs rajono meras 
(tuomet socialdemokratas) Leonas 
Alesionka. Jis Anykščių rajono meru 
buvo 2000 -2001 metais.

„Man šitas institutas -  ne autori-
tetas ir net nėra ką čia komentuoti. 
Jis nekelia jokio pasitikėjimo. Man 
atrodo, kad čia žaidžiama skaičiais, 
vaizduojant save labai reikšmingais ir 
protingais. Kokia nauda iš to instituto 
Lietuvai?“, - klausė L. Alesionka.

Pasigedo kitokios analizės

Rajono Tarybos narys Arūnas 
Liogė  Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto sudarytame  savivaldybių 
indekse sakosi pasigedęs platesnės 
analizės. 

„Kaip vertinu?  Geras klausimas. 
Negalėčiau tvirtinti, kad šis vertini-
mas atspindi realią visos Anykščių 
rajono savivaldybės veiklą, kuri aiš-
kiai reglamentuota vietos savivaldos 
įstatyme. Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto  klausimai  analizuoja, kaip  
savivaldybėse yra užtikrinama žmo-
nių ekonominė laisvė. Pasigendu 
truputį kitokios analizės, susijusios 
su paslaugų teikimų gyventojams  

sveikatos ir socialinės rūpybos srity-
se, vaikų, jaunimo, suaugusiu užim-
tumu kultūros ir švietimo srityse ir 
pan. Teigti, kad tai yra savivaldybių 
veiklos indeksas, nesolidu“, - paste-
bėjo visuomeninio rinkimų komiteto 
„A. Liogės sąrašas, remiamas N. Pu-
teikio“ atstovas rajono Taryboje.

Įvertino anykštėnų ekonomines
laisves

Rajono Tarybos narys A. Liogė 
sakė sutinkantis, kad analizė atlikta 
nustatant savivaldybių  gyventojų 
ekonominės laisvės indeksą.

„Dėl anykštėnų ekonominės lais-
vės  skatinant juos būti šeimininkais 
bei racionaliai naudoti išteklius, tai 
priklauso ne tik nuo savivaldybės vei-
klos, bet ir nuo valstybėje galiojančių 
teisės aktų, kurie dažnai ne skatina, 
bet riboja gyventojų ekonominę lais-
vę.Vertinat anykštėnų ekonominės 
laisvės galimybes, manau, pirmiausia 
turėtume išspręsti šias problemas:

 Pirma. Anykščių miesto daugia-
bučių namų gyventojų pasirinkimo 
laisvę renkantis šilumos tiekėją ar 
įsirengiant alternatyvią šildymo sis-
temą butuose. Skatinti gyventojus  
įsirengti šilumos apskaitos prietaisus 
butuose. 

Antra. Per 1.5 metų mes parodė-
me anykštėnams, kad nevertiname 
jų noro mokėti už išvežtas komuna-
lines atliekas. Žmones skatiname ne-
rūšiuoti, nes tikrai juos žeidžia anks-
tesnių kadencijų Tarybų sprendimai, 
įteisinę žmonių apvaginėjimą, nes 
jie moka ne už išvežtas atliekas, bet 
už neišvežtus konteinerius.

Šie veiksniai tikrai riboja vartoto-
jų pasirinkimą bei netaupo gyvento-
jų pinigų.

Trečia. Jei faktas dėl „Juna” kavi-
nės užsidarymo yra tikroji priežastis, 
nes terasa buvo įrengta valdiškoje 
žemėje, tai kokios ekonominės lais-

Emigracijos kvapas: 
„Paskaitinėjau ir aišku, kad reikia skubiai ieškoti darbo Danijoje arba Norgėj. Šitoj lietaus ir sukčių val-

džios Lietuvoje pragyventi iš darbo negalima. Ypač Anykščiuose, kur moka centus, o išnaudoja tave kaip 
vergą. Nusivyliau liberalais ir koncervais, nusivyliau socdemais. Jeigu prie žalių valstiečių taip bus, išvažiuo-
sime visi ir tegul jie tvarkosi su likusiom bobulėm, nes galo vargui ir nepritekliui nesimato.“

Liber ales: 
„Šakės po Tubio ir liberalų valdymo išpuoselietiems Anykščiams.“
Taškas. „Jokio proveržio po daugiau nei metų“.
Apokaliptikum:  
„Proveržis žemyn į dugną. Ketvirtuose valdymo metuose dugną pramušim ir nusirisim į Nigerijos lygį.“

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

vės ir investicijų  mes galime norė-
ti, jei  savivaldybės administracijos 
klerkai vietoje to, kad kavinės savi-
ninkui padėtų išspręsti šia problemą, 
sukelia triukšmą, po kurio kavinė 
užsidaro? Ar tokiais veiksmais neat-
baidome potencialių investuotojų?

Ketvirta. Savivaldybė turėtų efek-
tyviai valdyti turimą turtą ir parduoti 
jos funkcijoms nereikalingą  turtą. 
Tikrai “gražų” palikimą gavo šios 
kadencijos Taryba, nes paaiškėjo, 
kad turime apie 50 nenaudojamų, 
avarinės būklės socialinių būstų, tą 
turtą didina ir bešeimininkio turto 
perėmimas“, - apibendrindamas ša-
lies savivaldybių indeksą, anykštie-
tiškas problemas vardijo A. Liogė.

Kitais metais žada geresnį 
įvertinimą

Rajono Tarybos narys, liberalas 
Lukas Pakeltis sako, kad savivaldy-
bių indekso rezultatai nedžiugina, ta-
čiau jis viliasi, kad jau kitais metais 
rezultatai bus kur kas geresni.

„Reitingas toks, kuriuo nėra kuo 
didžiuotis. Savaitraščio „Veidas“ 
reitinguose buvome aukščiau. Aš 
spėčiau, kad pagrindinis dalykas 
– mūsų pačių valdomos įmonės: 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, 
„Anykščių šiluma“, „Anykščių van-
denys“. Jei šias sritis valdytų priva-
tus verslas, reitinguose pakiltume 
kur kas aukščiau. Bet mes planų jas 
perleisti į privačias rankas neturime. 

Kita dalis – gyventojų skaičius, 
rajono ekonominė būklė. Akivaizdu, 
kad tai nuolatinė kryptis ir tikslas, 
tiek mero, tiek ir visos komandos 
darbų esmė. 

Manau, kad 2016 metais padary-
ta labai daug „namų darbų“ ir kitais 
metais Anykščiai visiškai turėtų pra-
dėti keistis. Todėl labai tikiuosi, kad 
savivaldybių indekse pakilsime šiek 
tiek aukščiau“, - vylėsi L. Pakeltis.

Rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis 
žada, kad kitais metais keisis ne tik 
savivaldybės reitinguose užimamos 
pozicijos, bet ir patys Anykščiai.

Buvęs rajono meras Leonas Alesion-
ka apie šalies savivaldybių indeksą su-
darinėjantį  Lietuvos laisvosios rinkos 
institutą laikosi kritiškos nuomonės.

Rajono Tarybos narys Arūnas Lio-
gė mano, kad savivaldybių indeksas 
neatspindi realios Anykščių rajono 
savivaldybės veiklos.

Mero pavaduotojas Sigutis Obelevi-
čius šalies savivaldybių indeksą va-
dina „liberalumo indeksu“.

jono jUneViČiAUs nuotr.

 balsai internete (anyksta.lt):

(Atkelta iš 1 p.)
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
9.25 Džiunglių knyga 1. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės.  
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Slėpiningoji Indija 
(subtitruota). 
13.55 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.30 Tikri vyrai.  
17.15 Lietuvos humoro lyga.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Super 
Džonis. 
22.30 Kino žvaigždžių alėja. 
Įvertink riziką. N-7.  
0.20 Pasaulio dokumentika.  
2.05 Puaro. N-7.  

 
6.30 “Džonis Testas”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  

7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Denis - grėsmė visuomenei”. 
12.00 “Sugrįžimas į Žydrąją 
pakrantę”. N-7.  
14.05 Pričiupom!. N-7.  
14.30 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai.  
21.50 “Metro užgrobimas 
123”. N14.  
0.00 “Bjauri tiesa”. N14.

 
6.30 “Ančiukų istorijos”.  
7.00 “Nenugalimasis žmogus 
- voras”. N-7. 
7.30 “Nindžago. Spinjitzu 
meistrai”. N-7. 
8.00 “Ančiukų istorijos”.  
8.30 “Mamyčių klubas”.  
9.00 “Kulinariniai triukai”. 
Lietuva,  
9.30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”.  
10.00 “Svajonių sodai”.  
11.00 “Ilja Muromietis ir 
Lakštingala Galvažudys”.  
12.40 “Lizės Magvair filmas”. 
N-7. 
14.20 “Baltoji Iltis”. N-7. 
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7. 
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “X Faktorius”. N-7. 
22.00 “Rembo”. N-14. 

23.45 “Neįmanoma misija 2”. 
N-7.

 
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 Beatos virtuvė.  
11.05 “BBC dokumentika. 
Ledo žemė”.  
13.15 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Nepėsčias Džo. N-7.  
21.00 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
23.00 Planas B. N-7.  
1.00 Susišaudymas. N14.  
2.25 Leik Plasidas prieš ana-
kondą. S.  
3.50 Nepėsčias Džo. N-7.

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Gepardų dienoraščiai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
12.30 “Paprastai, skaniai, 
itališkai”. 
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
15.05 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Tabatos salonas”.  
17.00 Nemarus kinas. 
Policininkas ar nusikaltėlis?. 
N-7.  

19.15 “Būrėja”.  
19.50 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Prieblanda. 
Keredigionas. N14.  
23.00 Vienintelis kelias. N14.  
1.10 “Kas aprengs nuotaką?”  
2.05 “Karalienė Izabelė”. N14.  
3.20 Prieblanda. Nakties gū-
dumoje. N14.  
4.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
5.40 “Gepardų dienoraščiai”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Durys atsidaro.  
6.50 Anapus čia ir dabar.  
7.45 Misija. Vilnija.  
8.15 Septynios Kauno dienos.  
8.45 ARTi.  
9.00 Premjera. Kova už išli-
kimą. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 XXI Pažaislio muzikos 
festivalis. “Aš myliu ritmą”. 
12.10 Algimanto Čekuolio ke-
lionės. Kuba šiandien. (kart.). 
12.30 Šventadienio mintys. 
13.00 Atspindžiai.  
13.30 “Kaunas Talent 2014”.  
16.00 Ekspedicija. 
17.00 Kompozitoriaus Fausto 
Latėno kūrybos vakaras.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Krzysztofo Zanussi 
filmų retrospektyva. Premjera. 
Savaitgalio istorijos. N-7.  
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.50 Kelias į namus. 
22.25 LRT OPUS ORE.  

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.25 Kultmisijos.  
1.15 Pastabos gyvenimo būdo 
paraštėse.  
4.10 Algimanto Čekuolio kelio-
nės. Kinijos kronikos.  
4.35 Prisimenu motinos balsą.  
5.30 Panorama. 

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo 
kraštą.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Raudona linija (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 Signatarų laiškai.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
23.20 Nuo... Iki... (k).  
0.10 Raudona linija (k).  
0.55 „Alfa” savaitė (k).  
1.25 Mano kiemas (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7 
7.30 “Jokių kliūčių!”. N-7  
8.30 “Ekstremali žvejyba”.  
9.00 “Tavo augintinis”.  
9.30 “Vienam gale kablys”.  
10.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7  

11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7  
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7  
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7  
13.30 “Jokių kliūčių!”. N-7  
14.30 “Aukščiausia pavara”.  
16.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7  
17.00 “Lietuvos krepšinio ly-
gos rungtynės. Prienų-Birštono 
„Vytautas” - Kauno „Žalgiris”.  
19.00 “Pikčiausias žmogus 
Brukline”. N-7  
20.40 “6 kadrai”. N-7. 
21.00 “Be stabdžių”. N-14.  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “Nakties TOP”. 
Pramogų laida, 2015. N-14.  
23.00 “Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Brazilijos 
prizo lenktynės”.  
1.40 “Krintantis dangus”.  
2.25 “Krintantis dangus”. 

 
7.20 „Kalnų ežerai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 „Moterų daktaras”. N-7. 
12.40 „Delta” N-7. 
14.55 „Visatos stebuklai”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu.  
16.50 „Budelis”. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 „Gamtos magija”.  
19.00 Kartų kovos.  
20.00 Žinios.  
20.30 „Vera”. N-7. 
22.30 Žinios.  
23.00 “24/7”.  
0.00 „Budelis”. N-7. 
2.15 „Visatos stebuklai”.  
3.55 „Kalnų ežerai”. 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Savaitė. 
11.45 Laba diena, Lietuva. 
12.00 Naujai išrinkto Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmasis po-
sėdis. 
16.00 Žinios. Orai. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.
18.30 Šiandien. 
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. 
Savanoriai”. 
22.30 Berlyno siena. gyvenimas 
padalytame mieste. . N-7.
23.30 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. . N-7.
0.30 Laisvės vėliavnešiai. 
1.40 Komisaras Reksas. 
2.30 Klauskite daktaro. 
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
4.05 Stilius. 
5.05 Teisė žinoti. 
5.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 

6.30 “Didysis žvejys 2”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 

10.40 Yra, kaip yra. N-7. 
12.50 “Auklė”.
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Skrydis”. N14. 
1.05 “Mentalistas”. N-7. 
1.55 “Begėdis”. N14. 
3.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.
 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Gero vakaro šou. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7. 
20.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kobra 11. N-7. 
23.35 Kvantikas. N-14. 
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-14. 
01:30 Pelkė. N-7.

6.10 Sveikatos ABC televitrina. 
6.35 “Džeikas, Storulis ir 

šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 Muchtaro sugrįžimas . N-7. 
9.25 “Farų karai”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:30 Mobilusis. N-7. 
23:20 Planas B.
01.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.00 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
3.30 Gyvenimiškos istorijos (k). 
4.15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
N-7. 
4.40 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Paprastai, skaniai, itališ-
kai”.
8.15 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”. 
8.15 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.

13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XVII. 
N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
04:00 Prieblanda. Keredigionas. 
N14. 
05:30 “Atspėk gyvūną”.

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Muzikos istorijos. 
6.35 Mokslo sriuba. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Lietuva mūsų lūpose. 
8.15 Durys atsidaro. 
8.45 Skrendam. (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Anapus čia ir dabar. 
13.05 Nacionalinis turtas. 
13.35 Linija, spalva, forma. 
14.05 Atspindžiai. 
14.35 Kultmisijos. 
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Kultūrų kryžkelė. 
17.30 Kultūros metraščiai. 
18.25 Poezija. LRT aukso fon-
das. 

18.30 Istorijos detektyvai. 
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu. 
20.15 Euromaxx. 
20.45 ARTi. 
21.00 Sukčiai. N-7. 
22.30 Poezija. 
22.35 Prisiminkime. 
22.45 Stop juosta. 
23.15 DW naujienos rusų kal-
ba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 LRT OPUS ORE. Grupės 
“Soul Moustache” koncertas. 
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 
2.00 Kompozitoriaus Fausto 
Latėno kūrybos vakaras. 

6.00 Autopilotas. 
6.30 Tauro ragas. N-7. 
7.00 Pagalbos skambutis. N-7. 
8.00 Savaitės kriminalai (k). 
8.30 Raudona linija (k).
9.30 Žinios. 
10.25 Nuo... Iki... 
11.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.
11.40 Ne vienas kelyje. 
12.15 “Alfa” savaitė (k). 
12.45 Apie žūklę (k). 
13.15 24 valandos (k). N-7. 
14.00 Bus visko. 
14.45 “Alfa” savaitė (k). 
15.15 Raudona linija (k). 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

7.00 Medikopteris. N-7. 

8.00 Transporteris. N-7. 
9.00 “Praeities žvalgas”.
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 “6 kadrai”. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7. 
17.00 “Transporteris”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14 
22.00 “Farai”. N-7 
23:00 Krakenas. Gelmių pabai-
sa. S
00:55 Rezidentai. N-7
01:25 Gražuolė ir pabaisa. N-7
02:15 Krintantis dangus. N-14

07.10 Vantos lapas. 
07.40 Kaimo akademija.
08.10 Kartų kovos. 
09.10 Naujasis Seimas. Speciali 
tiesioginė transliacija iš Seimo. 
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Kartą Rostove...“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mafijos kronikos. N-14.
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7.
01.50 Reporteris. 
02.45 Lietuva tiesiogiai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Stilius. 
11.30 Klausimėlis.lt. 
11.45 Berlyno siena. gyveni-
mas padalytame mieste. N-7. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Šlovės dienos.
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Nacionalinė ekspedici-
ja “Nemunu per Lietuvą”. 
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.25 Premjera. Bodo. N-7. 
0.25 Septynios Kauno die-
nos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Emigrantai. 
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
5.05 Istorijos detektyvai. 

6.30 “Didysis žvejys 2”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.40 Yra, kaip yra. N-7. 

12.50 “Auklė”.
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.25 “Juodosios našlės”. 
N-7. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Kvietimas drau-
gauti”. N-7. 
0.05 “Mentalistas”. N-7. 
1.00 “Begėdis”. N14. 
2.00 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 “Naisių vasara. 
Sugrįžimas”. N-7. 
8.25 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 “Prieš srovę”. N-7.
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 Nuotaka iš anapus. 
N-7
00.20 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7
01.20 Pelkė. N-7 TV3

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 Muchtaro sugrįžimas . 
N-7. 
9.25 “Farų karai”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 
2”. N-7. 
21.00 “Pavariau”. N-7. 
21.30 Meilės guru. N14.
23.10 Mobilusis. N-7. 
00:55 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7. 
1.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.20 “Kalbame ir rodome”. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”.
8.15 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.

13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Inspektorius 
Džordžas Džentlis. Džentlio 
kerštas. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.20 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
04:00 Midsomerio žmogžudys-
tės XVII. N-7. 

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kultūros metraščiai. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Euromaxx. 
8.15 Stambiu planu. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Istorijos detektyvai. 
13.00 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”. 
14.00 Kultūrų kryžkelė. 
14.30 Savaitgalio istorijos. 
N-7. 
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5.
16.45 Mokslo sriuba. 
17.00 Misija. Vilnija. 
17.30 Premjera. Apokalipsė. 

Stalinas.
18.25 Poezija. 
18.30 Labanaktukas.
19.00 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Utenos “Juventus” - 
Zagrebo “Cibona”. 
21.00 Septynios Kauno die-
nos.
21.30 IQ presingas.
22.15 Super Džonis (subti-
truota).
23.40 Poezija. 
23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Kova už išlikimą (kart.).
1.00 Algimanto Čekuolio ke-
lionės. 
1.30 Durys atsidaro. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Linija, spalva, forma. 
4.15 Istorijos detektyvai. 
5.00 Panorama. 

6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7. 
11.15 Raudona linija (k). 
12.05 Dviračio šou (k). 
12.35 Tauro ragas (k). N-7. 
13.00 24 valandos (k). N-7. 
13.45 Autopilotas (k). 
14.10 Ne vienas kelyje (k). 
14.45 Dviračio šou (k). 
15.15 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 “Transporteris”. N-7. 
9.00 “Tavo augintinis”.
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 

10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 “6 kadrai”. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
17.00 “Transporteris”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14 
22:00 Dėžė. N-14
1.00 “Rezidentai”. N-7 (kart.) 
1.25 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7 (kart.) 
2.10 “Krintantis dangus”. 

6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Nuoga tiesa. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Albanas”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. 
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove....”. 
N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas”. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 “24/7”. 
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” 
(12). 
1.50 Reporteris. 
2.45 Lietuva tiesiogiai. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Emigrantai. 
11.45 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.
18.30 Šiandien. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Italų kino magija. 
Premjera. Tegyvuoja laisvė. 
N-14. 
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Gyvenimas. 
4.05 Auksinis protas. 
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.40 Yra, kaip yra. N-7. 
12.50 “Auklė”.
13.20 Būk mano meile!. N-7. 

14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Tik nesijuok. N-7. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Šarvuotis”. N14. 
0.00 “Mentalistas”. N-7. 
0.55 “Begėdis”. N14. 
1.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 “Naisių vasara. 
Sugrįžimas”. N-7. 
8.25 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 Gero vakaro šou. N-7.
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22:25 Vikingų loto
22:30 Kaliniai. N-14
01:35 Pelkė. N-7

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 

8.25 “Šuo”.
9.30 “Mistinės istorijos”. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
21.00 Pasienio sargyba. N-7. 
21:30 Po vienu stogu. N-7. 
23:50 Meilės guru. N14. 
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.50 “Kalbame ir rodome”. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo švie-

sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Liepsnojantis žmogus. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.15 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.25 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.20 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
04:05 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Džentlio kerštas. N-7. 

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kultmisijos. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
8.00 IQ presingqs. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Apokalipsė. Stalinas 
(kart.).
13.05 Septynios Kauno die-
nos. 
13.35 Pažvelk į profesiją ki-
taip. 
14.05 Pradėk nuo savęs. 
14.40 Ekspedicija (kart.).
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5.
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
17.30 Ebolos protrūkis.
18.25 Poezija. 
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čempio-
nų lyga. Klaipėdos “Neptūnas” 

- Salonikų PAOK. 
21.00 Elito kinas. Premjera. 
45 metai. N-14. 
22.40 Poezija. LRT aukso fon-
das. 
22.45 Stambiu planu. 
23.15 DW naujienos rusų kal-
ba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 XXI Pažaislio muzikos 
festivalis. “Aš myliu ritmą”. 
1.10 Durys atsidaro. 
1.30 Euromaxx. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 

6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7. 
11.15 “Diktatorių ponios”. N-7. 
12.15 Dviračio šou (k). 
12.45 Ne vienas kelyje (k). 
13.15 24 valandos (k). N-7. 
14.00 Beatos virtuvė.
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 “Transporteris”. N-7. 
9.00 “Ekstremali žvejyba”.
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 “6 kadrai”. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 

16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7. 
17.00 “Transporteris”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14 
22.00 Jonukas ir Grytutė. 
Raganų medžiotojai. N-14 
23:45 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - Stambulo 
„Galatasaray“.
01:30 Gražuolė ir pabaisa. N-7
02:20 Krintantis dangus. N-14

6.30 „Jaunikliai“.  
7.00 Auksinė daina. 
09.10 „Miškinis“. N-7.
10.20 „Albanas“. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...“. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 2016/17. 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - 
Maskvos “Chimki”.
21.00 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu.
21.30 Mafijos kronikos. N-14.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai.. N-7.
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” 
(12). 
1.50 Reporteris. 
2.45 Lietuva tiesiogiai. 
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. lapkričio 12 d.

ketvirtadienis 2016 11 17

penktadienis 2016 11 18

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Gyvenimas. 
11.45 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.
18.30 Šiandien. 
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 LRT forumas. 
22.00 Premjera. 
Pasipriešinimas. N-14.
0.20 Stilius. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Specialus tyrimas. 
4.05 LRT forumas. 
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
5.30 Mūsų gyvūnai. 

6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.40 Yra, kaip yra. N-7. 
12.50 “Auklė”.
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 

N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Rekrūtas”. N14. 
0.35 “Mentalistas”. N-7. 
1.30 “Begėdis”. N14. 
2.30 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 “Naisių vasara. 
Sugrįžimas”. N-7. 
8.25 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 Farai. N-7.
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22:30 Dvigubas smūgis. N-14
00:50 Gražuolė ir pabaisa. N-7
01:40 Pelkė. N-7

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Mistinės istorijos”. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.

11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 “Farų karai”.
21:30 Kelias. N14. 
23:40 Po vienu stogu. N-7. 
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.30 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
3.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
4.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
5.05 Pasienio sargyba (k). 
N-7.

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
8.15 “Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 

18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Įtariamieji”. N14. 
22.30 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.10 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
1.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
2.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
03:30 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Liepsnojantis žmo-
gus. N-7. 
05:00 “Superauklė”.

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Šventadienio mintys. 
(kart.).
6.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
8.00 Nes man tai rūpi. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Ebolos protrūkis  HD 
(kart.).
13.00 Skrendam. (kart.).
13.35 LRT OPUS ORE. 
Grupės “Soul Moustache” kon-
certas. 
14.40 Prisimenu motinos bal-
są. 
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5.
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
17.05 Kultūrų kryžkelė. 
17.20 Amžininkai. 
18.10 Poezija. 
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7. 

19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai. 
20.15 Legendos. 
21.00 Italų kino magija. 
Tegyvuoja laisvė. N-14. 
22.40 Poezija. 
22.45 Nacionalinis turtas. 
23.15 DW naujienos rusų kal-
ba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Langas į Lietuvą. 
1.05 Linija, spalva, forma. 
1.30 Kelias į namus. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Stop juosta. 
4.15 Nes man tai rūpi. 
5.00 Pradėk nuo savęs. 
5.30 Panorama.

6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7. 
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
12.10 Dviračio šou (k). 
12.40 Autopilotas (k). 
13.05 24 valandos (k). N-7. 
13.50 “Diktatorių ponios” N-7. 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. dienos ko-
mentaras. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 “Transporteris”. N-7. 
9.00 “Ekstremali žvejyba”.
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 “6 kadrai”. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas ben-

drikas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7. 
17.00 “Transporteris”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14 
22:00 Kleitono bazė. N-14
00:00 Rezidentai. N-7
1:40 Gražuolė ir pabaisa. N-7
2:30 Krintantis dangus. N-14

6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Patriotai. N-7.
08.10 „Kalnų ežerai“. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Budelis”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas”. N-7.
21.30 Kartų kovos. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
1.50 Reporteris. 
2.45 Lietuva tiesiogiai. 
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7.
3.45 „Miestelio patruliai”. N-7.
4.30 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7.
5.20 „Vandens žiurkės “. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. 
N-7. 
10.00 Šlovės dienos (kart.).
10.50 Specialus tyrimas. 
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.05 Gamtos inspektoriai. 
19.30 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 Duokim garo! 
22.45 Žmonių vaikai. N-7. 
0.35 Gamtos inspektoriai. 
1.10 Komisaras Reksas. 
N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
4.05 Auksinis balsas. 

6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 

10.40 Yra, kaip yra. N-7. 
12.50 “Auklė”.
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 Labdaros renginys 
“Pasidalink”. 
23.00 “Per plauką nuo pra-
žūties”. N14. 
1.05 “Rekrūtas”. N14. 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 “Naisių vasara. 
Sugrįžimas”. N-7. 
8.25 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. 
N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19:30 Sparnai . N-7
21:15 PREMJERA Prometėjas. 
N-14
23:50 Mačetė. S
01:50 Kaliniai. N-14

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Žurovas”. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-

tvės”.
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 
21:30 Snaiperis 2. N14. 
23:15 Kelias. N14. 
01:20 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7. 
02:05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
02:50 Snaiperis 2. N14. 
04:15 “Žurovas”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
8.15 “Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.

17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Midsomerio žmogžudystės 
XVIII. Habeas Corpus. N14. 
23.30 SNOBO KINAS 
Zodiakas. N14. 
2.15 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
3.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
3.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
4:45 “Įtariamieji”. N14. 

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Amžininkai. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Riteris Rūdžius (kart.).
8.00 Legendos. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Stambiu planu. 
12.40 Atspindžiai. 
13.15 Gimtoji žemė. 
13.45 Maistas ir aistros. 
14.15 Dainininkės Veronikos 
Povilionienės jubiliejui. 
14.45 Nes man tai rūpi. 
15.30 Likimo valsas. 
16.20 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
17.15 Muzikos istorijos. 
17.45 Smilgos uoga. 
18.15 Poezija. LRT aukso 
fondas. 
18.15 Bodo. N-7. 
19.15 “Vilnius Mama Jazz” 
paraštės. 
20.20 Dainininkės Veronikos 

Povilionienės jubiliejui. Rūta 
žalioji... 
22.00 Pasipriešinimas. 
N-14. 
0.15 DW naujienos rusų kal-
ba.
0.30 Dabar pasaulyje. 
1.00 Dainininkės Veronikos 
Povilionienės jubiliejui. 
1.30 Misija. Vilnija. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Skrendam. 
4.15 Legendos. 
5.00 Maistas ir aistros. 
5.30 Panorama. 

6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k). 
11.15 Beatos virtuvė (k). 
12.05 Dviračio šou (k). 
12.35 Mano kiemas (k). 
13.05 24 valandos (k). N-7. 
13.55 Nuo... Iki... 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Raudona linija. 
21.45 Noriu likti Lietuvoje.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k)

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 “Transporteris”. N-7. 
9.00 “Ekstremali žvejyba”.
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama. N-7. 
11.30 “6 kadrai”. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 

15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7. 
17.00 “Transporteris”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
21:00 Farai N-7
21:30 TV3 žinios.
22:30 ESL PRO lygos apžval-
ga. N-14
23:00 Eurolygos rungtynės. 
Maskvos „CSKA“ - Kauno 
„Žalgiris“.
01:00 Jonukas ir Grytutė. 
Raganų medžiotojai. N-14.

6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Šiandien kimba. 
8.10 „Visatos stebuklai”. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Budelis”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. 
N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. 
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove....”. 
N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Kelionė į vieną pusę“. 
S.
01.00 „Hibridas“. N-14.
03.05 „Kelionė į vieną pusę“. 
04.30 „Hibridas“. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.30 Specialus tyrimas. 
7.25 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2.
7.50 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3.
8.15 Džiunglių knyga 1.
8.30 Girių horizontai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.05 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Plėšrūnai 
(subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Didysis Azijos 
penketas (subtitruota).
13.55 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7. 
14.45 Premjera. Kredo. 
demokratas. Dokumentinis 
filmas, skirtas prezidento K. 
Griniaus 150-osioms gimimo 
metinėms paminėti. 
15.45 Žinios. 
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
16.30 Sveikinimų koncer-
tas. 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18.30 Šiandien. 
18.55 Bėdų turgus. 
19.40 Stilius. 
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”.
20.30 Panorama. 
21.00 Auksinis balsas. 
Muzikinis projektas. 
23.00 Premjera. Mėlynakis 
Mikis. N-7. 
0.45 Pasaulio dokumenti-
ka. Plėšrūnai (subtitruota, 
kart.).
2.30 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7. 
3.20 Kredo. demokratas. 
Dokumentinis filmas, skirtas 
prezidento K. Griniaus 150-

osioms gimimo metinėms 
paminėti. 

6.30 “Džonis Testas”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir 
Džeris III”. 
7.20 “”Nickelodeon” valan-
da. Harvis Biksas”. 
7.45 “Neramūs ir triukšmin-
gi”.
8.10 “Sandžėjus ir 
Kreigas”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.30 “Ponas Bynas”. 
9.55 KINO PUSRYČIAI 
“Lego Betmenas ir 
Teisingumo lyga”.
11.15 “Riterio žvaigždė”. 
N-7. 
13.50 “Policijos akademija 
3. Vėl apmokymuose”. N-7. 
15.30 “Gyvenimo šukės”. 
N-7. 
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS “Kaip 
prisijaukinti slibiną”.
21.25 “Juokdarių vakarie-
nė”. N14. 
23.45 “Kelyje”. N14. 
1.40 “Per plauką nuo pražū-
ties”. N14.

6.30 “Ančiukų istorijos”. 
7.00 “Nenugalimasis žmo-
gus - voras”. N-7.
7.30 “Nindžago. Spinjitzu 
meistrai”. N-7.
8.00 “Ančiukų istorijos”. 
8.30 “Kempas ir draugai”. 
9.00 “Virtuvės istorijos”. 
9.30 “Gardu Gardu”. 
10.00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10.30 “Svajonių ūkis”. 
11:00 Barbė - perlų prince-
sė.
12:35 Auklė 2. N-7
14:20 Vaikų darželio polici-

ninkas. N-7
16:15 Simpsonai. N-7
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
18:30 TV3 žinios.
 19:25 Eurojackpot 
19:30 Iššūkis kaime. N-7
21:00 Transporteris 3. N-14
23:05 Mergina su drakono 
tatuiruote. S

6.05 Savaitės kriminalai 
(k). 
6.30 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 “Amerikos mieliau-
sieji”. 
11.00 Galiūnų čempionų 
lyga. 2016 m. 
12.05 “Pavariau”. N-7. 
12.35 “Mistinės istorijos”. 
N-7. 
15.50 “Kas žudikas?”. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7. 
18.30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS 
Netikėta sėkmė. N14.
23:50 AŠTRUS KINAS 
Laivas vaiduoklis. N14. 
01:35 “Vampyro dienoraš-
čiai”. 
03:00 “Kas žudikas?”.
03:50 Muzikinė kaukė (k).

6.50 “Akloji”. 
8.00 “Būrėja”. 
8.35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7. 
10.30 “Gepardų dienoraš-
čiai”. 
11.00 “Atspėk gyvūną”. 

11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Paprastai ir greitai 
su Reičele Alen”. 
12.30 “Saldžioji Reičelės 
Alen virtuvė”.
13.00 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”. 
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
15.05 “Griežčiausi tėvai”. 
16.05 “Tabatos salonas”. 
16:55 Didžiosios lokės sū-
nūs. N-7. 
18.45 “Būrėja”. 
19:20 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Prieblanda. Nant 
Vortigerno legenda. N14. 
23:00 “Karalienė Izabelė”. 
N14. 
00:30 “Kas aprengs nuota-
ką?”.
1:30 Zodiakas. N14. 
4:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XVIII. N-7.

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Duokim garo! . 
7.30 Krikščionio žodis. 
7.45 Kultūrų kryžkelė. 
9.15 Kelias. 
9.30 Maistas ir aistros. 
10.00 Pradėk nuo savęs. 
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip. 
11.00 Laumės juosta 2016. 
12.45 Šokių akademija 2.
13.20 Levas Tolstojus. 
Kreicerio sonata. 
15.00 “Vilnius Mama Jazz” 
paraštės. 
16.00 Atspindžiai. 
16.30 Stop juosta.
17.00 ARTS21. 
17.30 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus. 
18.30 Lietuva mūsų lūpo-
se. 

19.00 Europos moterų 
krepšinio čempionato atran-
kos rungtynės. Slovėnija - 
Lietuva. 
21.00 Kino žvaigždžių alė-
ja. N-7. 
22.55 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.).
0.30 ARTS21. 
1.00 Elito kinas. 45 metai 
(subtitruota, kart.).
2.35 Dainininkės Veronikos 
Povilionienės jubiliejui. Rūta 
žalioji... 
4.15 Muzikos istorijos. 
4.45 Amžininkai. 
5.30 Panorama.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
15.20 KK2 (k). N-7. 
17.35 Dviračio šou (k). 
19.30 “SUPERDOKUMENTIKA 
Diktatorių ponios”. N-7. 
20.30 Mano kiemas. 
21.00 Informaciniai mitų 
griovėjai.
21.30 Pasivaikščiojimai. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Už vaikystę. 
23.00 Yra, kaip yra (k). 
N-7. 
2.00 24 valandos (k). N-7. 
2.50 Bus visko (k). 
3.35 Valanda su Rūta. 
5.05 Ne vienas kelyje (k). 
5.35 Autopilotas (k).

6.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7
7.30 “Jokių kliūčių!”. N-7 
(kart.) 
8.30 “NT gidas”. 

9.00 “Vienam gale kablys”. 
9.30 “Lietuvos moksleivių 
žaidynės”. 
10.00 “Pavojingiausi pa-
saulio keliai”. N-7 
11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7 
12.00 “Futbolo.TV”. 
12.30 “Crisso Angelo iliuzi-
jų pasaulis”. N-7 
13.30 “Jokių kliūčių!”. N-7 
14.30 “Aukščiausia pava-
ra”. 
16.00 “Pavojingiausi pa-
saulio keliai”. N-7 
17:00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Prienų-
Birštono „Vytautas“ 
19:00 Paskutinis uošvių iš-
bandymas. N-7
21:30 TV3 žinios.
22:30 Air America. N-14
00:45 Kleitono bazė. N-14.

07.20 „Kalnų ežerai“.
8.30 Kartų kovos. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Laukinis pasaulis “. 
10.50 „Vera”. N-7.
13.00 Auksinė daina. 
14.55 „Visatos stebuklai”. 
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 
16.50 „Budelis”. N-7.
18.00 Žinios. 
18.25 „Gamtos magija”. 
19.00 „Kalnų ežerai”. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Kalnų ežerai”. 
21.30 “24/7”. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas“. 
N-7.
01.10 Mafijos kronikos. 
N-14.
02.10 „Vera“. N-7.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsakymas — iš liku-
sių neišbrauktų skaičių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Esu nuoširdžiai dėkinga Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato 
pareigūnams, kurie 2016-11-03 labai greitai sulaikė mane 
apvogusius asmenis ir grąžino iš manęs pavogtus pinigus. 

Esu labai dėkinga visiems, kurie prisidėjo prie šios vagys-
tės išaiškinimo.

Vladislava ČIUKŠYTĖ
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Lapkričio 18 d. Anykščių PSPC, Kudirkos 1
Atvyksta Kauno Medicinos universiteto klinikų gydytojas urologas med. m. daktaras  docentas Darijus Skaudickas konsultuos pacien-

tus ir pacientes sergančius: šlapimo takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius 
dažną ar skausmingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus ir moteris, turinčius 
šlapimo nelaikymo simptomus,  esant erekcijos ir potencijos sutrikimams, šeimas, turinčias nevaisingumo problemų. Jeigu reikalingas tolimesnis 
ištyrimas ir gydymas, pacientai nukreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. 

Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671 33948 arba 8-685 48050

Mokama gripo vakcina baigė-
si, bet jos bus

Sergančiųjų ūmiomis viršutinių 
kvėpavimo takų ligomis spalio 
mėnesį rajone buvo 323 asmenys, 
iš jų 136 vaikai, o iki lapkričio 10 
d. užregistruota 29 susirgimai, iš jų 
18 buvai vaikai. 

Medikai pripažįsta, kad skiepai 
yra efektyviausia priemonė kovai 
su gripu bei jį lydinčiomis kom-
plikacijomis. Skiepytis rekomen-

Gripo laukiama po Naujųjų metų Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Staigiai prasidėjusi žiema anykštėnų į ligos patalą dar neguldo. 
Pasak Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiū-
ros centro (PSPC) direktorės Zitos Neniškienės, šį sezoną gripo 
atvejų pasitaikė vos du – spalio mėnesį sirgo vienas vaikas ir vie-
nas suaugęs.  

duojama kasmet prieš prasidedant 
epideminiam laikotarpiui. Lietuvą 
gripo proveržis dažniausiai pasie-
kia po Naujųjų metų, tad spalio – 
lapkričio mėnesiai yra tinkamiau-
sias metas skiepytis. 

„Spalio viduryje buvo nupirkta 
1000 gripo vakcinų, kuriomis ne-
mokamai skiepijami rizikos gru-
pėms priklausantys asmenys. Tai 
vyresni nei 65 metų bei jaunesni, 
sergantys lėtinėmis ligomis (šir-
dies ir kraujagyslių, kvėpavimo 

takų, inkstų), taip pat asmenys 
gyvenantys globos ir slaugos įstai-
gose, nėščios moterys ir medicinos 
darbuotojai. Tačiau skiepytis kvie-
čiami ir tie, kuriems nemokama 
gripo vakcina nepriklauso. Skiepas 
kainuoja 7,37 Eur, o nauda tikrai 
didelė. Tai galiu patvirtinti savo 
pavyzdžiu – skiepijuosi jau keli 
metai ir nebežinau, ką reiškia sirgti 
gripu, sinusitu ir t.t.– sakė direkto-
rė Z. Neniškienė.

Tiesa, Anykščių PSPc infor-
muoja anykštėnus, kad visos tu-
rėtos mokamos gripo vakcinos 
pasibaigė, nes sutriko jų tiekimas 
visoje Lietuvoje, tačiau kai tik jos 
vėl pasieks gydymo įstaigą, žmo-
nės bus informuoti. 

Su temperatūra reikia elgtis 
teisingai

Vos pakilus temperatūrai, žmo-
nės teigia jau sergantys gripu, ta-
čiau, pasak Anykščių PSPc direk-
torės Z. Neniškienės, gripas turi 
vieną, tik jam būdingą simptomą 
– aukštą temperatūrą, dažnai per-
kopiančią ir 39 laipsnius.

 „Jeigu pakilus temperatūrai 
žmogus išgeria ją mažinančių vais-
tų tabletę ir bent kuriam laikui pasi-
junta geriau arba vaikas vėl tampa 
judrus, jį vėl pradeda dominti žai-
dimai, tai reiškia, jog tai ne gripas, 
o peršalimas. Sergant gripu, net 
ir numušus temperatūrą, žmogus 
būna vangus, jam skauda galvą, 
akių obuolius, „laužo“ kaulus. Ne-
reikia leisti temperatūrai pasiekti ir 
itin aukštą ribą - tada organizmas 

gali „perdegti“ – teigia gydytoja.
Kylant kūno temperatūrai, su-

trinka įvairių organų ir sistemų 
funkcijos. Tai gali pasireikšti 
susiaurėjusiomis odos ir vidaus 
organų kraujagyslėmis, be to, or-
ganizmas netenka vandens, padi-
dėja deguonies poreikis, sutrinka 
skysčių ir elektrolitų pusiausvyra. 
Karščiuojant didelis krūvis tenka 
širdies ir kraujagyslių sistemai, 
todėl pradeda stipriau plakti širdis, 
gali sutrikti širdies ritmas ir net 
vystytis širdies nepakankamumas.

Tačiau Anykščių PSPc direktorė 
Z. Neniškienė įspėja, jog per anksti 
pardėti gerti vaistai nuo temperatūros, 
taip pat gali padaryti „meškos paslau-
gą“. „Temperatūros iki 38 laipsnių 
mušti nereikia – tai natūrali organiz-
mo gynyba nuo ligos sukėlėjų. 

Jeigu temperatūra kyla, tai rodo, 
kad organizmas yra pakankamai 
stiprus, jis turi resursų su liga kovo-
ti pats. Tik turintiems silpną imuni-
tetą, sergantiems lėtinėmis ligomis 
žmonėms aukštesnė temperatūra 
nepakyla, todėl dažniausiai tokie 
pacientai ir yra priskiriami rizikos 
grupėms bei skiepijami nuo gripo 
nemokamai“ – teigė medikė. 

Liaudies medicina tinkama 
ligos pradžioje

Paklausta, eiti į darbą ar ne žmo-
gui, kuriam šiek tiek skauda ger-
klę, šiek tiek sloguoja, o tempera-
tūra yra visai neaukšta – 37 -37,2 
laipsniai, gydytoja Z. Neniškienė 
vis dėlto pataria pasilikti namuose 
ir gydytis, nes organizmas jau yra 

užsikrėtęs. Ligos pradžioje tinka 
gydytis ir naminėmis priemonė-
mis, tačiau jeigu jau diagnozuotas 
gripas, liaudies medicina nepadės, 
tam reikalingi specialūs vaistai. 

Karštos vaistažolių arbatos, in-
haliacijos, kojų mirkymas vonelėje 
su druska – pirmieji vaistai, kurių 
griebiamės vos pajutę pirmuosius 
peršalimo ligų simptomus. 

Galima paklausti močiučių, ga-
lima prisiminti mamų naudotus 
gydymo metodus, dar yra visaga-
lis internetas, kur plačiai aprašyti 
liaudiški gydymo metodai.

Jeigu dažnai sergate, kamuoja 
peršalimo ligos, tuomet išmėginki-
te dirvinių asiūklių arbatą. 1 valg. 
š. dirvinių asiūklių užpilkite 1 sti-
kline karšto vandens ir leiskite ar-
batai nusistovėti. Gerkite mažais 
gurkšneliais visą dieną. Tokia arbata 
puikiai stiprina visą organizmą, nu-
silpusį imunitetą, tonizuoja, taip pat 
pašalina iš kūno šlakus ir toksinus. 
Jeigu jos skonis ne prie širdies, tuo-
met arbatą virkite iš erškėtrožių vai-
sių, kuriuose itin daug vitamino c.  
Pirmoji ir teisingiausia pagalba perša-
limo metu turėtų būti dažnas ir gausus 
šiltų (ne karštų) skysčių vartojimas. 

Reikia paminėti, kad mikroorga-
nizmai ir jų išskiriami toksinai su-
kelia organizmo intoksikaciją. Dėl 
skysčių toksinai greičiau pašalina-
mi iš organizmo. Todėl labai svar-
bus tinkamas skysčių kiekis – kuo 
daugiau jų išgersime, tuo greičiau 
pasveiksime. Tinka įvairios arba-
tos (aviečių, čiobrelių), mineralinis 
vanduo. 1 kg kūno svorio reikia ne 
mažiau kaip 30 ml skysčio.

Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro (PSPC) direktorės Zitos Neniškienės teigimu, nors dažnas 
pacientas maišo gripą su peršalimo ligomis, tačiau „paragavus“ 
gripo, jo skonį prisimins ilgai. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Operacija, kurios nereikia baimintis
Šiandieninis gyvenimo būdas ypač vargina mūsų akis. Vis daugiau žmonių skundžiasi silpstan-

čiu regėjimu: darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstamais pomėgiais. Dauguma 
mūsų į specialistą kreiptis neskuba, tačiau silpstantis regėjimas yra pagrindinis vienos dažniausių 
akių ligų – kataraktos simptomas. Kas tai per liga, kada reiktų susirūpinti ir kaip gydyti kataraktą, 
klausiame A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.

- Katarakta – kokia tai liga?
- Katarakta – akių liga, kai lęšiukas 

pamažu netenka skaidrumo, formuo-
jasi drumstys, kurios trukdo šviesai 
patekti į akį. Su metais drumstys ryš-
kėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui 
silpstantį regėjimą. Didžiąją katarakta 
sergančių žmonių dalį sudaro vyresni 
žmonės, kadangi lęšiuko drumstėji-
mas – dažnas senatvinis procesas. 

- Kokie pagrindiniai kataraktos 
požymiai? 

- Sergant katarakta silpnėja maty-
mo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, 
matomi tarsi žiūrint pro rūką. Drums-
tėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, 
dingsta kontrastinis matymas. Kad 
ir kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Sergant kata-
rakta darosi sunku skaityti, sudėtinga 
vairuoti automobilį, atsiranda truk-
džiai dirbant kasdienius darbus. Kai 
lęšiuko drumstis pradeda kliudyti 
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei 
veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis į 
specialistą. 

- Kaip gydoma katarakta?
- Vienintelis kataraktos gydymo bū-

das – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką 
pakeičiant dirbtiniu. Vaistų kataraktai 
gydyti nėra. Naudojant šiuolaikišką 
mikrochirurginę įrangą – fakoemul-
sifikatorių – akyje pro 2–3 mm dy-
džio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs 
lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas 
dirbtinis. Daugeliu atvejų kataraktos 
operacijos atliekamos taikant vietinį 

Operuoja gydytojai profesionalai.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiau-

sios kvalifikacijos specialistas, kuris nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šis gydytojas atliko ne vieną ypač 
sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojas Saulius Ačas pelnė pacientų pasitikėjimą – jo 
ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei 
katarakta  vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaci-
ją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesiona-
li patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

nuskausminimą, netaikant bendro-
sios anestezijos. Todėl operacijos 
metu žmogus išlieka sąmoningas, 
tačiau visiškai nejaučia skausmo. Ka-
taraktos operacija yra neskausminga 
procedūra, dažniausiai trunka apie 30 
minučių, po operacijos nereikalingas 
stacionarus gydymas, pacientai gali 
vykti namo.

- Ar gali būti komplikacijų?
- Negydant kataraktos regėjimas 

nusilpsta iki šviesos jutimo – žmogus 
gali skirti tik šviesą nuo tamsos. Padi-
dėjus akispūdžiui  kyla rizika susirgti 
glaukoma – liga, nuo kurios apakus 
regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma. 
Todėl pastebėjus pirmuosius ligos 
požymius rekomenduojama iškart 
kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma 
daug sėkmingiau jos pradinėje stadi-
joje, kol dar nėra ryškių pakitimų.

- Kaip pasikeičia regėjimas po 
operacijos?

- Kataraktos operacija labai efekty-
vi – dauguma žmonių iškart po ope-
racijos pastebi staigų regėjimo pa-
gerėjimą, tačiau visiškas atsistatymo 
periodas gali užtrukti keletą savaičių. 
Per kiek laiko regėjimas pacientui 
atsistatys, tiksliai pasakyti negalima, 
kadangi operacijos rezultatas priklau-
so nuo daugelio veiksnių: kitų regė-
jimo sutrikimų, kataraktos stadijos, 
gydytojo meistriškumo, naudojamos 
įrangos ir kt. Labai svarbu nelaukti 
kol liga komplikuosis, operacijai pa-
siryžti laiku. 
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Siaurukas traukia fanus iš Vokietijos, 
Anglijos, Italijos, Rusijos... ir Vilniaus krašto

Raimondas GUOBIS

Siaurukas užbaigė šių metų sezoną. Anykščių siaurojo geležin-
kelio muziejuje šiemet lankėsi pačių įvairiausių valstybių, profe-
sijų ir amžiaus turistai. 

Seleziečių kunigui patinka 
lietuviška virtuvė

Siaurojo geležinkelio muziejuje saugomo garvežio „Škoda“ įdomy-
bės ir itališka saleziečio, kun. Alessandro Barelli šypsena.

Vieną dieną siauruke apsilankė 
jau keletą metų Lietuvoje gyvenan-
tis italas Alessandro Barelli. 

Jis - Vilniaus Šv. Jono Bosko 
parapijos klebonas, žurnalo “Sale-
ziečių pasaulis” redaktorius, vienos 
amatų mokyklos kapelionas. 

Užsimezgė visą kelionę per eks-
pozicijos labirintus nenutrūkęs po-
kalbis apie Italiją ir saleziečius, apie 
nuostabųjį neturtingų ir į gyvenimo 
sunkumus įpuolusių berniukų glo-
bėją ir mokytoją Joną Bosko, apie 
šiemet minėtas 500-ąsias šio šven-
tojo gimimo metines.

Prisiminėme ir prieš metus po 
Lietuvos parapijas keliavusį sarko-
fagą su vaškiniu Šv. Jono Bosko 
kūnu, saugykla, kurioje įdėtos deši-
niosios rankos kaulų relikvijos. Pri-
sipažinsiu, kad atrodė kraupokai tas 
milžiniškas, rūsčiu veidu kūnas, bet 
italams tai įprasta ir šios įdomybės, 
tarsi ir turinčios sužadinti tikėjimą, 
pagamintos tuoj po to, kai 1929 m. 
popiežius Pijus XI Joną Bosko pa-
skelbė šventuoju.

Beje, Jono Bosko mokymu, jo 
auklėjimo metodika dar tarpukariu 
susidomėjo ne vienas dvasininkas. 

Troškūnų klebonas Antanas Juška 
apie 1938 metus ėmė globoti, au-
klėti, šelpti, į mokslus leisti keletą 
našlaičių ir neturtingų tėvų vaikų, 
kuriuos troškūniečiai vadindavo 
“Juškos vaikais”. Tie jaunuoliai 
dvasiškai padrąsinti ir finansiškai 
remiami sėkmingai žengė į pokario 
pavojų kupiną gyvenimą - vienas 
tapo kunigu, kitas gydytoju, dar ki-
tas patekęs į JAV - operos solistu...

Saleziečiai vėl sugrįžo į Lietuvą 
tik po 1990-ųjų - įkūrė savo parapijas 
Kaune ir Vilniuje. Dabar dėl brolių 
vienuolių stokos saleziečiai pasiliko 
apaštalauti tik Vilniaus Šv. Jono Bosko 
parapijoje Lazdynų mikrorajone. Čia 
salezietišką dvasią skleidžia, dvasiniais 
reikalais rūpinasi penki vienuoliai - du 
italai, lenkas, korėjietis ir lietuvis. Sa-
leziečiai turi ir savos namus - oratori-
jas sostinėje bei Tverečiuje, kur vyksta 
vasaros stovyklos. Jų globoje veikia 
“caritas” skyrius, Gyvojo Rožančiaus 
būreliai, Tikėjimo šviesos bei Anoni-
minių alkoholikų grupės.

A. Barelli patinka, kad lietuviai 
nuoširdūs, guvūs ir jie nestoko-
ja “itališko” temperamento. Puiki 
italui pasirodė ir lietuviška virtuvė 
– jis mėgstąs ir bulvinius blynus, ir 
cepelinus, o išskirtinomis progomis 
pasimėgauja kraujiniais vėdarais. A. 
Barelli yra kilęs iš Turino, tėvynėje 
gana dažnai važinėdavo italų taip 
mėgiamais traukiniais, visuomet 
jais leisdavosi į atostogų keliones, 
vykdavo pasimėgauti Adrijos ar 
Tirėnijos jūros malonumais. Lietu-
voje, italas sako, traukiniais tiesiog 
nėra kur važiuoti - pernelyg mažas 
kraštas ir traukiniai eina lėtai, grei-
čiau juda tik iš Vilniaus į Kauną.

Vokietis organizavo ekskursiją į 
Anykščius

Keliones geležinkelių mėgėjams 
organizuojantis vokietis nuo Drez-
deno Andrea Shade šiemet atvežė į 
mūsų - Anykščių siauruko muziejų 
- vokiečių turistus. 

Kol kas tik aštuonis, bet kokius 
- techninių mokslų atstovus, inži-
nierius ir karštus geležinkelių my-
lėtojus. 

Grupė, autobusu išvykusi iš 
Drezdeno, pirma nuvyko į Lenki-
ją, kur aplankė geležinkelius, mu-
ziejus, o atvykę į Lietuvą vokiečių 
turistai apsistojo Vilniuje, iš kur ir 
keliavo po numatytas vietas. 

Anykščiuose jiems tiko ne tik 
siaurojo geležinkelio istorijos eks-

pozicija bet ir XIX - XX amžiaus 
idile dvelkianti kelionė mažuo-
ju traukinuku į Rubikius ir atgal. 
Smalsieji vokiečiai ilgokai pasisu-
kinėjo ir Klaipėdoje, o po to keltu 
išplaukė į Kilį.

Savo 2016 m. turizmo paslaugų 
kataloge net 23 keliones Vokietijo-
je, Čekijoje, Slovakijoje, Koarvati-
joje, Austrijoje, Anglijoje siūlantis 
A. Shade pastebėjo, kad ši, apie 
1400 eurų asmeniui kaštavusi ke-
lionė, yra puiki. 

Atsisveikinant viltingai išsita-
rė, kad į Anykščius atvyks daž-
niau ir su dar didesnėmis turistų 
grupėmis. 

Andea Shade iš Vokietijos - vagono centre.

Atvykti iš Peterburgo dviračiu paskatino sena pažintis

Žaviai besišypsanti, atrodytų mi-
niatiūrinė,  bet stiprios valios rusė 
Tatjana Šapovalova Peterburge 
dirba kelionių bei nelengvų žygių 
organizatore bei vadove.

Kodėl jos dviratis šių metų 
atostogų laisvėje pasuko Lietuvos 
link? Todėl, kad ta kryptimi ji sako 
tolėliau dar nebuvo važiavusi, o 
dar Pasvalyje gyvenanti bičiulė 
Rūta, kurią pažinojo iš sovietme-
čiu populiaraus moksleivių susira-
šinėjimo su kitų Sovietų Sąjungos 
respublikų moksleiviais, pakvietė 
paviešėti. 

Tai ir išmynė Tatjana ant savo 
miklaus, patogaus dviratuko vieną 
gražų rytą į Pskovo pusę, šiek tiek 
dviratinę monotoniją paįvairino 
gabalėlį kelio įveikusi važiuoda-
ma elektriniu traukiniu. Jakobpilis, 
Veisytė, Laurai, Gulbenė, Madona, 
Nereta... Dviratininkė iš miesto 
prie Nevos šiltai šypsosi ir paste-
bi, kad ši kelionė į Lietuvą buvo 
sunkesnė net už nuotykius Islandi-
joje, kur ji su grupe numynusi net 
900 kilometrų. Baltarusijos kelias 
ji yra nuvažiavusi 500 kilometrų, 
Norvegijos kalnynais nukeliavusi 
800 kilometrų.

Peterburgas, pasak Tatjanos, - 
keliauti mėgstančių, smalsių žmo-
nių miestas. Štai šiemet per gegu-
žės šventes vien su jos komercine 
kelionių kompanija „Klub prikliu-
čenij“ į žygius pėsčiomis ėjo 800 
žmonių. 

Patyrusi dviratininkė Tatjana Šapovalova iš Sankt Peterburgo 
išbandė ir siauruko triratuką...

Anglų džentelmenams patiko 
siauruko paviljonas

Štai jie, svečiai iš geležinkelių tėvyne vadinamos Didžiosios 
Britanijos

Net trys dešimtys ir dar penki pagy-
venę senjorai iš Jungtinės Karalystės 
(ketvertukas iš JAV)  į Baltijos kraš-
tus šią vasarą atvyko savaitei - visi jie 
yra dideli geležinkelių mylėtojai. 

Jiems svarbūs kiek įmanoma 
įdomesni geležinkeliai. Per Lenki-
ją atvyko į Lietuvą. 

Tai regis niekur neskubantys 
ir visai maloniai besišypsantys 
garbaus amžiaus ir kiek jaunesni 

džentelmenai, vienas net su Šerlo-
ko Holmso epochos lazda, su sun-
kiu bumbulu viršūnėje. Pagalvo-
tum - ne lazda, bet pats tikriausias 
pavojingo Londono rajono gyven-
tojo, ar mėgstančio vaikščioti po 
visokius užkaborius, ginklas. 

Net keista, bet jiems mūsų nau-
jasis siauruko paviljonas labai pa-
tiko. 
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tinklas anykštėnai juokauja

„Ir vėl bandysiu rašyti prieš vėją. 
Apie automobilių nuomą iš parla-
mentinei veiklai skirtų lėšų.

Važinėju nuosavu, nesu nuoma-
vusi, todėl galiu ginčytis su tais, 
kurie mano, jog reikia drausti to-
kią nuomą. Pabandykite suprasti, 
kad ne Vilniuje gyvenantiems ir 
išrinktiems Seimo nariams tai yra 
bene vienas pagrindinių darbo 
įrankių. Man tai yra lyg biuras, 
kuriame praleidžiu labai daug 
laiko. Parlamentinės lėšos turi 

Į „Facebook“ diskusiją 
įniko ir žurnalistas 

būti skaidrios, o ir nuoma geriau 
sureguliuota, sutinku, tačiau vi-
sai uždrausti yra labai abejotinas 
sprendimas. Kodėl? Todėl, kad tik 
iš parlamentaro algos sąžiningai 
gyvenantys Seimo nariai tampa 
mažiau konkurencingi prieš labai 
turtingus arba prieš labai turtingus 
vadus turinčius. Tai oligarchinei 
valdžiai naudingas pasiūlymas. 
Jei kuris nors Seimo narys nesą-
žiningai elgiasi, tai spręskime ne-
sąžiningo Seimo nario klausimą, 

bet kodėl bausti sąžiningus? O 
gal norima, kad pas žmones ga-
lėtų atvažiuoti tik Naisių teatras 
su prabangiu sunkvežimiu ir pats 
Ramūnas su ypatingu džipu?

Aišku, kad R. Karbauskiui au-
tomobilis nėra jokia problema. 
Jo prabangus džipas jam tarnaus, 
nepriklausomai nuo to, koks bus 
sprendimas. Daug džipų tarnaus, 
jei reikės. Jis tikrai nevažinės 12 
metų senumo automobiliu. Ne-
važinės ir Naisių ambasadorė ar 
kiti. Beje, jos LandRover niekada 
ir nebuvo mano svajonė. Svarbu 
patikimas automobilis, su kuriuo 
nesustosi žiemą per pūgą grįžda-
mas iš susitikimų. Vyrams gal kiek 
paprasčiau ir sustoti. Bet čia ne 
apie tai. 

Jei norime, kad į Seimą eitų tik 
tie, kuriems pabūti kadenciją Sei-
me yra gyvenimo viršūnė, tada 
taip, liepkime viską, įskaitant biu-
ro išlaikymą kur nors rajone, pirkti 
iš Seimo nario algos. Ir į koman-
diruotes kur nors saugumo klau-
simais JAV ar kitur neišleiskime, 
vadinkime tai turizmu. Galima ir 
taip. Tačiau jei norime parlamen-
to, kurio nariai nebūtų priklausomi 
nuo vieno ar kito koncerno, tada tai 
kainuos šiek tiek daugiau.

P. S. Štai ir citata iš pono Ramū-
no interviu:

„Man svarbiausia saugumas, to-
dėl vairuoju didelį amerikietišką 
visureigį „cadillac“, prieš tai vai-
ravau „Nissan patrol”. Tiesa, nors 
ir taupiau, niekados nepirkau ir dė-
vėto automobilio, tai nėra patikima 
ir saugu”, – įsitikinęs pašnekovas.

Gera mintis - saugus visureigis 
„cadillac“ iš Seimo nario algos. 
Naujas. Tiesiog naujieji Naisiai 
Seime.” – “Facebook”-e parašė po-
litikė (Kalba netaisyta,- red.past.). 

Neišlaikęs savo trigrašį į R. 
Juknevičienės „Facebook“ įkišo 
„Anykštos” žurnalistas Vidmantas 
Šmigelskas, išdėstęs:  „Gerb. Rasa 
netikėtai atskleidė esmę - tie par-
lamentiniai visureigiai, patarėjai ir 
solidi alga yra pareigas užimančių 
parlamentarų „fora“ prieš politikos 
naujokus. Karbauskis sau turtinius 
privalumus užsidirba pats, Seimo 
nariams juos suteikia valstybė.”

 R. Juknevičienė neliko skolinga 
ir atsikirto:  „Beje, ar yra kur nors 
demokratiniame pasaulyje parla-
mentas, kuriame parlamentarai ne-
turėtų pagalbininkų ir kur išlaidos 
transportui, biurui nebūtų kompen-
suojamos? Matau, kad ypač žurna-
listams trūksta informacijos.”

 Savo ruožtu žurnalistas neatsto-
jo  nuo politikės. „Jei Karbauskis 
yra vagis - turėjote laiko jį paso-
dinti. Tačiau, jei jo visureigis už-
dirbtas teisėtai, tuomet šitai yra jo 
privalumas, o ne trūkumas. No-
rėtųsi aiškaus požiūrio į vertybes 
– na, negalime būti sau liberalais, 
o kitiems socialistais. Kaltinimai 
turtu yra panašūs į kaltinimus Ga-
brieliui Landsbergiui, jog jis de-
vintos kartos inteligentas, lyg būti 
devintos kartos baudžiauninku yra 
privalumas.” -  R. Juknevičienės 
“Facebook” paskyroje komentavo 
V. Šmigelskas.

-ANYKŠTA

Konservatorė Rasa Juknevičienė savo „Facebook” piktinosi, 
kad Ramūnas Karbauskis ir jo „valstiečiai“ ketina iš parlamenta-
rų atimti privilegija už lėšas, skirtas parlamentinei veiklai, pirkti 
automobilius.

Lapkričio pirmąją dekadą gau-
siai iškritęs sniegas, pasak A. 
Diečkaus, jokia anomalija – per 
pastarąjį dešimtmetį yra buvę, jog 
sniegas pasirodydavęs ir paskuti-
nėmis spalio dienomis. 

„Tačiau šis sniegas ilgai neišsi-
laikys – kitos savaitės pabaigoje 

Gausiai iškritęs sniegas – 
tik laikinas svečias Daiva GOŠTAUTAiTĖ

daiva.g@anyksta.lt

Lapkričio 11-oji – šv. Martyno diena, kada žmonės spėja žie-
mos pradžios orus. Nuo 1963 m. orų dienoraščius pildantis buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys bei Burbiškio agroserviso koope-
ratyvo vadovas Alvydas Diečkus sako, kad pagal vakar dienos orą 
„Kalėdos bus su vandeniu“.

jau vėl matysime pliką žemę, o ir 
šv. Kalėdas bei Naujuosius metus 
greičiausiai sutiksime be sniego. 
Žiemos orams nuspėti svarbi ir 
rugsėjo 29 –oji. Jeigu tą dieną vėjas 
pučia iš pietvakarių, vadinasi, bus 
lengva žiema. Pernai šis spėjimas 
pasitvirtino, šiemet rugsėjo 29-ąją 

vėjas taip pat pūtė iš pietvakarių, 
tai irgi leidžia daryti prielaidą, kad 
žiema nei dideliais šalčiais, nei 
sniego gausa mūsų neišvargins“, 
– apie laukiančią žiemą kalba pa-
šnekovas.

Pajuokavus, kad labiausiai pra-
sidėjusi žiema gąsdina kelininkus, 
nes ji juos visada užklumpa netikė-
tai, A. Diečkus sako, kad dabarti-
nės žiemos kelininkams neturėtų 
kelti jokių rūpesčių. 

„Kai aš buvau vaikas, va tada 
žiemos buvo – per pusnis išbristi 
sunku buvę, kad tako bent žymės 
matytųsi, žabus tiesdavę ir jais 
vaikščiodavę. Pasikeitė ir vasaros, 
jeigu anksčiau lietingų ir sausų 
dienų skaičius būdavęs panašus, tai 
dabar arba pila kelias savaites kaip 
iš kibiro, arba saulė viską išdegina. 
Manau, tokia klimato kaita susijusi 
su itin išaugusiu naftos, chemijos 
pramonės produktų naudojimu“, – 
pasakoja A. Diečkus. 

Orus stebėti A. Diečkus sako 
pradėjęs dar jaunystėje, nes tiek 
seneliai, tiek tėvai žinojo galy-
bę orų spėjimo būdų ir tos žinios 
natūraliai keliavo iš kartos į kartą. 
„Sakyti, kad visos prognozės išsi-
pildo, 100 procentų negalima, juk 
ir meteorologai suklysta, bet kai 
kurie spėjimai tikrai pasitvirtina. 
Kad ir toks pavyzdys, jeigu Švč. 
Mergelės Marijos gimimo dieną 
– rugsėjo 8–ąją – giedra, tai dar 
keturias savaites išsilaikys giedras 
oras. Tai man pasitvirtino ne kar-

tą“, – sako A. Diečkus. 
Beje, etnologas Libertas Klimka 

apie šv. Martyno dieną yra rašęs: 
„Martyno diena buvo labai didelė 
šventė, o ypač pajūriui. Tai buvo 
duoklių atidavimo karaliui ir baž-
nyčiai paskutinio termino diena. 
Šią diena taip pat buvo atsiskaitoma 
su amatininkais. Klaipėdos krašte 
šią dieną buvo renkami seniūnai. 
Buvo sakoma, kad šv. Jurgis tvar-
tus atidaro, o šv. Martynas uždaro. 
Diena buvo ypatinga, todėl ir patie-
kalas buvo neeilinis – kepta žąsis. 
Iš žąsies krūtinkaulio buvo galima 

Pasak jau daugiau kaip penkiasdešimt metų orų dienoraščius 
rašančio Alvydo Diečkaus, kokie orai bus kitąmet, bus galima 
pasakyti jau gruodžio 13 dieną.

Anykščių regioninio parko di-
rektorius Kęstutis ŠEREPKA, 
„Anykštos“ paprašytas mėgsta-
miausių anekdotų, sakė, kad jų 
pats nepasakoja, tačiau paban-
dė atsiminti girdėtus. Pavyko.

spėti, kokia bus žiema. Jeigu kaulas 
iš pradžių persišviečia grynas, bal-
tas, o į galą – nešvarus, tai žiemos 
pradžia bus šalta, o pabaiga – nešal-
ta. Ir atvirkščiai, jei prie galo visai 
persišviečia, tada reikia laukti, kad 
ir žiemos pabaiga bus šalta“.

Tradiciniame kalendoriuje šv. 
Martyno diena buvo paskutinė ru-
dens šventė. Buvo sakoma, kad po 
šv. Martyno tik velniai laužo vantas. 
Taip norėta pasakyti, kad be lapų li-
kusias medžių šakas blaško tik vė-
jas. Šis posakis reiškė ir pašiepimą 
tiems, kurie laiku neatliko darbo.

Kapinės. Šalia palaidotas pesimis-
tas ir optimistas. Jiedu kalbasi tarpu-
savyje.

Pesimistas: „Liūdna., šalta, nyku.“
Optimistas: „Baik. Aplink vieni 

pliusai.“

* * *
Deputatas pagauna auksinę žuve-

lę. Ta pažada išpildyti vieną jo norą.
- Padaryk taip, kad Čečėnijoje 

baigtųsi karas, – prašo deputatas.
- Galvok kitą norą. Aš net nežinau, 

kur ta Čečėnija.
- Padaryk taip, kad mano žmona 

būtų graži.- kitą norą išdėsto depu-
tatas.

- Gerai, nešk nuotrauką.
Po to. kai deputatas parodo žmo-

nos nuotrauką, auksinė žuvelė persi-
galvoja:

- Žinai, ieškok gaublio, žiūrėsime, 
kur ta Čečėnija. 

Vieni prognozuoja labai šaltą žiemą, kiti tvirtina, kad sniegas 
ilgai neišsilaikys. 

jono jUneViČiAUs nuotr.
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(Atkelta iš 12 p.)

NUOLAIDOS TIK IKI KALĖDŲ!!! 
Vandens šulinių valymas, re-

montas. Nuotekų valymo įrenginių 
“Traidenis”, “August”, “Feliksnavis” 
prekyba,montavimas, servisas. Vietinė 
kanalizacija, vandentiekis. Prekyba 
šulinio žiedais, dangčiais,apdailomis. 
Pristatymas. 

www.suliniuservisas.lt,tel. (8-641) 93058.

Oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, 
amžius – iki 60 metų.  Įdarbinimas 
garantuotas. Atlyginimas – nuo 
1500 Eur/mėn. 

Tel. (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

KB „Miško draugas“ priima į 
darbą miško kirtimo ir traukimo 
technikos operatorius. Skambinti 
darbo metu. 

Tel. (8-613) 16671.

Pastoviam darbui Klaipėdoje 
reikalingi plataus profilio statybi-
ninkai (vidaus apdailininkai, da-
žytojai, plytelių klojėjai, stogden-
giai ir t.t) Apgyvendina. 

Tel. (8-698) 08205.

Ieško senų medinių pastatų nusi-
griauti. Reikalingos senos pilkos len-
tos, brūsai, gegnės. 

Tel. (8-618) 70100.

Brangiai perka, nuomoja žemės ūkio 
paskirties žemę Kurklių, Skiemonių, 
Debeikių, Kavarsko apylinkėse.

 Tel. (8-687) 76191.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Parama kaimo gyventojams verslo 
pradžiai nuo 22 000 iki 40 000 Eur, 
finansavimas 100 proc., tinkami pa-
reikškėjai iki 29 m. Rengia verslo pla-
nus, konsultuoja.

Tel. (8-602) 26933.

Geni sodus, karpo gyvatvores. 
Pjauna pavojingai augančius me-
džius, valo pakrantes. 

Tel. (8-644) 41260.

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

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Kokybės 
kontrolierius/-rė

Darbo pobūdis
Minkštųjų baldų galutinė kokybės kontrolė: kontroliniai surinkimai,
ataskaitų ruošimas, koregavimo ir prevencinių veiksmų ruošimas ir 
taikymas; komunikacija su klientais, tiekėjais.

Darbo vieta: Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Katlėrių k.
Reikalavimai
Mes tikimės, kad Jūs:Turite aukštąjį techninį išsilavinimą ir darbo 
patirtį gamybinėje įmonėje;Esate susipažinęs su pagrindinėmis 
kokybės valdymo sistemomis ir jų taikymu gamyboje; Kalbate ir 
rašote anglų kalba;Esate motyvuotas ir norėtumėte nuolat tobulėti.
Mes jums siūlome
Įdomų darbą dinamiškoje gamybinėje įmonėje; Nuolatinio tobulėjimo
galimybę;Konkurencingą atlyginimą. 

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

Krovikas
Darbo pobūdis
Krovos darbai baldų gamybos 
sandėlyje.
Darbo vieta: Anykščių r. sav.,
Skiemonių sen., Katlėrių k.

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose 
Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Renkasi lapkričio 15 d. 15 val. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-620) 98813, (8-618) 38337

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,C,Ce,D  KA TE GO RI JOS

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

Taikomos nuolaidos.

Autovežio vairuotojams Vakarų 
Europoje. Trumpi reisai, 0,17 Eur/
km. Darbo patirtis būtina.

Tel. (8-672) 55322.

siūlo darbą

Santechnika, šildymas, vandentie-
kis, kanalizacija. Atvyksta savu trans-
portu, darbo laikas derinamas.

Tel. (8-671) 61598, Gintaras.

Šiltina sienas, stogus ir grindis, už-
pildydami oro tarpus ekovata ir ter-
moputa . 

Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.

Atieka įvairius statybos darbus.
 Tel. (8-671) 52797.

Profesionalių meistrų komanda ko-
kybiškai ir už prieinamą kainą atlieka 
visus statybos ir remonto darbus. 

Tel. (8-683) 53571. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, (8-672) 15590. 

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valo, mūrija, skardina kaminus. 
Atlieka ir kitus darbus.

Tel. (8-685) 10959, Anykščiai.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Nemokamai iškerta krūmus ir kitą 
menkavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės, valo griovius. 

Tel. (8-656) 77315.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

ivairūs

Dažnai į Siaurojo geležinkelio 
muziejus atvyksta Vilniaus len-
kiškųjų mokyklų mokinukai, jų 
mokytojai. 

Su lenkais kalbamės apie Vil-
nių - kunigaikščių miestą, bendrą 
istoriją, literatūrą, sėkmes ir ne-
susipratimus, kartais net pasigin-
čijame, bet visuomet užbaigiame 
bičiuliškai - poeto Adomo Mic-
kevičiaus žodžiais „Litwa, ojc-
zyzno moje..."

 Bet yra dar ir Vilniaus krašto 
lenkiškoji provincija...

Tiesiog pribloškė Širvintų ra-
jono nedidelės mokyklėlės mo-
kytojų reakciją į istorinę tiesą bei 
patriotinį žodį. 

Net neįtarus, kad šitie lietu-
viškai čiauškantys Barskūnų pa-
grindinės mokyklos pradinukai 
yra patys tikriausi, o gal kadaise 
tik ton tauton įrašyti lenkai, ir 
kad tą lenkiškumą mokytojų va-
lia jiems reikia kaip akies vyzdį 
saugoti...

Čia pasitarnavo saugoma 
Anykščių šaulių būrio senovinė 
patranka. Patikrinęs, kurie iš vai-

Siaurukas traukia fanus iš Vokietijos, 
Anglijos, Italijos, Rusijos... ir Vilniaus krašto

“Že pan byl žla nastowiany na polakow”
kučių bus kariais ir tėvynę gins, 
pamatęs vos dvi iškeltas ranku-
tes, pastebėjau, kad jie turėtų būti 
geresni patriotai, nes ties Širvin-
tomis kadaise lietuviai sumušė 
lenkus... “Na, na, na...”, - ėmė 
mane grėsmingu balsu tildyti mo-
kytoja ir išdidžiai pridūrė, kad jie 
gi esą lenkai.

Žinoma, apie tai daugiau ne-
kalbėjome, nesiaiškinome, links-
mai su vaikučiais laiką praleido-
me, bet paprašytą. ką nors įrašyti 
į knygą, kabinete kovinga lenkė 
suraitė: “Že pan byl žla nastowia-
ny na polakow".  Va šitaip.

Pagalvojau, kokios tautos dva-
sia, kokios valstybės Lietuvos 
valstybės išlaikomoje mokykloje 
piliečiais auklėjami tie vaikučiai, 
kokios valstybės pilietė ta moky-
toja, kokie jos ir panašiai mąstan-
čių pozicija būtų, jei kiltų Lietu-
vos ir Lenkijos konfliktas. 

Kas buvo padaryta ne taip, ko-
kios buvo padarytos valstybės 
politikos klaidos, ką veikė už 
šiuos klausimus atsakingi politi-
kai, tarnautojai, kad per ketvirtį 
amžiaus nesugebėta lenkais save 

laikančių padaryti lojaliais šalies 
piliečiais. 

Net garsioji Lietuvos lenkų po-
litinė veikėja Rita Tamašunienė 
yra daug lankstesnė, nei ta tikra 
kovotoja pasirodžiusi provinci-
jos mokytoja. Su Rita mes net  
ir pasiginčijom, ir pajuokavom, 
kad ji nutautėjusi lietuvaitė - la-
bai mūsų tėvynei kitokiu suvoki-
mu apsišarvavusi reikalinga, o ji 
neliko skolinga pastebėjusi, kad 
aš patriotas esąs todėl, kad tarp 
mano protėvių kadaise buvo įsi-
maišęs lenkas. 

Bet vis dėlto daug kam toje 
šventoje lietuviškoje žemėje 
brangiausia daina yra “My pola-
ky Wilnewsczyny”. 

Tokia padėtis dabar, o tarpu-
kariu buvę lenkai ir "šlėktomis" 
vadinami bajorai sulietuvėjo, 
tapo labai gerais Lietuvos pilie-
čiais. 

Kaip Latavėnų dvaro prie Troš-
kūnų valdytojas Jonas Okuličius, 
kuris jau ir namie stengėsi kalbėti 
lietuviškai, buvo šaulių būrio na-
rys, nešiojo barzdą ir mėgo dai-
nuoti: “Kur lygūs laukai“... 

Ji nedidukė, jos akys keistai pri-
merktos, tarsi žiūrėtų į saulėtomis 
bangomis mirgančius Juodosios 
jūros tolius. Berniukas gal dviejų 
metų, toks pat mažylis ir į motiną 
panašus. Ji - Erika, jos motina lie-
tuvė iš Anykščių, tėtis - ukrainietis 
ir ji gimusi jau ten. Vasaromis ji 
atvažiuoja į Anykščius, kur tebe-
gyvena močiutė.

Čia, senojoje geležinkelio sto-
tyje, mes ir susipažinome, ant šito 
seno daugybės istorijų sergėtojo 
perono suoliuko. Odesietė tikriau-
sia. Anykščiuose vaikystėje buvusi 
vos du kartus, dabar vėl atvyko, 
nes patogu: jau tiesiogiai iš Odesos 
į Vilnių ir atgal skraido keleiviniai 
lėktuvai. Sėdi gi čia tai dėl Deniso, 
toks sūnelio vardas, kuris tiesiog 
„serga“ traukinukais, šitaip jam 
patinka.

Odesoje gyventi gera. Miestas 
su savo dvasia, kuri ypač jaučiama 
senuose, istoriniuose rajonuose, 
tokiuose kaip tautų katilu laikomo-
je „Maldovankoje“. Ten esą labai 
smagu pasivaikščioti. Žinoma, yra 
puikus operos teatras, garsieji Po-
tiomkino laiptai, išvedantys prie 

Viešnia iš Odesos jūros, yra didžiausios pasaulyje ka-
takombos. Uostas taip pat didžiu-
lis, o kalbėti apie jūrų muziejų Eri-
kai skausmingiausia. Mat istorinis 
pastatas su turtingais rinkiniais net 
du kartus stipriai degė, išgelbėtos 
vertybės sandėliuojamos šen ten, o 
muziejus jau kelis metus neveikia. 
Puikus ir Odesos turgus, turtingas 
jūros gėrybėmis. Puiku ir laivais 
paplaukioti, kruizų maršrutai daž-
niausia driekiasi ne tik Juodąja 
jūra, bet ir į ją įtekančių didžiųjų 
upių - Dnepro bei Dnestro - aukš-
tupiais. Populiariausias, istoriš-
kiausias laivas - “chačiubej “.

Lietuvoje Erikai patinka. Ypač 
žavi gamta, tas žalumas, švelnus 
be labai didelių karščių oras. Ode-
soj vasarą nepalyginamai karščiau, 
mieste būti tiesiog neįmanoma, 
vargina. Buvusi ir Vilniuje porą 
dienų, bet Anykščiuose daug ge-
riau. Čia smagiuoju taku iki Puntu-
ko ar į kitą pusę  Niūronių šilų link 
gali nueit. 

Judėjimas svarbus, juk kadaise 
ne tik knygeles skaitė, bet ir akty-
viai sportavo - beveik profesionali 
fechtuotoja buvo. O siauruku iki 
Rubikių nuvažiuoti - didžiausias 
malonumas...
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Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Žemės sklypą netoli Anykščių. 
Mokėtų iki 2000 eurų. Elektros linija 
sklype ir patogus privažiavimas – pri-
valumas. 

Tel. (8-603) 48756.

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar 
išsikirtimui. 2000 - 10000 Eur/ha. Gali 
būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, sun-
kvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Stipriai pakilo kainos UAB 
,,Agrojavai“ 

elevatoriuje  Kupiškyje, ypač  pašari-
niams grūdams- rugiams, kvietrugiams 
ir kviečiams. Atvežus grūdus užkrėstus 
kenkėjais, pagal susitarimą išvalome ir 
priimame.

Teirautis tel.: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

5,5 ha žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą su Smulkio ežero pakrante. 
Kaina 10 000 Eur.

Tel. (8-610) 12033.

Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų 
namų valda, būtinas kapitalinis namo 
remontas) arba keičia į butą.

Tel. (8-608) 94543.

Dviejų aukštų komercinį pastatą. 
Plotas 380 kv. m. Pirmame aukšte 
įrengta parduotuvė, antrame - gyve-
namosios patalpos. 

Kaina 57 000 Eur.
Tel. (8-611) 26883.

Dviejų kambarių bendrabučio tipo 
butą (Valančiaus 4).

Tel. (8-683) 23381.

Kuras

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

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

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uo-
sio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Nebrangiai - beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Sekmadieniais 
miesto turgavietėje 
nuo 7.30 val. pre-
kiausime šviežia 

žuvimi.
Tel. (8-687) 39339

perka

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VeRŠeLIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

ŽŪK “DIeVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PeRKA
VeRŠeLIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PeRKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PeRKAMe ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAMe BRANGIAI,

pasiimame patys, atsiskaitome iš 
karto, sutvarkome dokumentus. 

Tel. (8-647) 87959.

elmininkų bandymų 
stotis parduoda 

maistines ir nestandar-
tines bulves.

Tel. (8-650) 26069, (8-381) 4-88-37.

Sausas malkas kaladėlėmis. 
Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Malkas (beržas, alksnis, uosis, pu-
šis, drebulė) kaladėlėmis, rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėmis. Veža į rajoną. 

Tel. (8-629) 76267.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Kita

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,24 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo svorio, 
paskerdimas nemokamas (svilina). 
Paršelius 7-8 sav. amžiaus - 55-65 
Eur + PVM. Ukmergės r. Baublių k.

Tel. (8-627) 86855.

Trijų korpusų plūgus su gumine ap-
sauga OVERUM. Bulves: vidutines 
(0,13 Eur/kg), pašarines (0,05 Eur/
kg). 14 mėn. telyčią (belgų mėlynųjų 
veislės, mėsinė).

Tel. (8-678) 31295.

Naudotus: norvegiškas krosneles, 
židinius, kapsules, įvairią buitinę tech-
niką, sporto ir laisvalaikio inventorių.

Tel. (8-698) 30450.

Skubiai - naudotus automobilius.
Tel. (8-621) 60671.

Automobilius, traktorius (gali būti su 
defektais, nevažiuojantys). Sutvarko 
dokumentus. Parduodame autode-
tales.

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

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316, (8-609) 00890. 

Kita

Perka malkas, išsikerta patys 
sausuolius, virtuolius, išvalo mišką. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-659) 51391, (8-650) 71601.
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mėnulis
lapkričio 12-14 priešpilnis.

Juozapotas, Teodoras, Ašman-
tas, Alvilė, Kristina, Renata, 
Kristinas.

šiandien

 lapkričio 13 d.

 lapkričio 14 d.

Novydas, Eirimė, Arkadijus.

Gotfridas, Ramantas, Saulenė, 
Emilis, Judita.

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė ir JAV prezidento 
rinkimai

oras

-1

-4

Tai sujudo visas namas
Tu už Trampą ar Obamą?
Pažiūrėk, kaip pievoj pienė
Tiesiog žydi klintonienė...

Tikrai pamanyk, kas bus
lietuva turbūt pražus,
Gali griūti netgi bankai
siaus amerikonų tankai....

Amiliutė tiesiog jaučia
kaip tamsa aplinkui siaučia
Griūna gėris ir lygybė –
Tuoj suspaus nežinomybė.

neša tolin blogos žinios
ir tiesiog dejuoja minios
ir tiesiog nusvyra rankos,
kai galvoja apie Trampą... 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir pensininkams 15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir pensininkams 12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4.00 6 .00 8 .00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, 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.

Prenumeratorių 
laukia prizai ! 

Pagrindinis prenumeratos prizas - 
benzopjūklas „Stihl“ MS 170.

Prenumeratos kainos 2017 metams

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko 
pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis šakoms. 
Šiuos prizus įsteigė A. Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus 
firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

 „Anykštos“ prenumeratoriams atiteks ir Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo prizai – penki 20 eurų čekiai apsipirkti 
Anykščių „Senukų“ parduotuvėse bei penki 10 eurų čekiai 
pirkiniams „Dovanų“ parduotuvėje. 

Taip pat prenumeratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų „D“letters“ 
šalikų, pagamintų UAB „2D Pack“.

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

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mė-
nesių laikotarpiui.   

Pramonės g. 3, Panevėžyje 
8 630 06060

ANTIFRIZAS 
(5kg, -35 o C). Kaina: TIK 4,19 €
AUTOMOBILIŲ STIKLŲ 
PLOVIKLIS 
(5kg, -25 o C). Kaina: TIK 2,29 €

Iki š.m. gruodžio 31 d.


