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šiupinys
Mišios. Šiandien 19 val. Janonyse Marijos Aplankymo koplyčioje
bus aukojamos šv. Mišios.
Atstovė. Per Prezidento ir Europarlamento rinkimus Socialdemokratų štabe dirbo Vilniuje gyvenanti anykštėnė socialdemokratė
Rasa Pajarskienė.
Diabetikams. Birželio 4 dieną
(trečiadienį) 11 valandą Anykščių
koplyčioje vyks rajono diabetikų
klubo susirinkimas, į kurį kviečiami ne tik klubo nariai, bet ir visi
sergantys diabetu arba jų šeimų nariai. Pranešimą skaitys slaugytoja
diabetologė Birutė Bartkevičiutė.
Apie Anykščių ligoninėje teikiamas paslaugas kalbės slaugytoja
Ligita Laurikėnienė. Klubo pirmininkė Irena Gokienė supažindins
su klubo veikla. Bus galima išgerti
kavos ar arbatos, pabendrauti, pigiau nusipirkti juostelių kraujo tyrimams.
Seimas. Gegužės viduryje Seime vyko Seimo simuliacija (mokinių Seimo darbo imitacija), kuriai
pirmininkavo Irena Degutienė.
Simuliacijoje dalyvavo 141 mokinys, iš kurių buvo dvi Anykščių
J.Biliūno gimnazijos moksleivės.
Apie tai parašė „Anykštos“ jaunųjų žurnalistų mokyklos moksleivė
Severina Šeštokaitė.
Lektorius.
Praeitą
savaitę
Anykščių SPA buvo galima sutikti
legendinės grupės „Antis“ lyderį,
anykštėną Algirdą Kaušpėdą. Beje,
muzikantas čia atvyko ne susipažinti su SPA veikla ir ne ilsėtis – jis
skaitė paskaitas apie meną „Lietuvos draudimo“ darbuotojams.

Režisierius pavaduoja
pavaduotojus

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt
Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Ketvirtadienį nuskambėjo
paskutinis skambutis

Režisieriui Erikui Druskinui
priedas prie atlyginimo mokamas už tai, kad jis rūpinasi
A.Vienuolio progimnazijos vadybiniais dalykais.

Anykščių rajone su
mokyklomis atsisveikino 226 abiturientai.

12 psl.
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Anykščių menų inkubatoriuje galimi
arvydas.l@anyksta.lt
korupciniai ryšiai
Arvydas LINGAITIS

Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyrius nustatė, jog Anykščių menų inkubatorius (AMI) 2012 metais netaupiai naudojo
biudžeto pinigus, todėl yra rizika, kad galėjo būti korupcinių susitarimų nustatant atlyginimo dydį pavaldiniams. Be to, auditorių
pastebėjimu, AMI direktorė Daiva Perevičienė ir buhalterė Lina Juodienė pernelyg dažnai važiavo į įvairias komandiruotes nuosavais
automobiliais ir tam sunaudojo nemažai kuro.
Anykščių menų inkubatorius per septynerius metus nuo jo įsteigimo iki 2014 metų kainavo per 6 mln.litų, iš kurių savivaldybės
biudžeto lėšos sudarė apie 1,5 mln.litų.

Anykščių menų inkubatoriaus direktorė Daiva Perevičienė sakė, kad kol kas kelis menininkus rezidentus turintis
inkubatorius dar negali užsidirbti pilnam įstaigos išlaikymui, todėl reikiamos pragyvenimui lėšos dar kelerius
metus bus skiriamos iš savivaldybės biudžeto.

9 psl.

Kazimieras ir keturiLinas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
jo sūnūs
Pamenate lietuvių filmą „Moteris ir keturi jos vyrai“? Šiek tiek
perfrazavus šio filmo pavadinimas tinka ir Anykščiuose gyvenančiam verslininkui, bardui, muzikantui, dainų kūrėjui ir tėvui
Kazimierui Jakučiui, kuris gali didžiuotis gražia ir gausia šeima.
Kartu su žmona Birute jis užaugino keturis sūnus.

Turizmas. Rajono Taryba pakeitė Anykščių rajono turizmo tarybos sudėtį. Vietoj muziejininko
Tautvydo Kontrimavičiaus įrašyta
Anykščių baseino vadovė Sonata
Veršelienė, o vietoj mirusio, buvusio UAB „Anšilas“ direktoriaus
Henriko Stankevičiaus – dabartinė
šios įstaigos vadovė Ieva Trinkūnaitė.

Tėvas išmokė pagrindų

Kopijuojame. Vienos kopijos iki A 4 formato kaina 25 ct.

Verslininkui ir muzikantui Kazimierui Jakučiui didžiausias
džiaugsmas tas, kad sūnūs liko dirbti Lietuvoje.

Birželio pirmą sekmadienį
Lietuvoje švenčiama palyginti
jauna šventė, kurioje pagerbiama
tėvystė. 1910 metais šį judėjimą
tėvams pagerbti sukūrė Louisa
Dodd, kurios motina mirė gimdydama šeštą vaiką ir tuomet jos
tėvas vienas užaugino visus vaikus. Dabar Tėvo diena švenčiama daugelyje pasaulio valstybių,
beje, kitaip nei Lietuvoje, švenčiama nuo sauso iki gruodžio

mėnesių.
K.Jakutis dabar intensyviai
ruošiasi ne tiek Tėvo dienai,
kiek birželio 7 dieną jo sodyboje Pagulbyje vyksiantiems dešimtiesiems poezijos atlaidams,
organizuoja talkas, todėl yra labai užimtas žmogus. Paklaustas,
kaip gi jam pavyko užauginti keturis sūnus, K.Jakutis juokavo:
„Žinot, kažkaip pavyko“.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Politikai ignoravo parodą

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių bibliotekoje atidaryta Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto Architektūros katedros studentų
bakalaurinių darbų paroda. Aštuoni šių metų VDA bakalaurai
Anykščiams projektavo stadioną su sporto centru. Studentų projektai „pririšti“ prie konkrečios dabartinio miesto stadiono erdvės, taigi gali būti įgyvendinti praktiškai. Į Anykščius atvykę
darbų autoriai auditorijai pristatė savo kūrinius.

Į bakalaurinių darbų parodos atidarymą atvyko VDA Kauno fakulteto dekanas profesorius Jonas Audėjaitis (dešinėje). Šalia jo
– vienas iš šios parodos organizatorių, Anykščių rajono tarybos
narys, liberalas Lukas Pakeltis.

Būsimieji architektai pasakojo apie savo kūrinius.
Į bakalaurinių darbų pristatymą susirinko anykštėnai architektai bei rajono
sporto žmonės, atvyko ir VDA Kauno
fakulteto dekanas profesorius Jonas
Audėjaitis bei Architektūros katedros
vedėjas docentas Edmundas Jackus.
Anykščiai aštuonis stadiono projekto
variantus gavo VDA absolvento Kęstučio Indriūno iniciatyva. Architektas
ir dizaineris K.Indriūnas yra aktyvus
liberalsąjūdietis ir šią idėją „išgimdė“
kartu su Liberalų sąjūdžio Anykščių
skyriaus pirmininku Luku Pakelčiu.
Liberalai tikina, jog sieks, kad kiekvienais metais studentai projektuotų
Anykščiams ir tokiu būdu būtų sukurta
Anykščių plėtros vizija. Parodos atidaryme kalbėjęs VDA Kauno fakulteto
dekanas prof. J.Audėjaitis dėstė, kad
būsimų architektų idėjos nepreten-

duoja į realius sprendinius, tačiau šiais
darbais bandoma realią Anykščių situaciją perversti į architektūrinę erdvę.
Renginyje dalyvavusi Anykščių
rajono vyriausioji architektė Daiva
Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, jog ji
mano, kad projektai ir paroda naudinga Anykščiams. „Tokie architektūriniai sprendiniai yra galimi. Aš
Anykščius suprantu labai jautriai, o
čia matau net tris darbus, kurie priimtini mano koncepcijai.“ – sakė
D.Gasiūnienė. Tiesa, ji prisiminė, jog
savivaldybė buvo surengusi Anykščių stoties rekonstrukcijos idėjų
konkursą, tačiau UAB „Autovelda“
direktorius Vladislovas Preidys, idėjų
konkurso idėjomis, rekonstruodamas
autobusų stotį nesirėmė.
Į VDA Architektūros katedros

Galimais Anykščių stadiono variantais domėjosi ir Anykščių
sporto žmonės.		
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
studentų bakalaurinių darbų parodos atidarymą, kurioje dalyvavo ir
architektūros mokslininkai, atėjo tik
du Anykščių rajono tarybos nariai
- liberalas L.Pakeltis bei „Tvarkos
ir teisingumo“ partijos narys Rimas
Steponėnas.
Tuo, jog parodos atidarymą ignoravo ir rajono vadovai, ir rajono Tarybos
nariai, K.Indriūnas labai stebėjosi.
„Didžiausią nuostabą kėlė, kad neatėjo nei vienas rajono Tarybos narys,

Užtvanką nuomos kartu su fontanais
Rajono Taryba ketvirtadienį nusprendė, kad reikia bandyti išnuomoti
Šventosios upės užtvanką Anykščiuose, kartu su žemiau kavinės „Bangelė“ esančiu fontanu. „Ne vienas domisi užtvanka, o mes išnuomoję ją
su fontanu, pataupysim“ - kalbėjo vicemeras Donatas Krikštaponis.
Pasak savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Audroniaus
Juodžio, vieno iš upėje esančių

fontanų tvirtinimas yra nulaužtas 5 cm aukštyje nuo betoninio
tvirtinimo. Specialisto teigimu,
remonto darbai turėtų būti atlikti

po vandeniu, todėl jie yra labai
brangūs - viena firma paprašiusi
17 tūkst. litų.
A.Juodis kalbėjo, jog galbūt,
apskritai neapsimoka remontuoti
senųjų upės fontanų, o paprasčiau ir pigiau įrengti naujus. „Yra
paprastesni, plaukiojantys fontanai.“ – dėstė valdininkas.

Svėdasų seneliams bus tik geriau

nebuvo nei mero, nei vicemero. Kosmosas! Aš to nesuprantu. Jei jiems
nerūpi miesto įvaizdis, tai kas tada
rūpi? Į Bunkės koncertą, turbūt, susirinktų visi. Tarybos nariai nesupranta
apie architektūrą, o čia turėjo unikalią
progą paklausyti ir paklausinėti profesionalų, juk buvo Architektūros katedros vedėjas, fakulteto dekanas. Gal
deputatai po vieną į parodą ir ateis,
bet ką jie supras tuose maketuose...“
- kalbėjo K.Indriūnas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Užtvankos nuomos sutartis su
ankstesniais nuomininkais yra
nutraukta, nes tie ne tik kad nestatė hidroelektrinės, bet ir nustojo mokėti nuomos mokestį...
Naujiesiems
nuomininkams
savivaldybė užtvanką ir fontanus
tikisi išnuomoti 99-eriems metams.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Svėdasų senelių globos namai vieni pirmųjų šalyje gavo licenciją, leidžiančią teikti socialinę globą. Pasak Svėdasų senelių globos namų direktorės Danguolės Rimavičienės, iki 2015
metų visos globos įstaigos privalo gauti licenciją, kitaip nebegalės atlikti veiklos.

Globos namų licencijavimas atliekamas visais įmanomais pjūviais

– pradedant darbuotojų skaičiumi ir
kvalifikacija, ir baigiant skaičiavi-

mais, kiek vienam seneliui tenka patalpų kvadratinių metrų.
Svėdasų senelių namai išlaikomi
iš Anykščių rajono biudžeto ir skirti
tik mūsų rajono seneliams. Šiuo metu
juose gyvena 40 senelių, 14 iš jų – su
sunkia negalia.
D.Rimavičienė „Anykštai“ sakė,

kad greitas licencijavimas yra ne tik
jos vadovaujamos įstaigos tolimesnės
veiklos garantas, bet ir įvertinimas.
„Stengiamės seneliams sukurti ne tik
geras buitines, bet ir psichologines
sąlygas. Darbuotojos ne tik senelių
slaugės, bet ir psichologės.“ – kalbėjo
direktorė.

Temidės svarstyklės

Be to, L.Damoševičienė įpareigota nesiartinti prie kaimynų. Iki
nuosprendžio pradėjimo vykdyti
L.Damoševičienei palikta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti, o įpareigojimas periodiškai
registruotis policijoje – panaikintas.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti
apskųstas Panevėžio apygardos
teismui.

gyvenančios Anykščiuose, Šviesos
gatvėje, pareiškimas, kad pagrobtas jai priklausantis mopedas. Žala
– 1 500 litų. Motoroleris rastas pievoje Vėjeliškio k.
Telefonas. Gautas E. B., gimusio
1979 metais, gyvenančio Anykščiuose, Tilto gatvėje, pareiškimas,
kad gegužės 18 dieną apie 1 valandą Anykščiuose, Valančiaus gatvėje
pagrobtas iš rankų iškritęs mobiliojo ryšio telefonas. Žala – 200 litų.
Baldai. Gautas L. J., gyvenančios

Vilniuje, Karaliaučiaus gatvėje,
pareiškimas, kad atvykusi į jai
priklausantį namą Kavarske, rado
išdaužtą lango stiklą ir viduje sulaužytus baldus. Žala – 200 litų.
Mušė. Gegužės 29 dieną į ligoninę dėl galvos traumos pristatyta I. K., gimusi 1955 metais,
gyvenanti Kurklių seniūnijoje,
kuri paaiškino, jog ją miegančią
namuose sumušė neblaivus vyras
M. K., gimęs 1953 metais. M. K.
uždarytas į areštinę.

Teismas įpareigojo
nesiartinti prie kaimynų

Už tai, kad grasino kaimynės
Danguolės Sabaliauskienės vaikams išdurti akis ir nuskandinti
baloje, Anykščių rajono apylinkės teismas Lilijaną Damoševičienę nuteisė 6 mėnesių laisvės
atėmimo bausme, jos vykdymą
atidedant vieneriems metams.

Mopedas. Anykščių policijoje
gautas J. N., gimusios 1974 metais,

spektras
Pradžia. Prieš pat antrąjį Prezidento rinkimų turą - gegužės
22-ąją - užsidaręs 25-uosius leidybos metus skaičiavęs dienraštis
„Respublika“ gegužės 30-ąją ir
pas savo ištikimuosius skaitytojus, ir pas nuožmiuosius kritikus
sugrįžo visuomeniniu politiniu
savaitraščiu. Ta pati ir visai kita
„Respublika“ pradeda skaičiuoti
pirmuosius leidybos metus. Savaitraščio laikinasis redaktorius
- Alfredas Zdramys, „Vakaro žinių“ vyriausiasis redaktorius ir
direktorius.
Pasitraukė. Iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP)
rinkimų štabo vadovo pareigų
traukiasi vienas įtakingiausių socialdemokratų teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Jo atsistatydinimą birželio pradžioje turės
patvirtinti LSDP taryba. Partijos
vicepirmininko posto politikas
palikti neketina. Apmaudi LSDP
nesėkmė Prezidento ir Europos
Parlamento (EP) rinkimuose
paskatino partinių kėdžių perstumdymą. Vienas po kito apie
pasitraukimą iš svarbių pareigų
pranešė du partijos lyderiai - Juozas Olekas ir J. Bernatonis.
Įpėdiniai. Premjeras Algirdas Butkevičius mano, kad būtų
tikslingiausia, jog į Europos Parlamentą (EP) išvyksiantį dirbti
ministrą „tvarkietį“ Valentiną
Mazuronį pakeistų vienas iš
aplinkos viceministrų. „Aš manau, būtų tikslingiausia, kad vienas iš viceministrų galėtų būti
(ministru - ELTA). Mano toks
būtų noras, bet dar bus pokalbiai
su Rolandu Paksu“, - sakė A.
Butkevičius, neįvardindamas, kuriam iš „tvarkiečių“ viceministrų
- Daivai Matonienei arba Almantui Petkui - teiktų pirmenybę.
Vaikai. Birželio 1-ąją minint
Tarptautinę vaikų gynimo dieną
Statistikos departamentas skelbia, kad vaikų dalis bendrame
gyventojų skaičiuje mažėja. 2001
m. pradžioje vaikai sudarė 24,4
proc. visų gyventojų, o 2014 m.
pradžioje -18,1 proc. Šiš metų
pradžioje Lietuvoje gyveno
532,6 tūkst. vaikų iki 18 metų.
Berniukų 2014 m. pradžioje buvo
13,6 tūkst. daugiau negu mergaičių. 2013 m. pradžioje Europos Sąjungos valstybėse narėse
19,8 proc. visų gyventojų sudarė
vaikai iki 18 metų. Didžiausią
dalį vaikai sudarė Airijoje (26,5
proc.), Prancūzijoje (23,5 proc.),
Danijoje (22 proc.), mažiausią Vokietijoje (16,7 proc.), Bulgarijoje (17,1 proc.), Italijoje (17,8
proc.).
Žuvo. Per savaitę - gegužės 2329 dienomis - Lietuvos keliuose
ir gatvėse žuvo 6 žmonės - 2 pėstieji, 2 dviratininkai, 1 keleivis, 1
motociklo vairuotojas. Sužeistas
91 žmogus. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, iš viso
per savaitę šalyje užregistruoti 83
eismo įvykiai. Neblaivūs vairuotojai, pirminiais duomenimis, sietini su 4 eismo įvykiais, kuriuose
1 žmogus žuvo ir 7 buvo sužeisti.
Nuo šių metų pradžios iki gegužės 30 dienos Lietuvoje eismo
įvykiuose žuvo 88 žmonės, t. y. 6
daugiau negu praėjusiais metais
per tą patį laikotarpį.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Režisierius pavaduoja
vidmantas.s@anyksta.lt
pavaduotojus

???
Ko tikitės iš Dalios
Grybauskaitės
II – osios
kadencijos?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Anykščių rajono savivaldybės kontrolierius Artūras Juozas Lakačauskas rajono Tarybai pristatydamas A.Vienuolio progimnazijoje atlikto audito ataskaitą teigė, jog didesnių pažeidimų nenustatė. Tačiau diskusiją Taryboje sukėlė mokyklos režisieriui Erikui Druskinui mokamas atlyginimas.
Tarybos nariai išskaičiavo, kad režisierius su priedais gauna 6 000 litų algą. Pasak kontrolieriaus
A.J.Lakačausko, toks atlyginimas mokamas nepažeidžiant teisės aktų.

savaitės citatos
O gal mintyje turėjo tik tai,
ką parašė?
Daiva PEREVIČIENĖ, Anykščių menų inkubatoriaus direktorė,
apie auditoriaus išvadas:
„Negaliu šios auditoriaus išvadų
dalies komentuoti, reikėtų klausti
paties E.Cimbalisto, ką jis turėjo
mintyje rašydamas apie galimus
korupcinius ryšius. O buhalterė
savo atlyginimo su manimi tikrai
nesidalijo.”
Būsimi valkatos galėtų
registruotis iš anksto
Jolanta PLEŠKIENĖ, Anykščių
socialinių paslaugų centro direktorė, apie savo įstaigos veiklą:
„Juk mes kiekvieno rūsio neapibėgsime ir nepatikrinsime. Dirbame tik su tais, kuriems skirtos
tikslinės paslaugos.”

Vida RIAUBIENĖ, draudimo
bendrovės „Compensa“ Anykščių skyriaus vadovė:
- Manau, kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė laikysis tokios
pačios linijos vidaus ir užsienio
politikoje, kaip ir pirmoje kadencijoje. Pagyvensim – pamatysim.

Jurgita AŠAKIENĖ, Šlavėnų
kaimo (Anykščių sen.) gyventoja:
- Net nežinau, ko tikėtis. Dirbau ir net balsuoti neturėjau
galimybės. Jeigu būčiau balsavusi, tai būčiau už Dalią Grybauskaitę, nes kiti kandidatai į
Prezidento postą buvo silpni.

Vytautas
JABLONSKAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Balsavau už Dalią Grybauskaitę, tad turiu gerų vilčių. Manau, kad šiuo metu, kai tokia
sudėtinga padėtis, Lietuvai ir
reikia tokios Prezidentės kaip
Dalia Grybauskaitė.

Rajono Tarybos narys, socialdemokratas
Dainius
Žiogelis siūlė sumažinti
A.Vienuolio progimnazijos
biudžetą, kad mokyklos vadovai neturėtų iš ko mokėti
didelės algos režisieriui.

Režisieriui Erikui Druskinui
priedas prie atlyginimo mokamas už tai, kad jis rūpinasi A.Vienuolio progimnazijos
vadybiniais dalykais.

Diskusiją apie A.Vienuolio pro- kyklos mokytojai, kurie dirba
gimnazijos režisieriaus atlygini- pagal minimalią tarifikaciją?“ –
mą, neįvardindamas jo pavardės, retoriškai klausė D.Žiogelis. O
pradėjo socialdemokratas Dai- paskui pridūrė, kad A.Vienuolio
nius Žiogelis. A.J.Lakačauskas progimnazijai reikia sumažinti
neatskleidė, kiek uždirba reži- asignavimus. „Reikia sumažinsierius, tačiau D.Žiogelis veikda- ti mokyklos biudžetą ir vadovas
mas žaidimo „Taip ir ne“ princi- nebegalės taip elgtis“ – saliamopu išsiaiškino, kad A.Vienuolio nišką sprendimą pasiūlė socialprogimnazijos direktorės Irenos demokratas.
Andrukaitienės atlyginimas yra
Dar kurį laiką Tarybai padisku„ne mažesnis nei 4000 litų“, o tavus, posėdžiui pirmininkavęs
režisierius uždirba pusantro karto vicemeras Donatas Krikštaponis
daugiau nei direktorė.
apibendrino: „Reikia padaryti
Politikai stebėjosi ir pyko dėl atatinkamas išvadas“.
didelio mokyklos režisieriaus atPosėdyje nedalyvavusi A. Vielyginimo, tačiau
nuolio
prokontrolierius
g
i
m
n
a
z
i
jos
...Jei mūsų mokykloje nuaiškino,
kad
direktorė Irena
statomi minimalūs ar makrajono Taryba
Andrukaitienegali nieko pa- simalūs koeficientai – tai nė, „Anykšdaryti. „Taryba visiems darbuotojams, be tai“
komengali tik taikyti išimčių...
t u o d a m a
moralinio posituaciją sakė,
veikio priemojog E.Druskinas
nes“ – teigė A.J.Lakačauskas. atlieka ne tik režisieriaus parei„Na, negalima mokėti pinigų už gas, bet dirba ir vadybinį darbą,
tai, kad gražus, kad plaukai ilgi.“ už kurį jam ir mokamas prie– ironizavo konservatorius Vy- das. Mat mokykloje yra telikęs
tautas Bernatavičius.
vienas direktorės pavaduotojas.
Kontrolierius A.J.Lakačauskas „Anykščių Antano Vienuolio
dėstė, kad režisieriui nustatytas progimnazija iki 2010m. turėjo
maksimalus atlyginimo koefici- tris pavaduotojus ugdymui. Nuo
entas (o jis nuo minimalaus ski- 2010 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus
riasi tris kartus – aut.past.) ir mo- pavaduotoja ugdymui išėjo į penkami priedai už papildomą darbą. siją, bet į jos vietą nebuvo priim„Nei jūs, nei mes neįvertinsime, tas naujas darbuotojas. Nuo 2013
kiek tas darbas kainuoja“ – aiš- m. rugsėjo 1 d. dar vienas direkkindamas, kad progimnazijos va- toriaus pavaduotojas ugdymui išdovai nepadarė pažeidimų, teigė ėjo iš darbo savo noru. Į jo vietą
kontrolierius.
taip pat nebuvo priimtas naujas
„Kaip turėtų jaustis tos mo- žmogus. Nesančių pavaduoto-

patikimai apie viską

Anykščių savivaldybės administracijos kontrolierius Artūras Juozas Lakačauskas teigė,
kad skirdama didelį atlyginimą A.Vienuolio progimnazijos režisieriui, šios mokyklos
vadovė pažeidimų nepadarė.
jų funkcijos laikinai pavestos
dviem mokyklos pedagoginiams
darbuotojams. Jų priemokoms
prie atlyginimo už papildomai
atliekamus darbus nepilnai panaudojamos vieno direktoriaus
pavaduotojo atlyginimui skirtos
lėšos. Aš nesiruošiu dirbti amžinai, todėl, nepriimdama antro direktoriaus pavaduotojo ugdymui,
palieku galimybę būsimam progimnazijos vadovui susiformuoti
savo komandą.“    - „Anykštai“
kalbėjo I.Andrukaitienė.
J.Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė „Anykštos“
paklausta, kiek uždirba jos vadovaujamos mokyklos režisierius
Arvydas Navalinskas sakė, kad
jo režisieriaus pareigybinė alga
„ant popieriaus“ yra kiek daugiau
nei 2000 litų. Priedai režisieriui
nėra mokami, tačiau jis dar turi
teatro pamokas ir iš viso į rankas
gauna apie 2500 litų.
A.Baranausko
pagrindinėje
mokykloje režisiere puse etato
dirba Alvyra Simanonienė. Ji
dirba už simbolinę algą – 561
litą „ant popieriaus“. Tiesa,
ankstesnė A.Baranausko pagrindinės mokyklos režisierė Audronė Pajarskienė, dabar dirbanti
Anykščių savivaldybėje, gaudavo kelis kartus daugiau, tačiau,
pasak mokyklos direktorės Onos
Repečkienės, tada buvo geresni laikai. „Jei mūsų mokykloje
nustatomi minimalūs ar maksimalūs koeficientai – tai visiems
darbuotojams, be išimčių“ – tikino O.Repečkienė.

Elektroninė

Užsisakykite „Anykštą“ II - ajam pusmečiui
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Pinigų Dievas neduoda.
Patiems reikia prasimanyti.
Dijana PETROKAITĖ, Anykščių kultūros centro direktorė, apie
Okuličiūtės dvarelio rekonstrukciją:
„Duok, Dieve, pinigų ir visi bus
įvertinti…”
Geriau imkit ne dvarelį,
o dvarą
Tomas TUSKENIS, Anykščių
menų centro direktorius apie Okuličiūtės dvarelį:
„Aš nieko prieš, kad pradėjęs
veikti Okuličiūtės dvarelis priklausytų Menų centrui”.
Jei koncertas būtų
mokamas – ne visi
Kęstutis INDRIŪNAS, dizaineris, architektas, apie tai jog rajono politikai nesidomėjo galimais
Anykščių stadiono variantais ir
neatėjo į projektų parodos atidarymą:
„Kosmosas! Aš to nesuprantu.
Jei jiems nerūpi miesto įvaizdis, tai
kas tada rūpi? Į Bunkės koncertą,
turbūt susirinktų visi.“
Geriausia – uždaryti
mokyklą. Neliks
nei E.Druskino,
nei I.Andrukaitienės...
Dainius ŽIOGELIS, socialdemokratas, rajono Tarybos narys
apie tai, kaip priversti A.Vienuolio
progimnazijos direktorę Ireną Andrukaitienę režisieriui Erikui Druskinui mokėti mažesnį atlyginimą:
„Reikia sumažinti mokyklos
biudžetą ir vadovas nebegalės taip
elgtis.“
Jums jau vėlu stoti į
konservatoriją
Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono vicemeras, apie
E.Druskino atlyginimą:
„Reikia padaryti atatinkamas išvadas“.
Menas priklauso liaudžiai.
Tegul liaudis aiškinasi ir
dėl atlyginimų
Artūras Juozas LAKAČAUSKAS, savivaldybės kontrolierius,
apie priedus A.Vienuolio progimnazijos režisieriui rajono Tarybos
nariams sakė:
„Nei jūs, nei mes neįvertinsime,
kiek tas darbas kainuoja.“

žmonės
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Kazimieras ir keturi jo sūnūs

Jakučių sūnūs su marčiom. „Stovi, kaip priklauso, iš eilės. Turi būt drausmė - nuo vyriausio:
Adas - Ramunė, Liudas - Aliona, Domas – Vaida ir Saulius - be merginos”, - pristatė savo sūnus ir
jų žmonas Kazimieras Jakutis.
Nuotrauka iš asmeninio albumo.
(Atkelta iš 1 p.)
Išgirdęs, kad kalba eis apie tėvą
ir tėvystę, jis pirmiausiai prisiminė
savo tėvą, irgi Kazimierą. Vienoje
iš savo dainų „Aukštaitijos dangui“
jis dainuoja „tėvo kirstos malkos
dega“, motina jo dainose minima
dažniau. „Žinoma, tėvas svarbus.
Iš savo tėvo paveldėjau bei išmokau keletą svarbių dalykų. Pirma,
tai užsispyrimas. Kaip sako mano
šeima, kai kada užsispiriu kaip
baronas, ir viskas. Tai – iš tėvo.
Žinot, visos savybės turi ne vieną
pusę, kaip į jas pažiūrėsi – kartais
tai gerai, kartais blogai“,- kalbėjo
K.Jakutis.

rievės

Linas BITVINSKAS
Moterims yra daugelis dalykų,
vyrams – sportas ir politika, na
dar žūklę ir medžioklę galima
pridėt. Taigi, kaip statistinis
vyras, stebiu nuo Maidano įvykių
Ukrainą ir vis negaliu atsistebėti. Manęs nestebina sraigtasparniai, mūšiai ar, ko kare
ir neišvengsi, lavonai, sukrauti
rietuvėmis, labiau stebina melo
kiekis ir įžūlumas, einantis iš
mūsų didžiosios kaimynės.
Štai Rusijos pasiuntinys
Jungtinėse Tautose (JT) Vitalijus
Čiurkinas pareiškė nerimą dėl
dviejų stebėtojų grupių pagrobimo ir pareikalavo, kad JT
generalinis sekretorius Ban Kimoonas padėtų nutraukti smurtą
Rytų Ukrainoje. Taip pat Rusijos
pareigūnai išplatino kreipimąsi
į Europos Sąjungos šalis dėl

Iš tėvo muzikantas teigia paveldėjęs dar vieną svarbią savybę – sąžiningumą. „Vėlgi, kaip
sakau, ta savybė kartais nelabai
naudinga, bet tėvas išmokė. Jis bijojo likti kam nors skolingas, mokė
nesikreipti į bankus, aš kiek kitaip
mąstau ir elgiuosi ne visada pagal
nurodymus“,- tėvo pamokas prisiminė K. Jakutis.
Tėvo pamokymai gulė ir į
K.Jakučio verslo pagrindus. „Tėvas mokė laikytis duoto žodžio, o
juk tai kiekvieno verslo pagrindas.
Aš ir savo įmonėse sakau – pasakei, vykdyk, ir tada įvykdyk, kai
pažadėjai. Reikia paminėt ir teisin-

gumą. Tai turbūt pagrindinės savybės, kurias perėmiau iš tėvo tam
tikra dalimi, ir kai kurias gal tik
mokausi perimti“,- sakė K.Jakutis.
Paklaustas, ar nepasimiršta per laiką tai, ko mokė tėvas, K.Jakutis
sakė: „Kas įdėta su krauju, to nepamirši, sakyčiau, kad tai, kas
įdėta, norint „nulaužt“, net reikia
panaudot nemažai pastangų, jei
eini prieš tėvų valią. Beje, kartais
mums tai padaryti pavyksta“,- juokavo K.Jakutis
Šeimoje – vieni vyrai
K.Jakutis, kaip ir jo tėvas, yra

skirs, Krašto apsaugos ministras
įvykių Ukrainoje ragindami
Juozas Olekas jau pareiškė, kad
„panaudoti savo įtaką, kad būtų
už bene 40 milijonų nusipirks
nutrauktas smurtas“. Tuo pačiu
priešlėktuvinės gynybos kažkometu kamazų kolonos iš Rusijos
kių šautuvų. Sunku bus mūsų
su čečėnų samdiniais ir Rusijos
kariuomenei, kurią sudaro vos 8
specdalinių smogikais veržiasi
tūkstančiai kareivių, su tais miper Ukrainos sienas, Rusijos
lijonais vaikščioti, o dar sunkiau
pasienyje veikia smogikų, kurie
- su lėktuvais kovoti. Apmaudu,
švaistosi automatais Donbase ir
kad pinigai tiesiog ištaškomi
kuriuos Rusijos politikai vadina
lėktuvams, laivams ir neaiškiems
„neginkluotais vietiniais gyvenginklams. Ar ne geriau juos būtų
tojais“, bazės ir mokymo centrai.
panaudoti vyrų
Dar reikia priminti ir apie
...Nejučia pagalvoju, kad kariniam pasiruošimui, juk
didelę Rusijos
jeigu jau ukrainiečiai jiems akivaizdu, kad
kariuomenės
fašistai, tai kas, mes, Bal- šiuolaikiniame
grupuotę,
tijos šalių gyventojai, to- kare niekas
kuri stovi prie
nebekariauja
kie?..
sienos, nors
frontas prieš
pats vadas
frontą. Manau,
Vladimiras
tai pasekmė to, kad ministru
Putinas paskelbė pasauliui, jog
tampa ne kariškis, o bet kas, ką
davė įsakymą atsitraukti. Patys
vyriausybė paskiria.
separatistai pripažįsta, kad iš 40
Pažįstamas ukrainietis parašė:
žuvusių per Donecko oro uosto
„Pagalvojau ir prisiminiau, kad
šturmą 33 buvo Rusijos piliečiai
iš pradžių Baltijos šalių gyveniš Maskvos ir Kaukazo.
tojus vadino fašistais, bet jie
Nejučia pagalvoju, kad
sukūrė šiuolaikines valstybes,
jeigu jau ukrainiečiai jiems
paskui Gruzija tapo fašistais - ir
fašistai, tai kas, mes, Baltijos
jie iš korumpuotos šalies kuria
šalių gyventojai, tokie? Ir jeigu
šiuolaikinę valstybę, dabar mes
šitas agresijos ir melo mašina
fašistai, vadinasi, viskas pas mus
nebus sustabdyta Ukrainoje,
bus gerai“.
kas sutrukdys vystyti toliau
Ukrainiečių akimis, pas mus
savo planus? Lietuva suskubo
viskas gerai, aišku, mums taip
ieškoti papildomų pinigų krašto
neatrodo, ir nėra turbūt toapsaugai, sako, virš 100 milijonų

„grynakraujis“ aukštaitis, kaip pats jei nepaklūsta – sėkmingos šeimos
sako „iš Dūkšto parapijos“, todėl nebus. Be abejo, vyras turi gerbti,
laikosi pozicijos, kad vyras šeimo- ką ten gerbti – visaip rūpintis, myje geriau jau būna mažakalbis. Pa- lėti ir rodyti meilę savo moteriai“,
klaustas, ar galvojo kada, kad pats - sakė K.Jakutis.
susilauks keturių sūnų, jis sakė,
Vyriausias sūnus paveldi
kad vėlgi supratimą apie gyvenimą
tėvo vardą
jis atsinešė iš šeimos. „Visą laiką
norėjau, kad vaikų būtų daug. Mes
Jakučių giminėje yra graži traaugom penkiese, sūnų turiu keturis. Aišku, nebuvo taip, kaip dabar dicija, kad vyriausias sūnus gauna
moko – reikia planuoti šeimą ir t.t. tėvo vardą. „Kiek žinau mūsų giViskas vyko savaime, intuityviai. minę, tai prosenelis ir senelis buvo
Beje, ir mano sūnūs nespjauna į tą Justinas, tėvas ir aš – Kazimieras,
balą, du vedę jau turi po du vaikus, o mano sūnus ir anūkas – Adas“,pasakojo muzikantas.
o juk dar jauni“,- sakė K.Jakutis.
Beje, K.Jakutis teigia nelabai
Paprašytas pristatyti savo atžalas, jis vardijo: „Adas – 30 metų, galintis komentuoti, ar lengviau
vedęs, du vaikai, Liudas 28 metai, būtų buvę auginti mergaites, nes
vedęs, du vaikai, Domas, 25 metų, tiek sūnūs, tiek anūkai – vien vyrai.
vedęs, be vaikų, Saulius, nevedęs, „Nežinau, kas lengviau – juk ir aube vaikų. Tai tiek, kiek aš žinau apie ginant mergaites bėdų turbūt būna.
palikuonis, o kiek nežinau, tai ne- Su žmona pasikalbam, kad nežinožinau“,- juokėsi K.Jakutis. Jis tvir- tume kaip elgtis, jeigu netyčia kokia
mergaitė šeimoje
tino, kad visus
...Na, ką mes, vyrai, prieš iš kur nors atsilaurus už sūnų
užauginimą iš moteris? Moteris jau gimsta rastų. Bet vilties
karto atiduoda tobula, o mes visą gyvenimą turiu, sūnūs dar
žmonai Birutei. tik artinamės prie tobulumo, jauni“,- juokėsi
K.Jakutis.
„Nemanau, kad
Jis gali pasitėvo vaidmuo bet taip ir nepriartėjam...
džiaugti dar vieLietuvoje yra
nuvertintas, tačiau aš atiduodu pje- nu pasiekimu – sūnūs nuėjo tėvo
destalą moterims. Jos savo kūne pėdom į verslą ir liko Lietuvoje.
išnešioja kūdikį, rūpinasi, augina, Trys vyriausieji sūnūs dirba firmų
auklėja, o vyras turi būti savo vie- „Lono“ tinkle ir net negalvojo emigruoti iš Lietuvos. „Mano sūnūs
toje“,- sakė K.Jakutis.
„Na, ką mes, vyrai, prieš moteris? matė visą darbą nuo pat pradžios:
Moteris jau gimsta tobula, o mes kempines pakavo, krovė, nešiojo
visą gyvenimą tik artinamės prie - žodžiu, verslą matė nuo žemiautobulumo, bet taip ir nepriartėjam. sios, krovikų, pakopos. Susitinkam
Mūsų užduotis parnešti pinigus į su verslininkais prie alaus, tai dažnamus ir palikti palikuonių“,- kal- nas verkšnoja apie saviškius, kad
bėjo K.Jakutis apie vyro vaidmenį girdi, siūliau, neprilipo, neklausė,
šeimoje. Paprašytas pasidalinti sė- Airijon išvažiavo, o man pavykmingos šeimos formule, jis citavo ko, štai tuo didžiuojuosi“,- sakė
psichologo Tomo Girdzijausko du K.Jakutis. Jis tikisi, kad ir jauniauteiginius, kurie, jo manymu, būtini siasis Saulius, kuris dar mokosi,
sėkmingai šeimai. „Žinoma, idea- taip pat Lietuvoje ras savo vietą. O
lios šeimos kaip ir būti negali, bet štai dėl muzikavimo, tai šioje srikalbant apie sėkmingą šeimą, tai tyje K.Jakučiui labiau padeda marpirma, jei vyras neparneša namo čios – viena dainuoja, kita suvaidipinigų, sėkmingos šeimos nebus, no ką tik pasirodžiusiame naujame
antra, moteris turi paklusti vyrui, muzikanto vaizdo klipe.
kios šalies, kur taip būtų. Kaip
skelbia žinomas posakis, visiems
savo bėdos - kam duona neskalsi,
kam deimantai per maži. Tai ir
mes sprendžiam savo reikalus
pagal savo matymą. Ko gero,
tai ir neleidžia Lietuvai atsitiesti
visa jėga. Teko dalyvauti diskusijoje „Tolerancijos ribos. Kalėjimo patirtis“, kurioje pasisakė
pranciškonas kunigas Arūnas
Peškaitis ir VšĮ „Teistų asmenų
reintegracijos pradžia“ direktorė
Lina Šarkaitė. Klausant atrodė,
kad viską teisingai pranešėjai
teigė, kad jie labai įsigilinę į
nuteistųjų problemas, tačiau iš
kitos pusės matai, kad jie menkai
jaučia visuomenės pulsą. Tačiau
jeigu turėtų realų vaizdą, suprastų, kad negalima išskirti vienos
grupės kitų sąskaita, o kalinių
sąlygos ne ką prastesnės už tų,
kurie yra laisvėje.
Žinoma, kad negalima įkalintų asmenų kankinti blogomis
sąlygomis. Galima paklausti, o
ar galima kankinti jokių nusikaltimų nepadariusius žmones
minimaliu atlyginimu, ar galima
tyčiotis iš darbo nerandančių
asmenų reikalaujant atidirbti
už socialines pašalpas? Beje,
neseniai paskelbta, kad ir tas
pašalpas mažins – „auklės“
tinginius, kol tos pašalpos
neliks visiškai. Šiuo atveju,

kokį nusikaltimą padarė koks
žmogus Viešintose, Svėdasuose
ar dar kur, nerandantis darbo,
kad valstybė jį įkalina skurde,
paverčia baudžiauninku, o galiausiai ir tą pašalpą atima? Jei
lietuviai būtų tinginiai ir blogi
darbininkai, jie niekur neįsitvirtintų, o dabar vos ne milijonas
jau emigravo, skundų iš užsienio
darbdavių nesigirdi. Nekalbu
apie tam tikrą gyvenimo būdą
pasirinkusius. Tokių asmenų yra
visose pasaulio šalyse ir jokia
valdžia nesugebėjo jų išnaikinti.
Net TSRS laikais buvo žmonių,
kurie nenorėjo ir nedirbo, kurie
valkatavo. Juos gaudė, baudė,
kišo į kalėjimus, net šaudydavo, bet tokių vis tiek buvo.
Taigi, bus ir dabar. Man patiko
pranešimas, kad metų kopenhagiečiu už atvirumą danai išrinko
zoologijos sodo, kuriame buvo
sunaikintas žirafos jauniklis
ir sušertas liūtams, direktorių.
Pastarasis pasakė, kad, deja,
gyvenimas nėra Disnėjaus
filmas. Nors man pats faktas yra
brutalus, bet šiaip jis pasakė
tiesą.
O kol atskiros visuomenės
grupės tampo trumpą galimybių
antklodę ir rūpinasi sau sukurti
vaizdelį iš Disnėjaus filmo, o
visumos nemato, Lietuvoje prošvaisčių nelabai matysime.
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sekmadienis
6.00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k)..
7.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
7.55 Girių horizontai.
8.25 Kaimo akademija.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Aviukas Šonas“.
10.00 Gustavo enciklopedija
(subtitruota).
10.30 Brolių Grimų pasakos. 1
s. „Karalius Stazdabarzdis“.
11.45 Mokslo ekspresas.
12.00 TV konkurso „Dainų
dainelė 2014“ finalas.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.05 Emigrantai (k).
17.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
17.30 Lašas po lašo.
17.35 Stilius.
18.30 „Paskutinis paradas“.
N-7
20.30 Panorama.
20.50 Savaitė.
21.20 Mūsų laisvės metai 2003.
23.15 Kelias į 2014 pasaulio
futbolo čempionatą. 15 dalis.
23.45 „Šerloko Holmso nuotykiai. Ketverto ženklas“ (k). N-7
6.30 „Pinkis, Elmira ir
Makaulė“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.
7.45 „Teisingumo lyga“.
8.10 „Benas Tenas.
Supervisata“.
8.35 „Bonifacijaus atostogos“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Šaolinio futbolas“. N-7

11.50 „Sutrikęs gangsteris“.
N-7
13.55 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Komisaras Aleksas“.
N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7
21.35 „Profas“. N-14
23.35 „Šventasis“. N-7
1.40 „Laukinės aistros. Karšta
ketveriukė“ (k). N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. N-7
7.30 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Bailus voveriukas“.
8.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
9.00 Sportuok su mumis.
9.30 Statybų TV.
10.00 Laikas keistis.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Monstrų vidurinė mokykla. Susidūrimas“. N-7
12.00 „Ziusas ir Roksana“.
14.00 „Mėnulio princesė“.
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 „Paskutinis jaunikio
išbandymas“. N-7
21.50 „Spąstai“. N-14
23.35 „Ugnikalnio išsiveržimas“. N-7
1.20 „Apelsinai“. N-14
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
7.55 Nacionalinė loterija.
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Tauro ragas. N-7

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
10.00 Pašėlusios močiutės.
N-7
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė Geografija.
Iššūkis pelkėje“. N-7
13.00 Dviračio žinios (k).
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7.
19.00 „Inga Lindstrom.
Praeities šešėliai“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Griežto
režimo atostogos“. N-7
23.20 „Nostradamas“ (k).
N-14.
1.05 Bamba TV. S
6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdomybės“.
12.00 Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein.
12.30 Savaitgalis su Aleks.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Paslaptingos istorijos.
Žvilgsnis į ateitį“.
16.30 „Būrėja“. N-7
17.00 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
19.00 „Amžiaus paslaptys.
Mimino. Briuso Li prakeiksmas“.
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO

pirmadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k.). N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 „Šerloko Holmso nuotykiai. Ketverto ženklas“ (k).
N-7
12.55 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
13.25 Savaitė (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 „Šerloko Holmso nuot
ykiai“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Dėmesio centre.
21.45 „Paskutinis tamplierius“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Paskutinis tamplierius“. N-7
23.00 Vakaro žinios.
23.30 Dokumentinio kino
vakaras. „Vakarėlis baigėsi.
Kaip Vakarai bankrutavo“.
0.30 „Senis“. N-7
1.40 Dėmesio centre (k).
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
II“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7

8.50 „Sniego šunys“ (k).
10.50 „Operacija “Baltosios
pupytės”“ (k). N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
„Nenupirkta meilė“.
20.25 „Komisarai tiria.
Kruvina ginklų vagystė“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14.
21.30 Žinios.
22.10 „Juodasis sąrašas“.
N-7
23.10 „Judantis objektas“.
N-7
0.10 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
1.05 „Nikita“. N-7
2.00 „Čakas“. N-7
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Legenda apie Korą“.
N-7
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 „Paskutinis jaunikio
išbandymas“. N-7
13.50 „Legenda apie Korą“.
N-7
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
17.15 „Moterys meluoja ge-

riau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV Pagalba. N-7
20.00 Tik nesakyk mamai.
N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Raudonoji našlė“.
N-14
23.00 „Teta Helena“. N-7
1.25 „24 valandos“. N-14
2.15 „Anarchijos vaikai“. N-14
6.00 Sveikatos laikas.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Ekstrasensai prieš
nusikaltėlius“(k). N-7
9.00 „Inga Lindstrom.
Praeities šešėliai“ (k). N-7
11.00 „Laukinis“. N-7
12.00 Kalbame ir rodome. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!”
21.30 „Persekiotojas“. N-14
23.10 „Tikras kraujas“. N-14
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7
1.10 „Laukinis“ (k). N-7
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“.
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DETEKTYVAS „Niro Vulfo mįslės. Vulfas lieka namie“. N-14
22.50 „Daktaro Moro sala“.
N-14
KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“.
8.30 „Mažasis princas“.
9.00 Septynios Kauno dienos.
9.30 Lietuvos tūkstantmečio
dainų šventė. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“.
11.10 XVIII nacionalinio Balio
Dvariono pianistų ir stygininkų
konkurso laureatų koncertas.
12.40 Lietuvos mokinių
meninio skaitymo konkurso,
skirto Kristijono Donelaičio
300-osioms gimimo metinėms,
laureatų koncertas.
15.30 Šventadienio mintys.
16.00 Skambantys pasauliai
(k).
17.00 Baigiamasis penkiasdešimtojo tarptautinio poezijos
festivalio „Poezijos pavasaris”
vakaras.
18.45 Žinios (su vertimu į gestų kalbą, k).
19.00 XLII Tarptautinis folkloro
festivalis „Skamba skamba
kankliai“. Baigiamasis festivalio
koncertas.
20.30 „15 metų kartu“.
21.05 Lietuvių kinas trumpai.
Vasaros MEDIA Studija (k).
21.30 „Tu pabūk su manim“.
Ovidijaus Vyšniausko koncertas.
23.00 Panorama (k).
23.15 „Pokalbiai rimtomis temomis“ (k).
0.20 Džiazo vakaras (k).
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė

(k).
6.15 Pasivaikščiojimai su
Leonidu Donskiu. VDU karta
(k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
9.05 Mano kiemas (k).
9.35 KK2 (k). N-7.
10.15 Priimk. Drąsink. Keiskis.
10.45 Pasivaikščiojimai su
Leonidu Donskiu. VDU karta
(k).
11.15 24 valandos. N-7
12.00 Dviračio žinios.
12.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė
(k).
14.00 Yra kaip yra (k). N-7
14.50 24 valandos (k). N-7
15.35 KK2 penktadienis (k).
N-7
16.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
17.20 Padėkime augti (k).
17.45 Šefas rekomenduoja (k).
18.15 Nuo...Iki....
19.10 Pasivaikščiojimai su
Leonidu Donskiu. VDU karta
(k).
19.40 KTV - kino ir tele virtuvė.
20.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7
21.00 „Mus supantis pasaulis“.
22.00 „Pasaulio uostai“.
23.00 Padėkime augti (k).
23.30 „Alfa“ savaitė.
0.00 Sveikatos ABC.
0.50 KK2 (k). N-7
1.30 24 valandos (k). N-7
2.15 Yra kaip yra (k). N-7
3.05 KK2 (k). N-7
3.45 Autopilotas (k).
4.15 Farai. N-14
8.45 Teleparduotuvė.

9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių.
11.00 „Su Anthony Bourdainu
be rezervacijos“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
13.00 „Topmodeliai“. N-7
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Krovinių karai“. N-7
16.00 „Kriso Eindželo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „Rezidentai“. N-7
19.00 „Įsikūnijimas“. N-7
20.30 „6 kadrai“. N-7
22.30 „Krintantis dangus“.
N-14
23.30 „Naujokė“. N-7
0.30 „Žmogžudystė“. N-14
1.25 Aukščiausia pavara.
2.15 „Klyvlendo šou“. N-7
7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Kaip užauginti planetą.
Gyvybė iš šviesos“. N-7
9.20 Šiandien kimba.
9.50 Namų daktaras.
10.25 „Pažabok stresą!“. N-7
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Mūsų miškai.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.05 „Albanas“. N-7
15.15 „Tyrinėtojai. Pakeistas
caras“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Didysis barjerinis rifas“.
N-7
17.00 Žinios
17.20 „Didysis barjerinis rifas“
(tęs). N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Leninas. Mitai ir tikrovė“. N-7
19.45 Rinkimai tiesiogiai.
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7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
8.40 „Žvėrelių būrys“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš
ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k).
11.00 „Pabaiga“ (k).
12.00 „Melo pinklės“.
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“ (k). N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Uždrausta meilė“.
20.00 „Pabaiga“.
21.00 „Ponas Bynas“. N-7
22.45 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
23.45 „Įvykis“. N-7
0.40 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 „Sugrįžimas“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Kine kaip kine (k).
11.55 „Anglų valsas“ (k). N-7
13.05 XLII Tarptautinis folkloro festivalis “Skamba skamba
kankliai” (k).
14.35 Šventadienio mintys.
15.00 Septynios Kauno dienos (k).
15.30 Istorijos detektyvai.
16.20 Laba diena, Lietuva
(k).
17.40 Žinios (k).
18.00 TV konkursas “Dainų
dainelė 2014”. Finalas.

21.30 Koncertas “Bet juk
šviesa nemiršta - pasilieka”.
22.30 „Lemties agentas“.
N-14
0.00 Panorama (k).
0.30 Linija, spalva, forma (k).
5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.50 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
7.35 Sveikatos kriminalai (k).
N-7
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios.
9.25 Sveikatos kriminalai (k).
N-7
9.50 „Mus supantis pasaulis“
(k).
10.50 „Pasaulio uostai“ (k).
11.50 „Mus supantis pasaulis“
(k).
12.50 „Pasaulio uostai“ (k).
13.45 Padėkime augti (k).
14.15 Valanda su Rūta (k).
15.50 Sveikatos kriminalai
(k). N-7
16.20 Ne vienas kelyje (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.55 „Beverli Hilsas
90210“. N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
16.00 „Las Vegasas “. N-7

17.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.00 „Kukurūzų vaikai.
Susirinkimas“. S
0.50 „Naktinis pasimatymas“.
N-7
7.30 Teritorija.
8.00 Girių takais.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis. N-7
10.00 Nuoga tiesa. N-7
11.00 Pasaulis X. N-7
12.00 Patriotai. N-7
13.00 Viskas bus gerai! N-7
14.00 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
19.00 Numatomos rungtynės. Jungtinė lyga. Vilniaus
„Lietuvos rytas“ - Žemutinio
Naugardo „Nižnij Novgorod“.
ARBA
18.45 „Kai jos nelauki...“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje“. N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Pasaulis X. N-7
23.45 „Kobra 12“. N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
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Trijų mėnesių „Anykštos“ prenumeratos kaina - 67 litai 44 centai.
Pensininkams ir I bei II grupės neįgaliesiems trijų mėnesių laikraščio prenumerata kainuoja mažiau - 58 litus 56 centus.
Laikraštį atsiimant „Anykštos“ redakcijoje bei „Žiburio“, „Pušyno“ ir Anykščių vartotojų kooperatyvo parduotuvėje – Gedimino g. 32 – prenumeratos kaina dar mažesnė.

antradienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k). N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 „Paskutinis tamplierius“
(k). N-7
12.00 „Vakarėlis baigėsi. Kaip
Vakarai bankrutavo“ (k).
13.00 Auksinės rankos (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 „Šerloko Holmso nuotykiai“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 Krepšinis. LKL finalas.
Klaipėdos „Neptūnas“ Kauno „Žalgiris“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Dėmesio centre.
21.45 „Paskutinis tamplierius“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Paskutinis tamplierius“. N-7
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „Senis“. N-7
1.40 Dėmesio centre (k).
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
II“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Velvet“ (k). N-7
9.50 KK2 (k). N-7
10.40 „Sutrikęs gangsteris“

(k). N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7.
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria.
Sukeistos dukterys“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Tiesioginis kontaktas“. N-14
0.00 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
0.55 „Nikita“. N-7
1.50 „Čakas“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Žalioji enciklopedija.
7.00 „Legenda apie Korą“.
N-7
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 Tik nesakyk mamai.
N-7
12.20 „Juodoji skylė“. N-7
12.50 Ragai ir kanopos sugrįžta
13.20 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.50 „Legenda apie Korą“.
N-7
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7

16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV Pagalba. N-7
20.00 Žvaigždžių dešimtukas.
21.00 „Farai“. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Po kupolu“. N-14
23.00 „Nusidėjėliai“. N-14
1.05 „24 valandos“. N-14
2.00 „Anarchijos vaikai“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
9.00 „Amerikietiškos imtynės“
(k). N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 Kalbame ir rodome.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
21.30 „Laikinai nėščia“. N-7
23.15 „Tikras kraujas“. N-14
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7
1.15 „Laukinis“ (k). N-7
2.15 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.

trečiadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 „Paskutinis tamplierius“
(k). N-7
12.00 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
13.00 Bėdų turgus (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 „Šerloko Holmso nuotykiai“. N-7.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Dėmesio centre.
21.45 „Paskutinis tamplierius“.
N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Paskutinis tamplierius“.
N-7
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „Senis“. N-7
1.40 Dėmesio centre (k).
6.10 Labas vakaras, Lietuva
(k.).
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
I“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7

8.50 24 valandos (k). N-7
9.30 Tikras gyvenimas (k).
11.30 „Komisarai tiria. Kruvina
ginklų vagystė (k). N-7.
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria.
Dviguba operacija“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Nėra kur bėgt“. N-14
0.00 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7.
0.55 „Nikita“. N-7
1.50 „Čakas“. N-7
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 Žvaigždžių dešimtukas.
N-7
12.20 „Juodoji skylė“. N-7
12.50 „Ragai ir kanopos sugrįžta“.
13.20 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.50 „Legenda apie Korą“.
N-7

14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV Pagalba. N-7
20.00 „Inspektorius Mažylis“.
N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 Vikingų loto.
22.05 „Daktaras Hausas“.
N-14
23.05 „Kasandros prakeiksmas“. N-14
1.20 „CSI kriminalistai“. N-14
2.10 „24 valandos“. N-14
3.10 „Anarchijos vaikai“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
9.00 „Mentai“ (k). N-7
10.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 Kalbame ir rodome. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!”. N-7
21.30 „Ponia Petigriu gyvena
šia diena“. N-7
23.20 „Tikras kraujas“. N-14

2014 06 03
8.15 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
8.40 „Žvėrelių būrys“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Sodininkų pasaulis“
(k).
11.00 „Pabaiga“ (k). N-7
12.00 „Meilės pinklės“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“ (k). N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
22.25 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
23.25 „Įvykis“. N-7
0.20 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 „Be dainos - nė dienos“
(k).
12.00 Koncertuoja „Liūdni
slibinai“ (k).
13.05 „15 metų kartu (k).
13.45 „Džeronimas“.
14.05 „Mažasis princas“.
14.30 Pagalbos ranka.
15.00 Prisiminkime.
15.10 Kultūra. Aktorė Nelė
Savičenko.
15.30 Linija, spalva, forma
(k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 „Baltam skersgatvy...“

18.40 Kultūra. Aktorius
Gediminas Girdvainis.
19.00 Septynios Kauno dienos (k).
19.30 Savaitė (k).
20.00 „Su hidžabu ir aukštakulniais“.
21.05 Liaudis tampa tauta.
Sąjūdžio kelias.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.30 Nepriklausomybės Akto
signataro prof. Broniaus
Genzelio knygos „Tautinės
savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos
sąlygomis“ pristatymas.

N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Transporteris“. N-7
23.20 „Įsikūnijimas“. N-7
2.40 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7

5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
(k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Pasivaikščiojimai su
Leonidu Donskiu. VDU karta
(k).
14.15 Yra kaip yra. N-7.
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).

7.15 Reporteris
8.00 „Kaip užauginti planetą.
Gyvybė iš šviesos“. N-7
10.10 „Kobra 12“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „Tyrinėtojai. Septyni
Stalino bunkeriai“. N-7
13.00 Viskas bus gerai! N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.50 „Kai jos nelauki...“ N-7
19.50 „Kartą Odesoje“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nuoga tiesa. N-7
23.45 „Kobra 12“. N-7
0.45 Reporteris.

9.10 Teleparduotuvė.
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
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0.25 „Mentalistas“ (k). N-7
1.20 „Laukinis (k)“. N-7.
2.20 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
8.40 „Žvėrelių būrys“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Mylėk savo sodą“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 Superauklė. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VII“ (k). N-7
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Staigi mirtis“. N-14
23.15 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.10 „Įvykis“. N-7
1.05 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.30 XLII Tarptautinis folkloro
festivalis “Skamba skamba
kankliai” (k).

15.00 Spaudos kelias. 1 laida.
Spaudos draudimo metai ir
kelias į laisvę (k).
15.30 Legendos (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Koncertuoja “G&G
Sindikatas”.
19.15 „Vėlėja Jum gerą giliukį,
didelį stukį“.
20.10 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. Audronės
Urbonaitės knygos „Žydiškų
daiktų kambarys“ pristatymas.
21.10 Kultūros savanoriai.
21.40 ...formatas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.35 Tarmė - sava giesmė.
0.00 Panorama (k).
0.30 „Liaudis tampa tauta.
Sąjūdžio kelias“ (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.45 Pagalbos skambutis
(k). N-7
13.35 Ne vienas kelyje.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7

10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Laiko kilpa“. N-14
0.05 Europos pokerio turas. S
1.05 „Naša Raša“. N-7
7.15 Reporteris.
8.00 „Tyrinėtojai. Lemtinga
Napoleono klaida“. N-7
9.05 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Kobra 12“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis. N-7
13.00 „Kelionė į Rio 1.
Urugvajus“.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Kai jos nelauki“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje“. N-7
21.00 Sąmokslo teorija.
22.00 Reporteris.
22.45 Patriotai. N-7
23.45 „Kobra 12“. N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k). N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 „Paskutinis tamplierius“
(k). N-7
12.00 Emigrantai (k).
12.50 Stilius (k).
13.40 Žingsnis po žingsnio.
Būstas (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 „Šerloko Holmso nuotykiai“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Taip. Ne.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Dėmesio centre.
21.45 „Paskutinis tamplierius“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Paskutinis tamplierius“. N-7
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „Senis“. N-7
1.40 Dėmesio centre (k).
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
II“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k).
N-7

11.10 „Komisarai tiria.
Dviguba operacija“ (k). N-7.
11.50 Pagalbos skambutis.
N-7.
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria. Vilkiko
vairuotojo mirtis“. N-7.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„15 šlovės minučių“. N-14
0.30 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
1.25 „Ties riba“. N-14
2.20 Sveikatos ABC (k).
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Legenda apie Korą“.
N-7
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 „Inspektorius Mažylis“.
N-7
12.50 „Ragai ir kanopos sugrįžta“.
13.20 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.50 „Legenda apie Korą“.
N-7
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7

16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV Pagalba. N-7
20.00 Kitoks tyrimas.
Ekstrasensų tiesa. N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 „Gelbėtojų būrys“. N-7
23.00 „Išlikimo eksperimentas“. N-14
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14
2.00 „24 valandos“. N-14
2.55 „Anarchijos vaikai“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k)“. N-7
8.00 „Ekstrasensai detektyvai“. N-7
9.00 „Mentai“ (k). N-7
10.00 „Jokių kliūčių!“ (k).
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.30 Juoko kovos. N-7
21.30 „Prestižas“. N-7
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7
1.05 „Laukinis“ (k). N-7
2.05 Bamba TV.
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k). N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 „Paskutinis tamplierius“
(k). N-7
12.00 Gyvenimas (k).
12.50 Emigrantai (k).
13.45 Lašas po lašo (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.45 Šeimų šventė 3 D.
„DOVANA, DĖKINGUMAS IR
DŽIAUGSMAS“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“.
0.00 „Senis“. N-7
1.10 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (k). N-7
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
II“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k).
11.05 „Komisarai tiria. Vilkiko

vairuotojo mirtis“ (k). N-7.
11.45 Mano vyras gali. N-7.
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 „Policijos akademija“.
21.30 „Didžioji įtampa“. N-7
23.15 „Erdvėlaivio kariai 3“.
N-14
1.15 „Soriukas“ (k). N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Legenda apie Korą“.
N-7
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Dievobaimingos kalės“.
N-7
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 Kitoks tyrimas. N-7
12.20 „Juodoji skylė“. N-7
12.50 „Ragai ir kanopos sugrįžta“.
13.20 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.50 „Legenda apie Korą“.
N-7
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.45 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.

19.30 „Lobių planeta“.
21.20 „Rusų nuotykiai Las
Vegase“. N-14
23.15 „Skaistuolio filmas“.
N-7
0.55 „Vaiduoklių miestas“.
N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Yra kaip yra (k). N-7
9.00 Juoko kovos (k). N-7
10.00 „Jokių kliūčių!“ (k).
11.00 „Laukinis“. N-7
12.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Šeimynėlė“. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės.
N-7
21.30 „Tekenas“. N-14
23.15 „Ponia Petigriu gyvena
šia diena“ (k). N-7
1.05 „Laukinis“ (k). N-7
2.05 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
8.40 „Žvėrelių būrys“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Mylėk savo sodą“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Melo pinklės“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai“ (k). N-7
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės IV. Sugedęs vaisius“.
N-7
23.10 „Begėdis“. N-14
0.05 „Farų šeima“. N-7
1.00 „Įvykis“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas
(k). ž
12.00 Rytas su ... Vytautu
Miškiniu.
12.45 Muzika gyvai (k).
14.10 Tu pabūk su manim.
Ovidijaus Vyšniausko koncertas (k).
15.40 „Baltam skersgatvy...“
(k).

16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Mendelsonas-Bartoldis.
Oratorija „Elijas“.
19.55 Prisiminkime. Dainuoja
Irena Milkevičiūtė.
20.10 Dvarai ir likimai. 4 laida. Aut.
20.40 Spaudos kelias. 2 laida. Partizanų spauda.
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.30 Vakaro autografas.
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.35 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.45 Autopilotas.
13.15 Tauro ragas. N-7
13.45 Apie žūklę.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.

16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
21.30 „Iksmenai“. N-7
23.50 „Naša Raša“. N-14
0.25 „CSI kriminalistai“. N-7
1.15 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
2.10 „Klyvlendo šou“ N-7.
7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Kobra 12“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Kelionė į Rio 2.
Argentina“.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Numatomos rungtynės.
Jungtinė lyga. Žemutinio
Naugardo „Nižnij Novgorod“ Vilniaus „Lietuvos rytas“.
ARBA
18.00 Reporteris.
18.45 „Kai jos nelauki“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje“. N-7
21.00 Viskas bus gerai! N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė. N-7
23.45 „Kobra 12“. N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
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9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Būrėja“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Melo pinklės“.
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai“ (k). N-7
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Detektyvas Kolambas.
Žudiko autoportretas“. N-7
22.50 SNOBO KINAS
„Karštis“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.30 Baigiamasis penkiasdešimtojo tarptautinio
poezijos festivalio “Poezijos
pavasaris” (k).
15.15 ...formatas (k).
15.30 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Koncertas “Bet juk
šviesa nemiršta - pasilieka”
(k).
19.00 Vakaro autografas.
20.00 Skambantys pasauliai.

21.00 „Apie teisę“.
21.10 Linija, spalva, forma.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Lietuvių kinas trumpai.
Vasaros MEDIA Studija.
Geriausi trumpametražiai
filmai.
22.55 Kultūra (k).
23.15 Tarptautinis džiazo
festivalis “Birštonas 2014”.
0.00 Panorama (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 „Pagalbos skambutis“.
N-7
10.55 24 valandos. N-7.
11.30 Sekmadienio rytas.
12.15 Dviračio šou.
12.45 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
13.15 „Mus supantis pasaulis“ (k).
14.10 „Pasaulio uostai“ (k).
15.05 „Mus supantis pasaulis“ (k).
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.55 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėtai“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7

13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „6 kadrai“. N-7
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški
kadrai“. N-7
23.00 „Naujokė“. N-7
0.10 „Žmogžudystė“. N-14
1.10 Aukščiausia pavara.
1.55 „Naša Raša“. N-14
7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Kobra 12“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.00 Patriotai. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“.
18.00 Reporteris.
18.45 „Kai jos nelauki“. N-7
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7
21.50 „Greičiau už garsą“.
N-14
23.55 „Gyvenimo šukės“.
N-S

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ laikraščio prenumeratos.
„Anykštą“ galima užsiprenumeruoti redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, PayPost kioskuose bei internetu www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.
Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
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šeštadienis
6.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k).
6.30 Gyvenimas (k).
7.25 Bėdų turgus (k).
8.25 Gimtoji žemė.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Aviukas Šonas“.
10.00 Linksmoji knyga.
10.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11.30 Mūsų miesteliai.
Šeštokai. 1 d.
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
7 d.
13.00 „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu“.
14.00 Muzikinis projektas
„Auksinis balsas“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Taip. Ne.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“.
0.00 „Ekstraktas“. N-14
6.30 „Pirmykštė žemė“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.
7.45 „Teisingumo lyga “.
8.10 „Benas Tenas.
Supervisata“.
8.35 „Tomo Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Krokodilas Gena“.

10.00 KINO PUSRYČIAI
„Gatvės futbolas“.
11.55 „Nepaprastas draugas
Semas“. N-7
13.55 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Komisaras Aleksas“. N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 SUPERKINAS „SkūbisDū! Paslaptinga pradžia“.
20.40 „Piko valanda“. N-7
22.40 „Ratko“. N-14
0.20 „Vampyrai. Virsmas“. S
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo meistrai“.
7.25 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Begalinė istorija“.
9.00 Tobula moteris.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.30 „Monstrų vidurinė mokykla. Pabėgimas iš Kaulų
kranto“.
11.30 „Armijoje“. N-7
13.20 „Užsispyrėlės sutramdymas“. N-7
15.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Persis Džeksonas ir
Olimpo dievai. Žaibo vagis“.
N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
21.30 „Uždelsta meilė“. N-7
23.20 „Devynerių namai“. S

sekmadienis 2014 06 01
6.45 Naujienos. 6.55 Top-shop. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.05
Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda.
11.00 Naujienos. 11.20 Atspėk melodiją. 11.50 Vaidybinis f. „Senis Chotabyčius“.
13.30 Jūrmala. Humoro festivalis. 14.10 Vaidybinis f. „Garažas“. 16.00 Vaidybinis
f. „Staigmena“. 17.00 Naujienos. 17.20 Vaidybinis f. „Staigmena“. 18.10 Vaidybinis
f. „Šeima“. 20.00 Laikas. 21.05 Koncertas Vaikų gynimo dienai. 22.45 Informacinė
laida. 23.20 Boksas. D. Čiudinovas - P. Nilsenas. 0.15 Vaidybinis f. „Išlaikytinės išpažintis“. 1.40 Vaidybinis f. „Ledo ritulininkai“. 3.20 Vaidybinis f. „Atsakai už viską“. 4.50
Muzikinis kanalas.
7.30 Vaidybinis f. “Pelenė”. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10 Arsenalas. 9.40, 0.00
TV serialas “Svotai”. 10.45 Apie maistą. 11.25 Moterų žurnalas. 12.10 Naujienos.
Centrinis regionas. 12.35 X zona. Savaitės apžvalga. 13.10 Pavarų dėžė. 13.50
Tyrimo paslaptys. 14.25 Dailininkai. 15.15 Tavo miestas. 15.30 Slavų mugė. 15.55
Žvaigždžių gyvenimas. 17.15 TV serialas “Laimė yra”. 21.00 Svarbiausias eteris.
21.55 Orai. 22.15 Vaidybinis f. “Iškviečiama auklė”.

pirmadienis 2014 06 02
6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis pirkimas. 9.55
Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.05
Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Cirkas. Rizikuojant gyvybe. 15.55 J. Menšovos
laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00
Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV serialas “Kuprinas. Duobė”. 23.05 Lietuvos
“Laikas”. 23.15 Vakarinis Urgantas. 23.50 Informacinė laida. 0.20 Naktinės naujienos.
0.30 Pozneris. 1.25 Vaidybinis f. “Mažasis didžiojo sekso gigantas”. 2.40 Metas pietauti. 3.40 Mados nuosprendis. 5.25 Muzikinis kanalas.
5.05 Svarbiausias eteris. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 15.00, 19.00, 1.40 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona.
8.45, 14.05 Mūsiškiai. 9.05 Orai. 9.25 Aplink planetą. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.35 Reali diplomatija. 11.00 Reporteris. 11.40 Taikus ratas. 12.10, 19.55 TV
serialas “Gydymas meile”. 13.00 Redaktorių klubas. 13.35 Atgalinė atskaita. 14.15
Perkrovimas. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Vaidybinis f. “Dama su papūga”.
17.10, 2.40 Arsenalas. 17.35, 1.15 Biuro stilius. 18.05 TV serialas “Taksi”. 19.20,
3.00 24 klausimai. 20.40, 3.35 Arena. 21.00 Panorama. 21.45, 3.50 X zona. 22.00
Forumas. 22.55, 4.05 Baltarusijos laikas. 23.45 Aktualus interviu. 0.00 Vaidybinis f.
“Du husarai”. 2.00 Dia@blogas. 2.25 Laida apie futbolą.

antradienis 2014 06 03
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25
Kontrolinis pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais.
12.30 Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 A. Leonovas. Pirmas
atvirame kosmose. 15.50 J. Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.50
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV
serialas “Kuprinas. Duobė”. 23.00 Lietuvos “Laikas”. 23.10 Vakarinis Urgantas. 23.45

1.15 „Visa tiesa apie meilę“. N-7
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Atsargiai - moterys!“ N-7
10.30 Kviečiu vakarienės.
11.00 „Runkelių sala“. N-7
12.00 „Žmogus prieš gamtą“.
N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 „Milijonieriai“. N-7
15.00 „Šeimynėlė“ (k). N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“. N-7
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.30 MANO HEROJUS
„Tikras teisingumas. Mirtina
sankryža“. N-14
23.15 AŠTRUS KINAS „Sutartis
su šėtonu“. S
1.05 Bamba TV. S
6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdomybės“.
12.00 Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein.
12.30 „Savaitgalis su Aleks“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
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14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Paslaptingos istorijos.
Gyvenimas sapne“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.00 „Toks gyvenimas“. N-7
18.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
19.00 „Bethovenas“.
21.00 Nemarus kinas. „Vinetu ir
jo draugas Ugninė ranka“. N-7
23.00 „Dešimčia metų jaunesni“. N-7
0.00 „Paslaptingos istorijos.
Gyvenimas sapne“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
8.55 Kultūrų kryžkelė.
10.15 Krikščionio žodis (k).
10.30 Kelias.
10.45 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. Audronės
Urbonaitės knygos “Žydiškų
daiktų kambarys” pristatymas
(k).
11.40 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Tarptautinis liaudies instrumentinės muzikos festivalis
“Rido 2013”.
15.15 Kine kaip kine.
15.45 „Aš esu“.
16.50 „Baltam skersgatvy...“ (k).
17.30 Etnokultūros ratas.
Šeduvių Sekminės..
18.00 Dvarai ir likimai. 4 laida.
(k).
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.45 Muzika gyvai.
20.25 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.
21.15 Baletas “Don Kichotas”.

Informacinė laida. 0.20 Naktinės naujienos. 0.30 Karas Korėjoje. 1.25 Vaidybinis f.
“Pamotė”. 2.50 Metas pietauti. 3.50 Mados nuosprendis. 5.30 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 8.45 Baltarusijos žemė. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.10 TV serialas “Taksi”. 10.00 Gamtos stebuklai.
10.25 Dokumentinis f. 12.10, 19.50TV serialas “Gydymas meile”. 13.00, 2.40 Pavarų
dėžė. 13.25, 1.15 Moterų žurnalas. 13.50, 2.25 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00 TV
serialas “Špako žmonės”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Vaidybinis f. “Du husarai”.
16.40 Dokumentinis f. 19.20 Žurnalisto tyrimas. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45, 3.50
X zona. 22.50, 4.05 Baltarusijos laikas. 23.45 Sunkios dienos vakaras. 0.10 Vaidybinis
f. “Du husarai“. 2.00 Dia@blogas. 3.10 Žurnalisto tyrimas.

trečiadienis 2014 06 04
5.50Lietuvos“Laikas”.6.00TVkanalas“Labasrytas”.9.00Naujienos.9.25Kontrolinis
pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Rolanas Bykovas. 15.55 J. Menšovos
laida.16.45Madosnuosprendis.17.50Susituokime.18.55Tegulkalba.20.00Laikas.
20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV serialas “Kuprinas. Duobė”. 22.10 Laurentijus
Berija. 23.05 Lietuvos “Laikas”. 23.15 Vakarinis Urgantas. 23.45 Informacinė laida.
0.20 Naktinės naujienos. 0.30 Politika. 1.20 Vaidybinis f. “Skambina, atidarykite duris”.
2.35 Metas pietauti. 3.35 Mados nuosprendis. 5.15 Muzikinis kanalas.
5.05,21.00Panorama.5.40Žmogausteisės.6.00,7.20,8.15Labasrytas,Baltarusija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10,
8.10 X zona. 8.45, 16.50 Baltarusijos žemė. 9.10, 18.10 TV serialas “Taksi”. 10.05
Apie maistą. 10.35 Žurnalisto tyrimas. 11.05, 22.55, 4.10 Baltarusijos laikas. 12.10,
19.55 TV serialas “Gydymas meile”. 13.05 Sveikata.13.35 Pirmyn į praeitį. 14.05,
22.00 TV serialas “Špako žmonės”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis.
15.45 Vaidybinis f. “Du husarai”. 17.05, 2.45 Laida automobilininkams. 17.35, 1.15
Dokumentinis f. 19.20, 3.10 24 klausimai. 20.40, 3.35 Specialus reportažas. 21.45,
3.55 X zona. 23.45 Aktualus interviu. 0.00 Vaidybinis f. “Specialybės kontrolinis”. 2.00
Dia@blogas. 2.25 Taikus ratas.
.

ketvirtadienis 2014 06 05

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25
Kontrolinis pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30
Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes.14.00 Naujienos. 14.20 Laurentijus Berija. 15.50 J.
Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV serialas “Kuprinas. Tamsoje”.
23.05 Lietuvos “Laikas”. 23.10 Vakarinis Urgantas. 23.45 Informacinė laida.
0.20 Naktinės naujienos. 0.30 Vėlai vakare. 1.15 Žvaigždėlaivis. 1.30 Vaidybinis f.
“Kelio atgal nėra”. 3.05 Metas pietauti. 3.35 Mados nuosprendis. 5.15 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 8.45, 11.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas
rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.00 Naujienos. 7.05, 8.05,
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona.9.10, 18.05 TV serialas “Taksi”. 10.00 Apie maistą.

23.00 Panorama (k).
23.25 Koncertas “Bet juk šviesa
nemiršta - pasilieka” (k).
0.25 „Vasara su Tomu Manu“.
5.00 Info diena (k).
9.00 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Nuo...Iki....
14.15 KK2 (k). N-7
14.55 Dviračio šou (k).
15.25 Padėkime augti.
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7.
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Mano kiemas.
18.45 KK2 penktadienis. N-7
20.00 Alchemija LXIII. Selfie.
VDU karta.
20.30 Padėkime augti (k).
21.00 „Mus supantis pasaulis“.
22.00 „Pasaulio uostai“.
23.00 Pagalbos skambutis. N-7
23.55 Valanda su Rūta.
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7
2.40 Yra kaip yra (k). N-7
3.30 Mano kiemas (k).
4.00 Alchemija LXIII. Selfie.
VDU karta (k)
4.30 Nuo...Iki... (k).
8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Krovinių karai“. N-7
11.00 „Su Anthony Bourdainu
be rezervacijos“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Juokingiausi Amerikos

namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „Rezidentai“. N-7
19.00 „Žvaigždžių karai IV.
Nauja viltis“. N-7
21.35 „Džo“. N-14
22.00 „Klyvlendo šou“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“.
N-7
23.00 „Naujokė“. N-7
0.05 „Žmogžudystė“. N-14
1.05 „Klyvlendo šou“. N-7
2.20 „CSI Niujorkas“. N-7
7.35 „Gamtos pasaulis“.
7.50 Patriotai. N-7
8.50 „Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai“. N-7
11.00 Viskas bus gerai! N-7
13.00 Pasaulis X. N-7
14.00 Kitoks pokalbis.
15.00 „Kelionė į Rio 5. San
Paulas“.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip gyvena krokodilai“. N-7
17.00 Žinios
17.20 „Kaip gyvena krokodilai“. N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Vera“. N-7
20.40 „Gamtos pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.30 „Paramedikai“. N-14
23.50 „Pumų medžioklė“. S

10.25 24 klausimai. 10.50, 22.50, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.00 Medicinos paslaptys. 13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.50 Firmos
paslaptis. 14.05, 22.00TV serialas “Špako žmonės”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30
Specialus reportažas. 15.45 Vaidybinis f. “Specialybės kontrolinis”. 17.05, 2.45 Jėgos
veiksnys. 17.35, 1.35 Įžymybės. 19.20, 3.10 Piniginė ir gyvybė. 20.40, 3.35 Interesų
sritis. 21.45, 3.50 X zona. 23.45 Sunkios dienos vakaras. 0.10 Vaidybinis f. “Po žydru
dangumi”. 2.20 Dia@blogas.
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5.50Lietuvos“Laikas”.6.00TVkanalas“Labasrytas”.9.00Naujienos.9.25Kontrolinis
pirkimas.9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas
pietauti. 13.05 Jie ir mes.14.00 Naujienos. 14.20 Georgijus Burkovas. 15.25 Lauk
manęs. 16.20 Mados nuosprendis. 17.20 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 22.05 TV serialas
“Kuprinas. Tamsoje”. 0.00 Informacinė laida. 0.35 Vakarinis Urgantas.1.20 Vaidybinis
f. “Pirmadienio vaikai”. 2.45 Vaidybinis f. “Ledo ritulininkai”. 4.20 Metas pietauti.4.50
Mados nuosprendis. 6.30 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40, 8.45 Specialus reportažas. 6.00, 7.20, 8.15
Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.50 Naujienos.
7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas “Taksi”. 10.10
Baltarusijos virtuvė. 10.35 Piniginė ir gyvybė. 11.05 Baltarusijos laikas. 12.10,
19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00, 1.25 Rytdiena - tai mes. 13.25
Aukščiau stogo. 13.55 Mūsiškiai. 14.05, 22.10 TV serialas “Špako žmonės”.
15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. “Po žydru
dangumi”. 17.15, 2.50 Praėjusio amžiaus dainos. 18.10 Mistinės istorijos. 19.20
Tyrimo paslaptys. 20.40, 2.10 Taikus ratas. 21.45, 3.45 X zona. Savaitės apžvalga. 23.05, 4.10 Reporteris. 23.40 Vaidybinis f. “Kilnusis plėšikas Vladimiras
Dubrovskis”. 2.25 Pasitikėk ir tikrink.
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7.00 Naujienos. 7.25 Kontrolinis pirkimas. 7.50 Vaikų klubas. 8.20 Gudruolės ir gudruoliai. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Metas pietauti.
11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.00 Tamara Siomina. 13.05 Dietologų
sąmokslas. 14.05 Vaidybinis f. “Meilė nesidalija iš dviejų”. 17.00 Naujienos. 17.20
Filmo tęsinys. 17.55 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 20.00 Laikas. 20.25 Humoro
jausmas. 21.30 Šįvakar suA. Malachovu. 23.10 Kas? Kur? Kada? 0.30 Informacinė
laida. 1.00 Vaidybinis f. “Pagrindinis liudytojas”. 2.05 Vaidybinis f. “Vyšnių duburys”.
4.20 Vaidybinis f. “Nesantaikos obuolys”. 5.55 Muzikinis kanalas.
4.55, 21.00 Panorama. 5.30, 2.40 Religinė laida. 6.00 Vaidybinis f. “Kilnusis plėšikas
Vladimiras Dubrovskis”. 7.40, 17.55, 23.25 Mistinės istorijos. 8.30, 3.05 Vasarvietė.
9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 4.10 Vaidybinis f. “Nuostabūs Deniso Korabliovo
nuotykiai”. 10.15Animacinis f. 10.20Autografas. 10.50, 3.30 Perkrovimas. 11.30Apie
maistą. 12.10 Redaktorių klubas. 12.50 Firmos paslaptis. 13.00 Gamtos stebuklai.
13.25 Sveikata. 14.00 Biuro stilius. 14.25 Pavarų dėžė.15.15 Regiono naujienos.
15.30, 2.10 Muitų sąjunga. 15.55 Jėgos veiksnys. 16.20 Atgalinė atskaita.16.50
Aplink planetą. 17.30 Baltarusija 24. 18.40 Įžymybės. 19.05, 0.15 Talentų akademija.
21.40 Žurnalisto tyrimas. 22.05 Vaidybinis f. “Geli ir Nokas”.
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Anykščių menų inkubatoriuje
galimi korupciniai ryšiai

Visuomenininkas
Arūnas
Liogė tvirtina, jog už tokią
pinigų sumą, kurią gauna
Menų inkubatorius su keliais menininkais, būtų galima išlaikyti rajono kultūros
darbuotojus, sporto trenerius, muzikos ir dailės mokyklų mokytojus.
(Atkelta iš 1 p.)
Buhalterės alga 3,5 karto
didesnė negu direktorės
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Edmundas Cimbalistas savo išvadoje stebėjosi, kad
AMI buhalterio atlyginimas 2013
metais yra 3,5 karto didesnis (2250
Lt) už direktoriaus atlyginimą (425
Lt). „Kadangi darbo užmokestis
buhalteriui nustatytas didesnis nei
vadovui ir lėšos galimai panaudotos netaupiai, todėl yra rizika, kad
galėjo būti korupcinių susitarimų
nustatant atlyginimo dydį pavaldiniams“, - tyrimo išvadoje rašė
E.Cimbalistas.
Tai, kad buhalterio atlyginimas
kelis kartus yra didesnis už direktoriaus, anot E.Cimbalisto, nėra
normalu. „Buhalterio darbo užmokesčio dydis neadekvatus darbo
kiekiui. Buhalterio atlyginimas nustatytas nesilaikant taupumo principo“, - pažymėjo E.Cimbalistas.
AMI buhalterė L.Juodienė pernai
dirbo 0,75 etato, direktorė Daiva
Perevičienė – 0,5 etato. Šios darbuotojos taip pat dirbo ir Verslo informacijos centre.
Nuo balandžio 1 dienos
D.Perevičienė jau nedirba Verslo
informacijos centre – rajono Taryba patvirtino, kad ji pilnu etatu
dirbs AMI. „Mano alga bus 2250
Lt, buhalterės – 1523 Lt į rankas“, „Anykštai“ sakė D.Perevičienė.
Lėšas galėjo naudoti
asmeninių automobilių
išlaikymui
AMI direktorė D.Perevičienė ir
buhalterė L.Juodienė 2012 metais
asmeniniais automobiliais (apmokant kuro sąnaudas) vyko į komandiruotes 66 kartus. „Nors inkubavimo veiklos AMI nevykdė, tačiau
labai dažnai direktorė ir buhalterė
vyko į įvairius seminarus, renginius, į Kultūros ministeriją bei VšĮ
Lietuvos verslo paramos agentūrą
derinti įvairių klausimų, nors dauguma jų galima suderinti naudojant
šiuolaikines ryšio priemones, - audito išvadose rašė E.Cimbalistas.
- Pasitaikė atvejų, kada tais pačiais
klausimais į komandiruotę vyko direktorė, o po dienos ir buhalterė. Iš

pateiktų pavyzdžių darytina išvada,
kad biudžeto pinigai transporto išlaidoms AMI naudojami netaupiai.
Be to, yra požymių, kad transportui
skirtos lėšos, galimai buvo naudojamos ne tiems tikslams, kuriems jos
buvo skirtos. Lėšos galėjo būti naudojamos asmeninių automobilių išlaikymui, nes nėra vidaus kontrolės,
automobilių spidometrų parodymai
nefiksuojami. Be to, AMI naudoja
UAB „Luktarna“ išduotą kortelę atsiskaitymui už kurą, kuri turėtų būti
naudojama tik įstaigos transportui“.
2012 metais iš biudžeto lėšų, skirtų AMI bazės sukūrimui ir veiklos
organizavimui, naudojant nuosavus
automobilius komandiruočių tikslais, panaudota kuro už 6 tūkst.758
Lt.
AMI direktorė ir buhalterė 2013
metais per keturis mėnesius asmeniniais automobiliais (apmokant kuro
sąnaudas) vyko į komandiruotes 25
kartus. Auditorius E.Cimbalistas
padarė išvadą, kad ne į visas komandiruotes buvo būtina važiuoti.
„Būta daug atvejų, kada AMI buhalterė buvo komandiruojama spręsti
organizacinių, techninės priežiūros
klausimų, kurie į buhalterio funkcijas neįeina. Taigi, yra rizika, jog
AMI biudžeto pinigai transporto
išlaikymui buvo naudojami netaupiai“, - rašoma tyrimo išvadose.
Abejoja, ar AMI išsilaikys
be papildomų lėšų
Auditoriaus E.Cimbalisto ataskaitoje užsimenama apie tai, kad AMI
yra viešoji įstaiga, kuri lėšas veiklos
vykdymui privalo užsidirbti pati.
„Iš savivaldybės biudžeto galėtų
būti finansuojamos kai kurios įstaigos įsikūrimo, vykdomų programų
išlaidos, kol viešoji įstaiga pradės
veiklą, numatytą įstatuose. Viešosios įstaigos darbuotojų atlyginimai
negali būti finansuojami iš biudžeto. Tai pačios įstaigos reikalas. Jei
įstaiga nepajėgi išsilaikyti, reikėtų
apsispręsti dėl jos reorganizavimo“,
- savivaldybei, kaip įstaigos steigėjai ir dalininkei, pataria auditorius
E.Cimbalistas. Jis pasigedo įrodymų, kad AMI sugebės suburti „po
vienu stogu“ tiek menininkų, jog
įstaigos veikla atsipirktų ir nereikėtų pastovių biudžeto investicijų į jos
veiklą.
Vykdo panašias veiklas
Anot E.Cimbalisto, AMI veikla
panaši į VšĮ Anykščių verslo informacinio centro veiklą. „Skirtumas,
kad Anykščių verslo informacinis
centras nevykdo turto nuomos pa-

slaugos ir neakcentuoja, kad pagalbą teikia verslui, susijusiam su
menu. To akcentuoti nėra būtina,
nes į verslo sąvoką įeina visos verslo rūšys. AMI į savo įstatus yra įrašiusi daugiau ūkinės – komercinės
veiklos rūšių, nors realiai tų veiklų
nevykdė. Be to, AMI direktorė ir
buhalterė dirba ir Anykščių verslo
informacijos centre. Šios įstaigos
veiklą vykdo tose pačiose patalpose, naudoja tą patį turtą. Esant
tokiai situacijai, tikslinga būtų šias
dvi įstaigas sujungti į vieną, taip
sutaupant administravimo ir kitas
išlaidas“ - savo išvadose rekomendavo E.Cimbalistas.
Kovo mėnesį posėdžiavusiai rajono Tarybai sujungti abi minėtas
viešąsias įstaigas siūlė ir rajono
Tarybos narys liberalcentristas Alvydas Gervinskas, siūlydamas sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėjusi visus galimus reorganizavimo
variantus, rajono Tarybai pasiūlytų
optimaliausią variantą. Tačiau rajono Taryba tokiam politiko siūlymui
nepritarė, o meras Sigutis Obelevičius, kaip argumentą, jog AMI ir
Verslo informacijos centro jungti
į vieną įstaigą negalima, pateikė
faktą, jog AMI įkurtas už ES lėšas,
todėl „žaisti čia negalima, o reikia
žiūrėti labai atsakingai“. „Jei verslo
centras ką nors dubliuoja, galėsime
jį uždaryti“, - dėl Verslo informacijos centro kategoriškas nebuvo meras S.Obelevičius.
Direktorė pasikarščiavo...
Paskutiniame rajono Tarybos posėdyje dalyvavusi AMI direktorė
D.Perevičienė teigė „abejojanti auditoriaus išvadomis“. „Anykštos“
paprašyta plačiau išplėtoti šią savo
mintį, AMI direktorė D.Pervičienė
sakė: „Ne, gal aš pasikarščiavau...
Auditoriaus išvadas vertinu normaliai. Buhalterės atlyginimas buvo
3,5 karto didesnis, nes jos darbų
krūvis projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo didesnis 300 kartų.
Toks atlyginimas buvo nustatytas
tol, kol vyko AMI statybos“.
Į klausimą apie galimus korupcinius ryšius ir apie galimybę dideliu
buhalterės atlyginimu pasidalinti
tarpusavyje D.Perevičienė teigė:
„Negaliu šios auditoriaus išvadų
dalies komentuoti, reikėtų apie tai
klausti paties E.Cimbalisto, ką jis
turėjo mintyje rašydamas apie galimus korupcinius ryšius. O buhalterė savo atlyginimo su manimi tikrai
nesidalijo“.
Dėl abejotinų komandiruočių
D.Perevičienė paaiškino: „Buvo
labai daug veiklų, kurių neturėjau

galimybės suderinti iš karto. Direktorė susitinka su vienais žmonėmis,
buhalterė – su kitais. Reikėjo suderinti du projektus, sujungti, gauti užsakovo rezervą, reikėjo visas
archeologijas susitvarkyti Kultūros
paveldo departamente... Iš tikrųjų
įgyvendinti projektą nėra taip paprasta niekur nevažiuojant ir sėdint
čia. Kiekvienas galime išsakyti
savo nuomonę apie tai, kad kai kuriuos darbus buvo galima suderinti
nevažinėjant, o naudojant šiuolaikines ryšio priemones...“
AMI direktorė D.Perevičienė
aiškino, jog Menų inkubatorius ir
toliau yra išlaikomas savivaldybės
biudžeto pinigais (auditorius ataskaitoje pažymėjo, jog AMI lėšas
egzistavimui turi užsidirbti pats),
kadangi Menų inkubatorius realiai
veiklą pradėjo tik šių metų vasario
mėnesį, kai buvo įsikraustyta į naujas patalpas.
Arūnas Liogė: Menų
inkubatorius kasmet gaus
0,5 mln.Lt lašelinę“
Buvusiam savivaldybės administracijos direktoriui, visuomenininkui
Arūnui Liogei užkliuvo 2014 metų
savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas. Jis mano, kad AMI per metus gali būti skirta po 513 tūkst.litų
lašelinė. „Pavyzdžiui, darnios kurortinės plėtros programoje vienoje
eilutėje 20 tūkst.Lt skiriama kūrybinių industrijų plėtrai, o jau kitoje tos
pačios programos eilutėje 250 tūkst.
Lt skiriama viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizuoti ir
vykdyti, o dar kitoje – 243 tūkst.Lt
rajono kūrybinių industrijų plėtros
galimybių įvertinimui ir strategijos
sukūrimui. Iš viso tai jau 513 tūkst.
Lt. Kyla klausimas, ar tik šios 0,5
milijono litų lėšos nėra skiriamos
naujam rajono valdžios kūdikiui
- Menų inkubatoriui? Oficialiai
skelbiama, kad menų inkubatoriaus
atsiradimo Anykščių padangėje kaina yra 5 mln.513 tūkst.403 Lt. Kiek
kiekvienais metais kaip dotaciją
rajono valdžia privalo skirti menų
inkubatoriui išlaikyti?“, - laiške
„Anykštai“ rašė A.Liogė.
AMI direktorė paklausta, ar tikrai įstaigos išlaikymui per metus
gaus po daugiau negu 0,5 mln.Lt,
sakė, kad su savivaldybe pasirašė sutartį, kad šiais metais Menų
inkubatoriui bus skirti 250 tūkst.
Lt. Kam bus skirtos šios lėšos?
„Yra pateikta veiklos programa...
Yra visas inkubatoriaus išsilaikymas: patalpų išlaikymas, darbuotojų atlyginimai“, - paaiškino
D.Perevičienė.
O iš rezidentų veiklos įplaukų,
kuriomis būtų galima išsilaikyti,
nebus? „Gausim pajamų, taip...
Ūkio ministerija yra patvirtinusi tokią tvarką: pirmais metais po menų
inkubatoriaus atsidarymo jame turi

A. Jogelos IĮ „Skardininkas“
STOGŲ DENGIMAS
SKARDINĖS STOGŲ
DANGOS
SKARDOS GAMINIAI
Tel. (8-611) 43781.

CE Sertifikatas, 15 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 3600 Lt.
Tel. 8 686 78355

būti 7 inkubuojami objektai, antrais
metais – 14, trečiais – 21. Vadinasi, taip ir pajamos pirmais veiklos
metais bus pačios mažiausios, lygiai taip pat ir savivaldybės lėšos
pirmais metais jos yra didžiausios,
antrais metais mažės, kadangi teiksime daugiau paslaugų, trečiais metais, gali būti, kad mes išsilaikysime
jau iš savo pajamų, aš dabar negaliu
pasakyti, kaip bus iš tikrųjų...“, teigė D.Perevičienė.
O SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
VILIUS
JUODELIS
papildė
D.Perevičienę ir raštu „Anykštai“
paaiškino, kad dar 254 tūkst.502
Lt šiemet iš savivaldybės biudžeto
bus sumokėta kaip kultūros paveldo statinio rekonstrukcijos, naujo
priestato statybos ir įrangos lėšos,
kurios yra įskaičiuotos į bendrą
menų inkubatoriaus projekto vertę.
Taigi, A.Liogė nesuklydo rašydamas, kad šiemet iš savivaldybės
biudžeto už Menų inkubatorių bus
sumokėta per 0,5 mln.Lt
Kasmet apetitas augo:
išlaikymui jau skirta
beveik 559 tūkst.Lt
A.Liogės klausimą „Kiek kiekvienais metais kaip dotaciją rajono valdžia skyrė menų inkubatoriui
išlaikyti?“ persiunčiau SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUI VILIUI JUODELIUI. Jis raštu atsakė, jog Menų
inkubatoriaus veiklai 2008 – 2014
metais skirta 558 tūkst.900 Lt (2008
m. – Menų inkubatoriaus steigimui
– 5 tūkst.Lt, 2009 m. įstaigos veiklai – 13 tūkst.300 lt, 2010 m. įstaigos veiklai – 52 tūkst.Lt, 2011 m.
įstaigos veiklai – 58 tūkst.600 Lt,
2012 m. įstaigos veiklai – 60 tūkst.
Lt, 2013 m. įstaigos veiklai – 120
tūkst.Lt, 2014 m. įstaigos veiklai –
250 tūkst.Lt).
PVM mokesčiui ir
archeologiniams
kasinėjimams –
1 mln. 194 tūkst.382 Lt
V.JUODELIO
duomenimis,
Anykščių menų inkubatoriaus
projekto įgyvendinimas kainavo
4 mln.534 tūkst.748 Lt, iš kurių 4
mln.308 tūkst.11 Lt sudaro ES lėšos, 226 tūkst.737 Lt – savivaldybės lėšos.
Už menų inkubatoriaus projektą
savivaldybė papildomai sumokėjo
dar 952 tūkst.297 Lt PVM mokesčio ir apie 242 tūkst.Lt už archeologinių tyrinėjimų darbus.
Prie minėtų išlaidų pridėjus septynerių metų išlaikymo išlaidas,
gausime, kad galutinė Menų inkubatoriaus vertė 2014 metais yra apie
6 mln.288 tūkst.130 Lt, iš kurių savivaldybės lėšos - apie 1 mln.421
tūkst.593 Lt.
Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai. Parduoda medieną.
Miškovežio paslaugos.
Tel. (8-612) 12058.

SKELBIMAI

įvairus

Šunų ir kačių kirpykla Anykščiuose.
Registracija tel. (8-620) 77544.
Daugiau informacijos: www.sunukirpeja.lt
Tvarkinga medicinos studentė išsinuomotų kambarį ar butą liepos –
rugpjūčio mėn. Anykščiuose.
Tel. (8-625) 39304.
Išsinuomotų komercines patalpas
patrauklioje vietoje.
Tel. (8-652) 18468.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m, pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt.
baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Gaminame virtuvės, prieškambario
ir kitus korpusinius baldus.
Tel. (8-603) 35705.
Paslaugos
Nuomoja palapinę, stalus, indus.
Tel. (8-676) 62035.
Restauruoju neveikiančių, blogai
veikiančių benzininių variklių aukštos
įtampos magnetines uždegimo rites ir
traktorinius magnetus.
Tel. (8-675) 92171.
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės šakės). Atliekame lauko santechnikos
darbus.
Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.melkerlita.lt, tel.: Linas (8-616)
08020, Rolandas (8-686) 83265.
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantija.
Tel. (8-699) 81270.
Išvalome krūmus ir kitą menkavertę
medieną nuo žemės ūkio paskirties
žemės.
Tel. (8-656) 77315.

parduoda
Medinį namą (65 kv. m, 3 arai žemės, naujas pakeistas stogas).
Yra malkinė, šulinys. šalia turgus.
Galutinė kaina 30 000 Lt.
Tel. (8-676) 68658.
55 kv. m komercines patalpas pačiame centre J. Biliūno g. Kaina 55
000 Lt.
Tel. (8-676) 68658.
Butą Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.
1,5 kambario 35 kv. m butą J. Biliūno
g. 20. Naujas remontas, nauji baldai,
4-as aukštas.
Tel. (8-699) 62230.
Erdvų, didelį 4 kambarių butą
Anykščiuose. Puikus pasirinkimas
ieškantiems erdvaus bei komfortiško
būsto.
Tel. (8-600) 19810.
„Liudiškių“ sodininkų bendrijoje
sodą. Yra vanduo, geodeziniai matavimai, juodžemis.
Tel. (8-647) 68166.
Garažą.
Tel. (8-672) 43413.
Automobiliai, žemės
ūkio technika
1997 m. AUDI A3 ( 1,9 l, TDI) - 5400
Lt. 1997 m. VW POLO ( 1,9 l, SDI,
sedanas, TA) - 2800 Lt.
Tel. (8-699) 43030.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi:
vandentiekis, kanalizacija, drenažas,
pamatai ir įvadai. Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Įrengiame nuotekų surinkimo talpas
gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 2,2
m pločio, sandarūs, įlieti į betono pagrindą, nelaidūs vandeniui). Kasame
tranšėjas vandentiekiui, jungiame hidroforus.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com
Šiltiname pastatus - užpildome oro
tarpus ekovata, termoputa, granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai
namus, gamybinės paskirties patalpas, kalkinu fermas, atlieku kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Vidaus apdaila ir medžio darbai.
Tel. (8-698) 09766.
Statybos darbai: namų dažymas,
trinkelių klojimas, laminato dėjimas
bei kiti darbai.
Tel. (8-647) 59686.
Nebrangiai paruošia dažyti, dažo
namus ir sodo namelius.
Tel. (8-606) 58151.
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UAB “Sirenga” reikalingi: staliai staklininkai, statybininkai - dailydės.
Tel. (8-698) 30995.

Griauna pastatus, mala statybines
atliekas ir akmenis.
Tel. (8-682) 92949.

Reikalingas žmogus, galintis
teikti pramoginę paslaugą - vežioti
arklio traukiamu vežimu.
Tel. (8-610) 13791.

Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas naudojant kompiuterinį stendą. Dyzelinių kuro sistemų remontas.
Kompiuterinė diagnostika.
Savitiškio g. 10b, Panevėžys. Tel.:
(8-692) 31313,
www.purkstukai.com
Greitai, kokybiškai dengia šlaitinius
stogus, stato karkasinius pastatus,
pasirūpina pigesnėmis medžiagomis.
Tel. (8-687) 73069.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Gamina, montuoja įdėklus, pristatomus, apšiltintus kaminus. Valo
kaminus. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm
skardą.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.

Ar Jūs viską žinote apie savo sveikatą?
Birželio 3d. (antradienį), kompiuterinė funkcinė sveikatos diagnostika bus atliekama Panevėžyje, Marijonų g. 27, prie BIČIOLIO
prekybos cento (is kiemo pusės, II a.) .
Priimami tik iš anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. (8682) 40857 darbo dienomis nuo 9.30-19.00 val. Tad kviečiame
visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.
Kompiuterinė funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šios diagnostikos
metu yra matoma kiekvieno organo ir visų sistemų veikla.Pateikiama
informacija kokiose kūno vietose yra sutrikimai,vystosi ligos, vyksta uždegiminiai procesai, audinių pakitimai.Visi sveikatos duomenys
yra matomi judesyje.Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis,
plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoninės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie
sukelia lėtines ligas, alergijas ir chronišką nuovargį. Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines programas yra tas,
kad organizme vykstantys pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, kai žmogų vargina
skausmai ir ne viena liga, šios diagnostikos pagalba galima greičiau
nustatyti negalavimo priežastis ir skirti efektyvesnį gydymo būdą ar
negaištant laiko nukreipti reikalingo specialisto konsultacijai.Todėl ir
profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika
atneš neabejotiną naudą kiekvienam.
Kompiuterinę funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka Kauno Natūralios Medicinos konsultacijų ir diagnostikos
centras “Žolių Salonas”.
Audi A4 dalimis.
Tel. (8-648) 71015.
Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, vartytuvus, vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų valomąsias, šnėkus, bulvių sodinamąsias,
kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Kitos prekės
Langai, durys (lauko, vidaus),
įvairios žaliuzės, vartai, šiltnamiai
“Klasika”. Nuolaidos iki 35 proc.
Tel. (8-698) 81888.
Įvairią statybinę medieną (lentas,
gegnes ir pan.). Priima užsakymus,
atveža į vietą.
Tel. (8-677) 66350, Tomas.
Įmonė - įvairią džiovintą ir nedžiovintą medieną.
Tel. (8-698) 30995.
Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai, šlaitiniai, dengti polikarbonatine danga.
www.siltnamis.info; www.metalika.
lt, Nemumo g. 51, Panevėžys, P.
Višinskio g. 32, Šiauliai; tel.: (8-45)
42-91-08, (8-656) 69123.
Mazda 626 dalimis (dujos). Spalvoto
vaizdo veikiantį televizorių.
Tel. (8-685) 87210.
Didmeninė prekyba dėvėtais rūbais
iš Norvegijos. Kaina 1 kg./4,80 Lt.
Panevėžys.
Tel. (8-604) 53058.
Lietuvišką kiaulienos skerdieną
puselėmis 40-70 kg, subproduktus.
Atveža.
Tel. (8-607)12690.

siūlo darbą

Mobiliu gateriu pjaunu medieną
Jūsų namuose, statau medinius karkasinius pastatus, pavėsines, statau
medines pirtis, atlieku vidaus apdailą.
Tel. (8-672) 38079.

Kuras
Pasiūlymas taupantiems! Beržo,
uosio briketai pigiau.
Tel. (8-698) 55663.
Nebrangiai - uosines malkas kaladėlėmis 35 - 40 cm ilgio. Atvežame į
vietą (Anykščių mieste ar greta).
Tel. (8-624) 39558.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

UAB „ANRESTAS“
reikalingi

dažytojai, tinkuotojai,
plytelių klijuotojai ir kt. specialybių statybininkai.

Gegužės g. 14, Anykščiai,
tel. 5-25-00

Transporto įmonei Utenoje
reikalingi:
Vairuotojai darbui su autovežiais.(Priimame ir be patirties,
apmokome!)
Darbas: Europoje, Europa-Rusija,
Europa - Lietuva.
(Tel.+37069800701)
(el.p. info@bleiras.lt)
Vilkikų vairuotojai darbui
Europoje.
(Tel. +37069801363)
(el.p. info@bleiras.lt)
Laiku ir stabiliai mokamas
atlyginimas.

Kavinei Kaune
reikalinga:

1.Virtuvės darbuotojos-ai, virėjos-ai
2.Padavėjos - indų nurinkėjos
3.Kebabų kepėjos - pardavėjos
Darbo dienomis yra kambarys
nakvynei
Tel.pasiteirauti: (8-686) 07408.

UAB “GROSSO MODA
LITHUANIA”
Ukmergėje nuolat plečianti savo veiklą siūlo įdomų ir perspektyvų darbą:
SIUVIMO TECHNOLOGUIVADYBININKUI,
Jei esi energingas, komunikabilus,
sugebi dirbti komandoje, moki anglų k.,
turi vyriškų ir moteriškų drabužių siuvimo technologijos žinių, gerai dirbi kompiuteriu,– šis darbas kaip tik Tau !
Siūlome geras darbo sąlygas, tiesioginį bendravimą su užsienio klientais,
kompetentingą atlyginimą.
Darbuotojus iš kitų miestų (iš Kauno,
iš Vilniaus, iš Panevėžio, iš Anykščių ir
kt. miestų vežame į darbą nemokamai.
Sudominome –siųsk CV
faksu 8-340-67071 arba e. paštu:
rita.varnaite@grossomoda.com

UAB “CESTA”,
21 metus veikiančiai mėsos
perdirbimo įmonei, firminėje
mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose,
REIKALINGA PARDAVĖJA
- KASININKĖ.
Pageidautina, turinti darbo
patirties prekybos srityje.
Darbas slenkančiu grafiku.
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Mokome nauju automobiliu !!!
Teirautis tel.: (8-657) 72 987
www.jonroka.lt.
Renkamės birželio 3 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose
Lašų ŽŪB parduoda
grikius. Tinka sėklai.
Tel. (8-611) 44130.
Perkame presuotus šiaudus
ir šieną. Gali būti ir netinkami gyvulių šėrimui. 100 Lt / t
(plius PVM).
Tel. (8-626) 85867.

VIŠčiukai, VIŠTAITĖS Birželio 1 d. (sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno
vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS-309
veislės vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (olandiškos); 2-3-4-5-8
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis
(kaina nuo 12 Lt), prekiausime kiaušiniais, turėsime gaižiukų, spec. lesalų (jei vėluosime prašome palaukti, tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00,
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55,
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50,
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje)
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO
paukščių ūkis
nuolat prekiauja paaugintais
kalakučiukais ir kitais paukščių jaunikliais.
Tel.: (8-687) 78274,
(8-5) 2322588.

Išpardavimas. Durpių briketus nuo
300 Lt, anglis nuo 550 Lt. Sveria kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.
Malkas. Galiu suskaldyt.
Tel. (8-628) 54918.
Malkas.
Tel. (8-671) 45111.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Gyvuliai
3,5 metų eržilą ir 1 m. eržiliuką.
Tel.: (8-630) 55901,
(8-670) 67399.
Veršingą žalmargę telyčią.
Tel. (8-657) 58785.
Karves.
Tel. (8-680) 20462.
Paršelius.
Tel. (8-674) 41305.
Paršelius.
Tel. (8-662) 83346.

Parduodu traktorius su krautuvais : MASSEY FERGUSON,
FIAT, FORD, ZETOR - 6945 (dvitiltis), traktorių VOLVO su dvigubais
ratais ir ruloninį šieno presą VIKON,
savivartę prikabinamą traktoriaus priekabą tinkančią vežti grūdams(20m3,
llgis- 7,28,m, plotis-2,38m.aukštis
-1,20m).Atvežame į vietą. Biržai.
Tel. (8-699) 31400.

PAVA SA R I N ĖS
N UOLA I D O S
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt
Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
malkas . Galime atvežti.
Tel.: (8-686) 88713.
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SKELBIMAI

Jubiliejaus proga
nuoširdžiausi sveikinimai
buvusiam „Anykštos“
laikraščio redaktoriui,
dabar muziejininkui

Tautvydui KONTRIMAVIČIUI!!!
UA B „ B OVA R I S “
“Anykštos“ redakcijos žmonės ir Katinas

Už nuoširdžią pagalbą, supratimą, atjautimą, slaugant sunkų ligonį, nuoširdžiai dėkojame gydytojai R.
Juodiškienei ir slaugytojai A. Bartulienei.
Edvardo Stalnionio anūkai

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Sodybą arba tik žemę prie ežero, upės ar miško, gali būti išlikę
pamatai. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.
Tel. (8-684) 44444.
Butą, sodybą, namą ar žemės
sklypą Anykščių mieste ar rajone.
Tel. (8-678) 59793.
Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50
ha skubiai. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-648) 20000.
Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka miško ruošos, medienos
transportavimo darbus su Volvo
FH12.
Tel. (8-650) 16017.
Miškininkystės įmonė brangiai įvairų mišką su žeme arba biržes
išsikirsti, beržo eglės, pušies rąstus ir plonrąsčius.
Tel. (8-605) 27002.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
55a. Vilniaus g. gale su projektais statyboms. (2 tvenkiniai, upelis, miškas). 300m. iki Spa-Vilnius.
Kaina 42000 Lt.
Tel. (8-633) 33361.
Troškūnuose - sodybą su naujai
pastatytu namu (yra sodas, 15 arų
žemės).
Tel. (8-612) 85703.

Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Bet kokios būklės mišką. Tvarko
vėjovartas, atlieka sanitarinius kirtimus, šviesina, pjauna mišką.
Tel. (8-692) 05288.

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 12,00 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Automobiliai

Mokame 6% ir 21% PVM.

Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo 300 iki
2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.

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

Brangiai ir skubiai - įvairių markių (1930 - 2005 m.) lengvuosius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel. (8-646) 17715.
Automobilių ir kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.

Perkame spygliuočio
rąstus,
atsiskaitome iš karto.
Tel.: (8-686) 88713.

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

Nuoširdžiai dėkojame A. ir R. Šimkams ir bendradarbiams, Anykščių politinių kalinių skyriui, draugams, pažįstamiems, kaimynams, užjautusiems ir
padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mūsų mylimą senelį Edvardą STALNIONĮ.
Anūkai

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

Karves, jaučius, telyčias. Moka
PVM, sveria, atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-699) 90758, (8-656) 30208.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502, (8-636) 42871.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

„Niksoft“ - visus veršelius, ypač
brangiai mišrūnus ir belgų mėlynuosius.
Tel. (8-699) 46054.

Perka galvijus.
Sveria, atsiskaito vietoje.
Bulius, telyčias (250–450 kg)
brangiau.
Tel. (8-615) 37349.

15a sodybą Traupyje, 82 kv.m
namas, ūkinis pastatas, lauko virtuvė. Šalia bažnyčia, parduotuvė.
Kaina 30000.
Tel. (8-687) 45344.
Sodybą Anykščių rajone.
Tel. (8-678) 59793.
Kupiškio raj. Skapiškio sen. –
medinį namą su ūkiniais pastatais,
klėtimi, pirtimi, 0,36 ha žemės.
Tel.: (8-656) 75703, (8-686) 46637.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Tel.: (8-618) 04614, (8-618) 97222.

Tvirtą, mūrinį dviejų aukštų namą
Anykščių rajone. Iš kiemo pusės atsiveria nuostabus vaizdas į Ilgio ežerą, puiki vieta gyvenimui bei poilsiui.
Tel. (8-600) 19810.
Naują namą prie Anykščių miesto.
Tel. (8-678) 59793.
Namą Anykščiuose J. Biliūno gatvėje su 12 a žemės sklypu.
Tel. (8-608) 67939.
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IŠ ARTI

šiandien
Petronėlė, Gintautas, Rimvilė,
Angelė, Petrė, Nojus.
birželio 1 d.
Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas, Juvencijus.
birželio 2 d.

2014 m. gegužės 31 d.

Ketvirtadienį nuskambėjo
paskutinis skambutis
Keturiose Anykščių rajono vidurinėse mokyklose nuskambėjo paskutinis skambutis. Su mokyklomis atsisveikino 226 abiturientai.

Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas,
Auksė, Eugenijus.

mėnulis
birželio 1-2 d. jaunatis.

komentaras
anyksta.lt
„Retorinis“:
„Kas dabar pasakys, kad iš
meno negalima išgyventi? Kas
pasakys, kad mokyklose badas?
Kas pasakys, kad socialdemokratai prieš turtinę nelygybę?“

mįslė

Iš bažnyčios pagrindine Vaižganto vardu pavadinta gatve Svėdasų abiturientai sugrįžo į gimnaziją per
vienuoliktokų iš tautinių juostų padarytą „koridorių“ ir suėjo į lietuvių kalbos kabinetą, kurio duris puošė
gėlės ir skaičiais „66 “, nes ši abiturientų laida Svėdasuose - jau 66-oji. Vytauto BAGDONO nuotr.

„Vytė vatė susirangė kaip gyvatė; prašė siūlo uodegai užrišti?“

Šiemet pirmi metai, kai po švietimo tinklo pertvarkos visi Anykščių
miesto abiturientai sukoncentruoti
vienoje vietoje - Jono Biliūno gimnazijoje. Septyniose šios gimnazijos
abiturientų klasėse mokėsi 155 moksleiviai. Anykščių Antano Baranausko
pagrindinėje mokykloje vyriausi
moksleiviai dabar buvo dešimtokai,
o Antano Vienuolio progimnazijoje – aštuntokai. Beje, šios mokyklos
neatsisakė paskutinio skambučio tra-

Ketvirtadienio mįslės: „A ir B
sėdėjo palubėj. A nupuolė, B prapuolė, kas dar liko palubėj?“ teisingas atsakymas – ir.

oras
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dicijos, tačiau jis skambėjo ne abiturientams, o mokyklas paliekantiems
mokiniams.
J. Biliūno gimnazijoje ši šventė
vyko pagal ilgametes tradicijas – auklėtojų kėlimas dar su tamsa, važinėjimas išpuoštais automobiliais, literatūrinė pamoka, sutikimas gimnazijoje
ir spektaklis aktų salėje.
Tiek J. Biliūno gimnazijos dvyliktokai, tiek A. Baranausko pagrindinės mokyklos dešimtokai savo
įpėdiniams paliko testamentą. „Kad
takelis į Norfą neuželtų, kad po suolais kramtomos gumos nepritrūktų...“
- šmaikščius nurodymus devintokams davė baranauskiečiai. Beje, A.
Baranausko mokykla – vienintelė
rajone, kurioje moksleivės į svarbiausias šventes puošiasi mamų kažkada
dėvėtomis uniformomis.
Paskutiniojo skambučio šventę
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto
gimnazijos dvyliktokai kartu su
savo klasės auklėtoja Rimute
Kniežiene pradėjo bažnyčioje šv.
Mišiomis, pagerbė rašytojo Juozo
Tumo - Vaižganto atminimą - prie jo
paminklo padėjo gėlių.
Kavarsko vidurinę mokyklą šiemet
baigė 25, Svėdasų J.Tumo – Vaižganto gimnaziją 25, Troškūnų K.Inčiūros
vidurinę mokyklą 21 abiturientas.
„Tai ir viskas, - sakė savivaldybės
Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė,- paskutinę abiturientų laidą
išleidžia Kavarsko vidurinė mokykla, kadangi šios mokyklos vyresnės
klasės nuo kitų metų tampa J.Biliūno
gimnazijos skyriumi“.
Lietuvoje mokyklas baigia 46
tūkst. abiturientų, iš kurių 36,7 tūkst.
mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, 9,3 tūkst. – profesinio mokymo
įstaigose.
-ANYKŠTA

J. Biliūno gimnazijos abiturientų paskutinio skambučio tradicija – pamoka rašytojo J. Biliūno tėviškėje Niūronyse.
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J. Biliūno gimnazijos abiturientai scenoje pasirodė prisidengę
kaukėmis. 			
Jono JUNEVIČIAUS nuotr

A.Baranausko pagrindinėje mokykloje dešimtokus išlydėjo pirmokai. 				
Daivos GOŠTAUTAITĖS nuotr.

Skaitos, mūsų kandidatė
Tą ir zuikiai jau numatė.
Suskaičiuot gali ant pirštų Paėmė Dalytė viršų.

Reiškias, Briuselio pupuliai
Išsiilgę lauks Gražulio?
O su kolorado juosta
Tomaševskis sės į sostą.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė apmąsto rinkimų į
Europarlamentą rezultatus
Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Bet kaip tie parlamentarai
Kur Europon nuvažiuos
Paskaitai, ir šokas daros
Tai lietuviai padurniuos.

Paksius ir patsai Uspaskis
Jiems kompanijon abu
Ir tegu – gana jau blaškės
Bus jiems Briusely saldu.

