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Sunkių ligonių
Už sugadintus ginklus politikas
Seniūnas ir jo „Yamaha“
slaugai Anykščių prašo atlyginti
Motociklus Svėdasų seniūnas
Rajono
Tarybos
narys
Dailigoninėse vietos
Valentinas Neniškis vairuoja
nius Žiogelis dėl nusikaltėlių išnuo paauglystės.
nėra
puolių patyrė 20 tūkst.Lt žalą.

šiupinys
Knyga. Birželio 10 d. 17 val.
Anykščių koplyčioje - Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus
g. 36) naujausios Anykščių rajono
savivaldybės mero S. Obelevičiaus
knygos “Gėlių kalbos paslaptys”
sutiktuvės. Knygą pristato mokytoja ekspertė Dangira Nefienė.
Koncertuoja A. Baranausko mokyklos mokytojų ansamblis.

4 psl.

3 psl.

2 psl.

Socialinės pašalpos atimtos iš
vienuolikos žmonių

Perspektyva. Labai aktyviai
besiruošusi gelbėti mokyklą, Raguvėlės bendruomenė, regis, jos
neišgelbės. Mokyklos griovimu
kaltintai direktorei Vilmai Diržytei
išėjus iš darbo, vaikai į Raguvėlės mokyklą negrįžta, o Anykščių
rajono taryba priėmusi sprendimą
nuo rugsėjo 1 dienos šią mokyklą
reorganizuoti į Troškūnų vidurinės
mokyklos pradinio ugdymo skyrių,
jo atšaukti neketina. Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė „Anykštai“ sakė, kad „vaikai, tėvai ir mokytojai bendrauja,
ten situacija visai normali, bet pagrindinės mokyklos nebebus“.
Parama. Žemės ūkio ministerijos ir socialinių partnerių susitikime sutarta, kad mėsinių galvijų
sričiai skirti 40 proc. visų gyvulininkystei skiriamų susietosios
paramos lėšų, iš jų mėsiniams galvijams – 75 proc., pieninių galvijų
buliams – 25 proc. paramos lėšų.
Pagal šį paskirstymą 2015 m. susietosios paramos išmoka už pieninių galvijų bulių turėtų siekti 509
Lt, už mėsinį galviją – 616 Lt.
Dovana. Norvegijos Os miestelio meras Arnfinn Nergaard ir privačios įmonės savininkas Per Langoeien gegužės pabaigoje UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“
padovanojo naudotą šiukšliavežę SCANIA. Beje, iš Klaipėdos,
kur mašina buvo atplukdyta, iki
Anykščių atvairavo pats savininkas Per Langoeien.

Gyvenimo sąlygos ir darbo neturėjimas dar negarantuoja, kad žmogui priklauso socialinė pašalpa.
Tai nusprendžia visuomeninė komisija.

Svyruoja Vytauto Galvono kėdė
Finansų viceministras, partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys,
iš Anykščių kilęs Vytautas Galvonas turi rimtų nemalonumų. Jis
kaltinamas ėmęs 300 tūkst. litų paskolą už simbolines, vos 0,2
proc., palūkanas iš lažybų bendrovės „TOP sport“ savininko Gintaro Staniulio. V.Galvonas neva įsivėlęs į interesų konfliktą, nes
jis, kaip viceministras, kuruoja lažybų sritį.

Švarina. Šiomis dienomis vyksta jau 12-oji akcija „Švarinkime
Šventosios upę“, kurią organizuoja
Anykščių regioninis parkas. Ši akcija tarptautinė, nes lietuviškas šiukšles renka ir užsieniečiai savanoriai
iš Armėnijos bei Prancūzijos.

Finansų viceministras, milijonierius Vytautas Galvonas
teigia, kad į viešumą ištraukta paskolos sutartis yra klastotė.

„Aišku, nėra tokios paskolos.
Ką, ar aš durnas?“, - kitą dieną po
sutarties paviešinimo BNS naujienų agentūrai teigė viceministras.
Paskolos sutarties tarp V.Galvono
ir G.Staniulio kopiją televizijos laidoje „Dėmesio centre“ trečiadienį
ištraukė žurnalistas Edmundas Jakilaitis ir ją rodydamas finansų ministrui Rimantui Šadžiui, parodė
ir visai Lietuvai. Pasak žurnalisto
E.Jakilaičio, net jei V.Galvonas
deklaravo šią sutartį, „akivaizdu,
kad paskola su 0,2 proc. palūkanų
iš asmens, kurio veiklą viceministras prižiūri, yra arba tiesiog korupcija, arba interesų konfliktas“,
nes V.Galvonas „kuruoja azartinių
lošimų priežiūrą“. Ministras televizijos eteryje pažadėjo situaciją

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
Socialinių pašalpų Anykščių
rajone per mėnesį vidutiniškai
išmokama apie 600 tūkst.Lt.
Daugiausiai - žiemą (2013 metų
sausį – 948 tūkst. Lt), mažiausiai – vasarą (2013 metų rugpjūtį beveik 608 tūkst.Lt). Išmokų
gavėjų skaičius svyruoja apie 3
tūkstančius...
Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėja Veneta Veršulytė
sakė ,kad,Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos lankosi
gyventojų namuose ir sprendžia,
ar pašalpa priklauso. “Dažniausiai pateikiami melagingi duomenys dėl šeimos sudėties. Moterys
arba vyrai slepia, kad turi sugyventinius“,- sakė V.Veršulytė.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS tą dokumentą klastote vadina ir

vidmantas.s@anyksta.lt

išsiaiškinti.
Ketvirtadienį V.Galvono paskolos temą rutuliojo jau beveik visos
Lietuvos žiniasklaidos priemonės,
o pats viceministras ją vadino falsifikatu. „O dabar be pykčio ir pagiežos gerai pasižiūrėkite į antrą
nuotrauką ir prieš parašus po sutartimi einantį juodą brūkšnį!!!! Po to
paimkite du baltus popieriaus lapus,
uždėkite vieną ant kito su persiklojimu ir atšvieskite. Netgi balto popieriaus lapas palieka juodą juostą
toje vietoje, kur jie uždėti vienas
ant kito. Po to gerai pažiūrėkite į
skaičių centruotę lape, ten kur yra
sutartis ir kur yra parašai. Juk jie neatitinka centravimo. Taigi, mielieji,
visa ši sutartis yra klastotė iš atskirų
dalių. Gaila, kad vyksta diskusija
myliu - nemyliu, bet ne argumentų
kalba - kam tai naudinga.“ – portale anyksta.lt, po to kai paskelbėme
sutarties kopijas, komentarą parašė
asmuo pasirašęs Vytautu, tad galima spėti, jog šis komentatorius yra
pats viceministras.
E.Jakilaičio į viešumą ištrauk-

G.Staniulis. Tuo tarpu premjeras
Algirdas Butkevičius žurnalistus
informavo, jog Valstybinei mokesčių inspekcijai pavedė atlikti
mokestinį tyrimą. O V.Galvono
bičiulis, nušalintasis prezidentas
Rolandas Paksas teigia, kad dokumentas yra provokacija. „Vytautas
Galvonas kreipėsi į generalinį prokurorą dėl dokumentų klastojimo
fakto ištyrimo ir privataus kaltinimo tvarka - į teismą dėl šmeižto.
Šiuo metu atostogaujantis finansų
viceministras informavo, kad susidūrė su klastote, kurią jam įteikė finansų ministras R.Šadžius.
Pasibaigus prezidento rinkimams,
politinė kova peržengia padorumo
ribas. Manau, kad išpuolis prieš
mūsų partijos viceministrą bus ištirtas ir nustatyta tiesa“, - pranešime, kurį spausdina portalas „Delfi“, teigė R.Paksas.
Prezidentei Daliai Grybauskaitei
laimėjus rinkimus, iš Prezidentūros sklinda signalai, jog iš Vyriausybės bus reikalaujama, kad
pasitrauktų kai kurie viceministrai.
Matyt, paskolos skandalas, kaip jis
bepasibaigtų, V.Galvono pozicijų
ministerijoje nesustiprins.
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Sunkių ligonių slaugai Anykščių
ligoninėse vietos nėra
Vos paskelbtas Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio įsakymas, reglamentuojantis paliatyviąją slaugą, šokiravo medikų bendruomenę, ligonių artimuosius. Nepagydomomis ligomis
sergantys ligoniai paslaugas turėjo gauti tik 2 mėnesius. Po kilusio
ažiotažo trečiadienį ministras įsakymą atšaukė.
Pagal naująjį įstatymą nuo šių
metų lapkričio mėnesio ligoniai paliatyviosios pagalbos stacionare prižiūrimi medikų būtų galėję praleisti
tik du mėnesius. Paliatyviosios pagalbos tikslas – ne pratęsti gyvenimą, o padėti žmogui lengviau kęsti
ligos skausmus, kai liga pripažįstama neįveikiama vaistais ir yra progresuojanti, ja siekiama leisti nepagydomiems ligoniams be skausmo
palikti šį pasaulį.
Iki šiol ligoniai, dažniausiai
sergantys nepagydomomis onkologinėmis ligomis, specialios gydytojų komisijos pasiųsti paskutines savo dienas leisdavo ligoninių
paliatyviosios pagalbos skyriuose,
neribotą laiką gaudavo skausmą
malšinančių vaistų. Šie ligoniai
paliatyviosios pagalbos skyriuose
praleisdavo nuo 3 iki 6 mėnesių.

Paklaustas, kaip naujasis įstatymas būtų pakeitęs anykštėnų
medikų veiklą, Anykščių rajono
Troškūnų slaugos ir palaikomojo
gydymo ligoninės vyr.gydytojas
Rimondas Bukelis sakė, kad net ir
jei būtų neatšauktas, įstatymas įtakos jų veiklai neturėtų.
„Troškūnų ligoninė neteikia paliatyvios slaugos paslaugų“,- sakė
R. Bukelis. Per metus Lietuvoje
būna 200 paliatyvių ligonių, kuriems reikia stacionarios priežiūros. „Anykščių rajone nėra nė
vienos paliatyviosios slaugos vietos“,- sakė R.Bukelis. Artimiausia
ligoninė, teikianti šias paslaugas,
yra Panevėžyje. - Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje yra 6 vietos (Tiek vietų skiriama 100 tūkstančių gyventojų,- red.
past.), skirtos paliatyviajai slaugai,

spektras

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

kasmet čia kančios palengvinamos
daugiau nei 80 ligonių. „Vietos,
skirtos paliatyviajai slauga, yra išmėtytos įvairiose Lietuvos ligoninėse“,- sakė R.Bukelis.
Beje, kai kurie medikai įtarė, kad
naujuoju įstatymu tiesiamas kelias
dar vienam teisės aktui priimti –
įteisinti Lietuvoje eutanaziją – mat
per 2 mėnesius nespėjęs numirti
ligonis būtų grąžintas artimiesiems
ir gyvenimą baigtų nepakeliamose kančiose. Kai kuriose Europos
šalyse eutanazija jau įteisinta, o
didžiąją dalį pasirenkančių savanorišką iškeliavimą iš šios ašarų pakalnės – onkologiniai ligoniai.
Statistika teigia, kad plačiausiai
eutanazija taikoma Belgijoje. Šioje
šalyje eutanaziją kasdien pasirenka
5 žmonės. 2013 metais atsisveikinti
su šiuo pasauliu eutanazijos pagalba nusprendė 1807 ligoniai, tai 27
proc. daugiau negu 2012 metais. Išanalizavę paskutinių 12-os mėnesių
statistiką, ekspertai teigia, kad eutanazijos atvejų daugės ir ateityje.
Pagal gyventojų skaičių (2013

Pagulbyje nebeliks poezijos malonės

Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyr.
gydytojas Rimondas Bukelis
sakė, jog Anykščių rajone
nėra nė vienos paliatyviosios
slaugos vietos.
m. Belgijoje gyveno 11 milijonų
162 tūkstančiai žmonių) žmonių
dalis, pasirinkusi eutanaziją, yra
nereikšminga 0,016, o 1000 eutanazijos atvejų per metus riba buvo
pasiekta tik 2011 metais.
Eutanaziją dažniau renkasi vyrai.
73 proc. pacientų pavargsta kovoti
su vėžiniais susirgimais. Dauguma
pasirinkusių eutanaziją priklauso
70- 90 metų amžiaus grupei (53,5
proc.).

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščiuose gyvenantis verslininkas ir muzikantas Kazimieras
Jakutis-Pagulbis žengia neįprastą žingsnį – atsisako vieno iš brangiausių jam dalykų – sodybos Pagulbio kaime Molėtų rajone. Verslininkas dar nežino – parduos, išnuomos ar padovanos sodybą.
Šiandien Pagulbio kaime Molėtų
rajone vyksta dešimtieji poezijos
atlaidai. Šiemet jie bus jau paskutiniai. Verslininkas pasiryžo parduoti, išnuomoti arba padovanoti
autentišką sodybą, kurioje rengia
poezijos atlaidus. Apie 150 tūkst.
litų vertės turtą bus siūloma pirkti
ar net atiduoti už dyką. Tam, kuris
perims šį turtą, teks įvykdyti keletą
sąlygų.
„Jaučiu, kad pavargau ir kiek
išsisėmiau, rytais pabundu, jaučiu, kad artėja eiliniai atlaidai ir
jaučiu naštą. Pagalvojau, kad per
daug egoizmo – kam man vienam
500 kvadratinių metrų kluonas
ar 200 kvadratinių metrų troba,
žemė, klėtis... Šeima ten lankosi tik retkarčiais. Išeina taip, kad
kaip tam posakyje – nei pats ėda,
nei kitiems duoda“,- motyvus, ko-

dėl nusprendė skirtis su sodyba,
aiškino K.Jakutis, paskelbęs, kad
pirmosios sodybos žvalgytuvės
bus vyksiančių tradicinių poezijos
atlaidų metu. „Nepagalvokit, kad
bus sandoriai. Tokią šventą dieną negalima verslo daryt. Tiesiog
žmonės tegu eina ir žiūri, žvalgosi“,- juokėsi bardas, paklaustas, ką
reiškia žvalgytuvės.
O sąlygos, kurias kels būsimam
sodybos savininkui ar nuomotojui,
yra kelios – negalima užsiimti naminės degtinės gamyba, nugriauti
kluono, iškirsti medžių, sodybos
sienų iškalti plastikinėmis lentelėmis, draudžiama nugriauti dūminę
pirtį, molinę aslą iškloti parketu
ir t.t. Be to, naujasis savininkas
privalės bent vieną kartą per metus organizuoti kultūrinį renginį.
„Nelabai pats dar tikiu, kad taip

Verslininkas ir muzikantas Kazimieras Jakutis iš Pagulbio išsineš tik gitarą. Sutartyje būsimam pirkėjui nurodys, kad draudžiama griauti kluoną, kuriame vykdavo poezijos atlaidai.
bus. Kai paskelbiau apie sodybos pardavimą, plūsta verksmingi
laiškai, raginantys to nedaryti ir
stabdyti „katastrofą ant Aukštaitijos“, - sakė K.Jakutis. Jei neatsiras
tinkamo pirkėjo ar nuomininko,
verslininkas svarstys sodybą padovanoti kokiam nors muziejui.
Įsigijęs sodybą Molėtų rajone,
K.Jakutis į ją įdėjo daug širdies ir
lėšų, verslininkas kvietėsi specialistus iš Rumšiškių liaudies buities

muziejaus, kurie konsultavo, kaip
įrengti sodybą.
K. Jakutis sako, kad norėtų iš
esmės kažką pakeisti gyvenime,
o atsisveikinimas su Pagulbiu
būtų vienas iš pasikeitimo punktų.
„Nežinau kaip bus, bet bus kitaip.
Štai vienas žmogus parašė, kad
visos sąlygos jam tinka, perka.
Bijau skambinti. Galbūt juokauja,
o kas bus, jei tikrai perka?“,- sakė
K.Jakutis.

Universiteto žurnale – apie Anykščių
valdžios karą su žiniasklaida
Vilniaus universiteto leidžiamame žurnale „Universiteto žurnalistas“ spausdinama Viktorijos Steniulytės publikacija „Nepaskelbtas karas. Mažos trobelės karštinė“ apie Anykščių savivaldybės karą su nepriklausoma žiniasklaida.
V.Steniulytė Vilniaus universitete
studijuoja žurnalistiką, o praėjusią
vasarą ji žurnalistinę praktiką atliko „Anykštoje“, taigi, žurnalistų ir
valdžios santykių problemą ji matė
iš vidaus. Viktorija dalinasi patirtimi, kaip pernai vasarą rengdama

publikaciją „Anykštai“ aiškinosi,
kodėl nėra vandens prie Anykščių
kultūros centro įrengtuose baseinėliuose ir kaip šią globalią problemą
sprendė valdininkams uždavinėdama klausimus raštu, nes taip su ja
bendrauti valdininkai reikalavo.

V.Steniulytė savo publikacijoje
primena, kaip „Anykšta“ spausdino straipsnių ciklą apie KGB,
kaip po to pralaimėjo savivaldybės
paskelbtą viešinimo konkursą, kalbina Lietuvos žurnalistų sąjungos
pirmininką Dainių Radzevičių,
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos
komisijos pirmininką Liną Slušnį,
„Anykštos“ vyriausiąją redaktorę
Gražiną Šmigelskienę.
-ANYKŠTA

Temidės svarstyklės

neblaivus (2,72 prom.) sutuoktinis M.
B., gimęs 1983 metais, išmėtė iš šaldytuvo maistą, grasino jai peiliu. M.
B. sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Langai. Gautas E. B., gimusio
1966 metais, pareiškimas, kad nuvykęs prie jam priklausančio statomo

namo Kavarsko seniūnijoje, pastebėjo, jog išimta ir pavogta 10 įvairaus dydžio langų. Žala 6 100 Lt.
Pinigai. Gautas L. M., gimusios
1977 metais, gyvenančios Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, pareiškimas, kad iš jos įmonei priklau-

Grasino. Policijoje gautas J. B.,
gimusios 1973 metais, gyvenančios Traupio seniūnijoje, pareiškimas, kad birželio 4 dieną apie 21
valandą 30 minučių grįžęs į namus

sančios sąskaitos į kitos įmonės
sąskaitą per septynis kartus buvo
pervesti 165,47 eurai (572,21 Lt).
Kitą kartą iš tos pačios sąskaitos
kitai bendrovei per penkis kartus pervesti dar 600 Lt. Žala – 1
172,21 Lt.

Algos. Valdantieji svarsto didinti minimalią mėnesinę algą,
tačiau kol kas nekonkretizuoja
nei laiko nei sumos. „Minimali
mėnesinė alga bus didinama, tik
šiandien negaliu pasakyti kokiu
dydžiu“, - sakė Premjeras Algirdas Butkevičius penktadienį
po valdančiųjų susitikimo Seime. Šiuo metu minimali mėnesinė alga siekia 1000 litų. Paskutinį
kartą ji didėjo nuo 2013 m. sausio 1 dienos.
Korupcija. Vyriausybė nusprendė, jog korupcija Lietuvoje tokia didelė, kad Valstybinė
mokesčių inspekcija nebegali
susitvarkyti. Todėl siūlys numatyti naują tvarką: visi Lietuvos
gyventojai kasmet privalėtų deklaruoti turtą ir pajamas, kad
kiekvienas bandymas nusukti litą
būtų tuojau pat pastebėtas.
Paliko. Ketvirtadienio Seimo plenarinis posėdis pasibaigė
anksčiau nei planuota. Posėdžio
pabaigoje registravosi tik 38
parlamentarai, nes opozicija protestuodama paliko salę. Konservatorių nepasitenkinimą sukėlė
Seimo atsisakymas į ketvirtadienio popietinio posėdžio darbotvarkę įtraukti kelis papildomus
klausimus. Seimo narys konservatorius Jurgis Razma sakė nematąs reikalo dalyvauti posėdyje,
kai opozicija negali pateikti projektų net savo darbotvarkei. Seimo salėje liko tik konservatorius
Vytautas Juozapaitis.
Kandidatai. Kadenciją baigiančio europarlamentaro Juozo Imbraso nėra tarp kandidatų
į aplinkos ministrus, patvirtino
partijos „Tvarka ir teisingumas“
lyderis Rolandas Paksas. Šios
partijos deleguotas ministras Valentinas Mazuronis, apsisprendęs
vykti dirbti į Europos Parlamentą, atlaisvina savo kėdę. Pasak
R. Pakso, jis turi numatęs kelis
kandidatus. Pats V. Mazuronis
pakartojo jau anksčiau išsakytą
nuomonę, kad jo manymu, būtų
tinkamiausia, kad ministro kėdę
užimtų vienas iš dabartinių partijos deleguotų viceministrų. Kuriam teikia pirmenybę, ministras
neįvardijo.
Skaidrus. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
vadovas Saulius Urbanavičius
informavo Ministrą Pirmininką
Algirdą Butkevičių apie dabartinio Ministrų kabineto narių
reputaciją ir išsklaidė abejones
dėl „šešėlių“ ir tam tikros rizikos. „Vyriausybė dirbs ir toliau,
esame principingi, bet kurio ministro veikla turi būti skaidri ir
reikalavimai visiems ministrams
yra taikomi vienodi. Siekdamas
išsklaidyti viešumoje sklandančias abejones dėl tam tikrų šešėlių, mestų mūsų Vyriausybės
nariams, paprašiau Specialiųjų
tyrimų tarnybos pateikti man informaciją apie Ministrų kabineto
narius. Šiandien mano kabinete
apsilankęs STT vadovas mane
informavo, jog nė vienam iš ministrų nėra priekaištų dėl veiklos
skaidrumo, nėra jokios pažymos,
kurioje būtų informacija apie kokias nors rizikas“, – sako premjeras Algirdas Butkevičius.

Parengta pagal
ELTA informaciją

SITUACIJA

???

Ar laukiate,
ar eisite į
Žirgelio
šventę?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Už sugadintus ginklus politikas
arvydas.l@anyksta.lt
prašo atlyginti
Arvydas LINGAITIS

Prieš metus, kaip įtariama, nuo Panevėžio „Žemaitukų“ gaujos
narių nukentėję anykštėnai Panevėžio apygardos teisme, nagrinėjančiame kelis kartus teistų 27 metų Eligijaus Mikolaičio ir 28
metų Justino Apynio baudžiamąją bylą, dar kartą turėjo pasakoti, kaip buvo įsiveržta į jų namus, kas pagrobta ir kokia žala
padaryta.

– osios naktį pramogavo kolektyviniuose soduose. Nieko blogo neįtardami jaunuoliai, savo daiktus užrakinę sodo namelyje, patraukė prie upės
išsimaudyti. Kai grįžo, rado išlaužtas
namelio duris, o viduje pasigedo savo
daiktų: rankinių, mobiliųjų telefonų,
piniginių su pinigais. Nukentėjęs
V.M. teismui aiškino, kad iš jo buvo
pagrobta piniginė su įvairiomis bankų
ir prekybos centrų kortelėmis bei 160
lt grynųjų pinigų. „Piniginę ir korteles
man grąžino policijoje, o pinigus prašau priteisti iš įtariamųjų“, - teismo
prašė V.M.
Sudaužė ančiuką taupyklę

Laima
BELIAUSKIENĖ,
anykštėnė:
- Šventės „Bėk, bėk žirgeli!“
laukiu, tačiau dėl jos dar nespėjau apsispręsti.Tikriausiai eisime
su anūkais, nes jie labai mėgsta
žirgus. Vieno mano anūkėlio,
kaip tikro lietuvio, svajonė įsigyti, turėti savo žirgą ir jodinėti.

Jonas VERSINSKAS, Latavos kaime (Andrioniškio sen.)
vasaras leidžiantis anykštėnas:
- Man šventei trūksta laiko,
kita vertus, jau daug kartų joje
esu buvęs, tad nesitikėčiau kažko naujo. Latavos kaimas kaip
tik prieš Niūronis, tik kitoje
upės pusėje, tai dirbdamas prie
bičių visą šventę girdėsiu...

Rajono tarybos narys Dainius Žiogelis dėl nusikaltėlių išpuolių patyrė 20 tūkst.
Lt žalą.
Pagrobė seifą su ginklais
2013 metų gegužės 14 dieną
E.Mikolaitis ir J.Apynis įtariami
apšvarinę rajono Tarybos nario socialdemokrato, Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
viršininko dainiaus Žiogelio namą
Desiukiškių kaime. Į D.Žiogelio namus nusikaltėliai pateko pro išdaužtą langą, išsilupo seifą ir, jį įsidėję į
automobilį, išsivežė. Taip pat buvo
pagrobtas D.Žiogelio, kaip rajono
Tarybos nario, turimas nešiojamasis
kompiuteris.
Seife buvo du medžiokliniai šautuvai, šiek tiek pinigų ir juvelyrinių
dirbinių.
Šiek tiek pavažiavę nusikaltėliai
seifą atvėrė. Už 3 km nuo D.Žiogelio
namų rastas tuščias išardytas seifas,
išmesti jame buvę politiko dokumentai. D.Žiogelio ginklai buvo rasti paslėpti vienoje Kirmėlių kaimo sodyboje, kurioje savo galingą automobilį
„Audi S8“ slėpė nuo policijos pareigūnų sprukę nusikaltėliai. Policininkas Rolandas Kaulakys, į pagalbą
pasitelkęs dvi Troškūnų seniūnijos
bedarbes, liepė šakėmis smaigstyti
negyvenamos sodybos šieną, kuriame ir buvo paslėpti du D.Žiogelio
medžiokliniai šautuvai.
„Anykštai“ D.Žiogelis sakė, kad
jam padarytą žalą jis įvertino 20 tūkst.
Lt. „16 tūkstančių yra turtinė žala, o
4 tūkstančiai – neturtinė. Nes šeima
patyrė išgyvenimus, vaikai ir dabar
dar išeidami iš namų slepia savo
kompiuterius, be to, reikia gaišti laiką
ir važinėti į Panevėžio teismą duoti
parodymus“, - aiškino D.Žiogelis.
Nuo sienos nusikabino
televizorių
Per kratas įtariamųjų butuose buvo

Kazys PETRAITIS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Gal reikės nukeliaut, nes
pernai nebuvau. Šventė gera,
susitinki su draugais, išgeri bokalą alaus, tačiau dabar, kadangi važiuosiu su dviračiu, tai ir
alaus baisoka išgert. Man įdomu
pasižiūrėt žirgų lenktynių, nes
nuo mažens esu prie gyvuliukų
pratęs. Vaikystėje esu ant avino
jojęs. Įjojau su tuo avinu į pelkę
ir pabėgau, tai gavau nuo tėvuko.

ŽŪB „Elma“ vadovas Vytautas Sriubas dėl sulaužytų jo
namo durų žalos priteisti iš
nusikaltėlių neprašė.
rasta ir 2013 metų gegužės 8 dieną iš
Traupio seniūnijos Mociūnų kaimo
gyventojos B.S. sodybos pavogtų
daiktų. Nusikaltėlius šioje sodyboje
domino taip pat seifas. B.S seifą jie išlaužė vietoje ir išsiėmė iš jo papuošalus. Be to, nusikaltėliai iš B.S. namų
išsinešė jos dukros telefoną, nuo sienos nusikabino televizorių.
Nekviesti svečiai, išlaužę Andrioniškio miestelyje gyvenančio žemės
ūkio bendrovės „Elma“ vadovo Vytauto Sriubo namo duris, mėgino
pasidarbuoti ir šiame name. Laimei,
nusikaltėlius laiku pastebėjo V.Sriubo
kaimynas, kuris plėšikus išbaidė.
„Civilinio ieškinio aš teismui nepateikiau, nors dėl sulaužytų durų patyriau
apie 1 tūkst.Lt nuostolių“, - „Anykštai“ sakė V.Sriubas.
Išnešė auksinius dirbinius ir
dokumentus
Iš Troškūnų seniūnijos Smėlynės kaime gyvenančio V.G. namo
praėjusių metų gegužės 14 dieną
plėšikai pagrobė auksinius papuošalus, asmens tapatybės pasus. V.G.
savo auksinę grandinėlę įvertino 1
tūkst.400 lt, žmonos auskarus – 250
Lt. Už išdaužtą vonios kambario langą, per kurį nusikaltėliai pateko į V.G.
namus, draudimas atlygino 480 Lt
nuostolius. „Taip pat dėl patirto streso
prašau teismo iš įtariamųjų man priteisti 5 tūkst.lt neturtinę žalą, - teisme
sakė V.G., pridurdamas, jog pareigūnai jo šeimai grąžino tik pagrobtus
asmens pasus.
Išsimaudę upėje jaunuoliai
nerado savo daiktų
Tarp galimai nukentėjusių nuo įtariamų teisiamųjų buvo ir jaunuolių
kompanija, kuri 2012 metų liepos 2

Pro išdaužtą langą plėšikai įlipo
ir į J.Z. namus, iš kurių išsinešė papuošalus, pinigus, kvepalus, telefoną,
navigacinę sistemą, žiedą, laikrodį.
„Keramikinėje ančiuko taupyklėje
buvo apie 800 litų monetomis ir popieriniais banknotais. Taupyklė buvo
sudaužyta, o pinigai pavogti. Iš viso
mano šeimos patirti nuostoliai sudaro
3 tūkst.285 lt, kuriuos prašau priteisti
iš įtariamų vagyste asmenų“, - Panevėžio apygardos teismo prašė J.Z.
Nusibodo tūnoti belangėje
Baudžiamąją bylą nagrinėjančiam
teisėjui Eligijui Gladučiui įtariamasis
E.Mikolaitis pateikė prašymą pakeisti
kardomąją priemonę suėmimą į piniginį užstatą. E.Mikolaitis į teismo depozitinę sąskaitą žadėjo kaip užstatą
įnešti 20 tūkst.Lt. Prokuroras Vytautas Sabaliauskas tokį prašymą siūlė
atmesti, nes, jo nuomone, įtariamasis
išėjęs į laisvę, galėtų daryti kitus nusikaltimus. Kai teisėjas nutarė šio prašymo nepatenkinti, nes tai pagal byloje esančių dokumentų, liudijančių
didelius nukentėjusiųjų nuostolius,
nepakankama suma, teisiamasis E.
Mikolaitis savo užstatą žadėjo pakelti iki 30 tūkst.Lt. tačiau ir tai teismo
neprivertė pakeisti savo sprendimo ir
toliau įtariamąjį laikyti nelaisvėje.
Tuo tarpu kitas teisiamasis J.Apynis
į laisvę ištrūkti nesiveržė. „Aš ir toliau
pasėdėsiu“, - savo bendrui teismo posėdyje kuždėjo J.Apynis.
Beje, teismas po dviejų posėdžių
taip ir nepradėjo baudžiamosios
bylos nagrinėti iš esmės, kadangi
ne visi nukentėjusieji ( o jų yra apie
40) buvo informuoti apie bylos nagrinėjimo laiką, o teismas nežino
jų pozicijos, ar E.Mikolaičio ir
J.Apynio baudžiamąją bylą galima nagrinėti jiems nedalyvaujant.
Kadangi dalis apvogtų žmonių
šiuo metu yra išvykę į užsienį, neprognozuojama, kiek gali užtrukti
teismo procesas ir kada teismas
šioje rezonansinėje byloje galėtų
skelbti nuosprendį.

savaitės citatos
Ką ten „ant Aukštaitijos”.
„Ant Europos”!
Kazimieras JAKUTIS, verslininkas, muzikantas, paskelbęs apie savo
sodybos pardavimą:
„Kai paskelbiau apie sodybos pardavimą, plūsta verksmingi laiškai,
raginantys to nedaryti ir stabdyti „katastrofą ant Aukštaitijos”.
Jei žmogus namuose –
jau yra gerai
Antanas JANKAUSKAS, Troškūnų seniūnas, apie išskirtinius atvejus
tikrinant socialinės pašalpas gaunančius asmenis:
„Koks čia gali būti išskirtinis atvejis, jeigu namuose randi girtą žmogų…”
Normali situacija. Taip net
šalies biudžetas formuojamas.
Veneta VERŠULYTĖ, savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja, apie pašalpų gavėjus:
„Būdavo tokių labai keistų situacijų, kad jų pajamos mažesnės negu
išlaidos.”
Taip. Pradžioje buvo žodis.
Arba bakterija…
Erikas DRUSKINAS, A. Vienuolio progimnazijos režisierius, apie
ateities Anykščius:
„Turim padėti miestui tapti labiau
patraukliu, kad atsirastų sveikatinimo, judėjimo tradicijos, juk niekas
neatsiranda iš nieko.”
Be ekstrasensų čia
neišsisversi…
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas, apie katino gaišeną
šiukšliadėžėje:
„Sunku pasakyti, kaip tas katinas
ten atsidūrė – ar gyventojai atsikratė,
ar kas nuo gatvės partrenktą įmetė.”
Taigi, dar du jaunus
vyrus į talką išsikvietė

Alfrydas SAVICKAS, Anykščių
rajono rinkimų komisijos pirmininkas, apie savivaldybės „žaliąjį patrulį” Rolandą Lančicką, kuris jam
iškvietė policiją, kai šis krovė maišus
su balsavimo biuleteniais:
„Nebūtų keista, jei jaunas vyras
būtų padėjęs mums tuos biuletenius
sukrauti.”
Neiškvieskit kada policijos
automobiliui, kuriame
gyvi karpiai
Rolandas LANČICKAS, savivaldybės „žaliasis patrulis”, aiškino, kodėl A.Savickui iškvietė policiją:
„Pamačiau netvarkingai prie savivaldybės pastatytą automobilį ir iškviečiau policiją.”
Kitaip tariant, siūlote
ieškoti „siūlo galo”?

Kai įtariamieji nusikaltimais Eligijus Mikolaitis ir Justinas Apynis buvo atvesti į Anykščių teismą
dėl kardomosios priemonės skyrimo, vienas įtariamasis slėpė savo veidą, o kitas viešumui buvo abejingas. 							
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Judita SKAČKAUSKIENĖ, Pasaulio anykštėnų bendrijos sekretorė,
apie Menų inkubatorių:
„Kad būtų vykę kokie nors renginiai per du veiklos mėnesius, negirdėjau, bet tikiu, kad iš mažo kamuoliuko, inkubatoriaus veikla išsivystys
į didelį kamuolį.”

žmonės
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Seniūnas ir jo „Yamaha“

prototipą „Kovrovec“, jam tėvas
nupirko gal 8 ar 9 klasėje. „Pravažiavus pusketvirto tūkstančio
kilometrų subyrėjo variklis. Tuo
motociklu važinėjau tik pievomis

ir šunkeliais. Plentu buvau gal tik
kokių 10 kilometrų nuvažiavęs.“
– pasakojo seniūnas. Paskui jo
gyvenime buvęs „Jawų“ periodas. Kai V.Neniškis mokėsi Kauno
veterinarijos akademijoje, „Jawa“
jam buvo ne pramoga, o normalia
transporto priemone su kuria ir iš
akademijos namo važiuodavo, ir
po Kauną važinėdavosi. „Iš Kauno
į šokius Kryžkalnyje 110 kilometrų
nulėkti buvo juoko reikalas.“- šypsojosi seniūnas. Jaunystėje, kai tik
sniegas aptirpdavo, vyras sėsdavo
ant motociklo ir kartais važiuodamas sušaldavo tiek, kad būdavo
sunku nuo jo nulipti. Mielai motociklu, kartu su ponu Valentinu
važinėdavosi ir jo mergina, paskui
žmona Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė Zita Neniškienė. Dabar šeimoje V.Neniškis didelio „rokerystės“
palaikymo nesulaukia, iš artimųjų
tik sūnus kartais su seniūno „Yamaha“ pralekia...
Trejetą kartų seniūnas yra patekęs į
rimtas avarijas. Du kartus, jaunystėje,
su motociklu virto sėkmingai, o prieš
trejus metus – mažiau sėkmingai...
V.Neniškis prisiminė, kad paskutinė
avarija buvo visiškai kuriozinė ir
priežasčių, kodėl taip įvyko, jis nežinąs. Važiavo lėtai, niekas nepasipainiojo, tačiau atsidūrė griovyje. Kelias
savaites seniūnui po šios avarijos teko
pabūti gipse, bet nuo motociklo lūžę
kaulai neatgrasė.
V.Neniškis bent kartą per metus

važiuoja į Lodzės (Lenkija) turgų,
kuriame yra visko ko trokšta motociklininko širdis. Lodzėje jis susipirko detales, kurių reikėjo po avarijos
apgadintos „Yamahos“ remontui,
Lodzėje seniūnas perka ir įvairias
smulkmenas, kuriomis puošia („tiuninguoja“) motociklą.
Seniūnas kalbėjo, kad jis nemėgsta
važinėti kartu su būriu motociklininkų. „Važiuoja ratas į ratą. Užtektų ant
kelio išėjusio ežiuko, kad iš motociklininkų kolonos liktų košė.“ – priežastį
paaiškino V.Neniškis. Tačiau, pasak
pono Valentino, nors motociklas yra
neabejotinai pavojingesnė transporto
priemonė nei automobilis, visgi stereotipinis mąstymas, kad motociklininkai yra kamikadzės – neteisingas.
„Aišku yra visokių žmonių, bet dauguma važinėjančių motociklais kelių
eismo taisyklių laikosi net griežčiau
nei automobilių vairuotojai.“ – tikino
Svėdasų seniūnas.
O paklaustas, kuriems galams jam
motociklas reikalingas, V.Neniškis
svarstė. „Mėgstu žvejoti, bet esu
„vasarinis“ žvejys. Žiemą, kai varva
snarglys, nepatinka sėdėti ant ledo.
O kodėl nepatinka? Nepatinka ir
tiek... Tas pats ir su motociklu. Nėra
čia kažkokios filosofijos. Mėgstu,
patinka, smagu važiuoti.“ – kalbėjo
V.Neniškis.
Svėdasiškiai seniūno pomėgiu seniai nesistebi. V.Neniškis ant „Yamahos“ – Svėdasuose įprastas vaizdas. Ir
į „Anykštos“ žurnalistų „nagus“ seniūnas įkliuvo prie seniūnijos. Atostogaujantis seniūnas motociklu privažiavo pasižiūrėti kaip dirbami viešieji
darbai ir sėdėdamas ant „Yamahos“
diskutavo su darbininkais...

– 2-3 vietos. Taigi, būtų įmanomos
gizuoti, vyksta savotiška elektorato
visokios koalicijos ir visi teoriškai
sutelktinė, kai renkamasi ne princigalėtų jaustis reikalingi.
pu: myliu – nemyliu, o balsavimu
Ir LSDP, ir konservatoriai, ir
deklaruojamos pažiūros. Ir daugiau
Darbo partija, ir „valstiečiai“
nieko... Aukštesni dalykai – valdišAnykščių rajone procentais surinko
ka žmonos darbo vieta, partinio
daugiau balsų nei Lietuvoje.
kaimyno pasiutusios vištos, Donato
Liberalai ir „tvarkiečiai“ pas mus
Krikštaponio kaimo turizmo sodyba
gavo šiek tiek mažiau balsų nei
ir pan. – beveik neturi reikšmės. Bet
šalies vidurkis, bet lyginant su 2012
per savivaldos rinkimus viskas grįš
metų Seimo rinkimais, abi šios
į savo vietas ir reikšmingi dalykai
partijos Anykščių rajone elektoratą
vėl taps reikšmingais.
padvigubino.
Beje, kalbant
Žodžiu, po
apie
partijų
...Aukštesni dalykai – valAnykščius daAnykščių skyrių
diška žmonos darbo vieta, pergales Eurobar jau vaikšto
partinio kaimyno pasiutu- pos parlamento
mažiausiai 6
sios vištos, Donato Krikš- rinkimuose
potencialūs
merai. Ir taip
taponio kaimo turizmo so- siūlau dar vieną
vaikščios iki
dyba ir pan. – beveik neturi analizės pjūvį –
ateinančių metų
partijų surinktų
reikšmės...
kovo mėnesio
balsų mūsų
savivaldos
rajone procento
rinkimų, po kurių 5 merams visgi
palyginimą su kitomis Lietuvos
teks pabrukti uodegas.
savivaldybėmis. Tik dvylikoje šalies
Europos parlamento rinkimai ir
savivaldybių konservatoriai ir
savivaldos rinkimai – kiek skirtingi
„valstiečiai“ surinko daugiau balsų
dalykai. Per savivaldos rinkimus
nei Anykščių rajone. Mūsų „darbievietinių veikėjų veiklos įtaka yra
čiai“ šalies „darbiečių“ kontekste
gerokai didesnė nei per Europos
– 17—oje vietoje, Liberalų sąjūdis
parlamento rinkimus. Europos par– 19 – oje vietoje, socdemai – vos
lamento rinkimai labiausiai ideolo38-i, o mūsiškė „Tvarka ir teisin-

gumas“ – pačioje uodegoje, užima
49-50 vietą.
Taigi, rinkimų Anykščiuose
laimėtojai LSDP vargu ar iš savo
partijos vadovybės sulaukė pagyrimų, juk 37-iose savivaldybėse socdemams sekėsi geriau nei pas mus.
Per Europos parlamento rinkimus partijų rajone surinkti balsai
savivaldos rinkimams yra savotiška
„fora“ – tokį elektoratą vietiniai
politikai yra sukaupę. Kitaip
tariant, lyg ir riba, kurią pasiekus
per savivaldos rinkimus nebereikėtų
graužti nagų (rinkimų štabo vadovui), jog rinkimai nebuvo sėkmingi.
Kai bus nuimti paskutiniai runkeliai ir pasibaigs kaimo turizmo
sezonas, socdemai įjungs žmogiškuosius resursus. Šiuo požiūriu
JUODELISKrikštaponis tikrai
pranašesnis ne tik už tokią smulkmę
kaip „valstiečiai“, bet ir už mero
Sigučio Obelevičiaus konservatorius. Tačiau, socdemams kliudys į
panašų elektoratą nusitaikę „darbiečiai“, kurių partizaninė strategija Anykščių rajone, o ir visoje
Lietuvoje, yra labai sėkminga.
Visgi, manau, kad po šių savivaldos rinkimų koaliciją formuos
ne tie, kurie daugiausiai vaikščios

ir pliurps, o tie, kas dirbs galva.
Leidimas nepartiniams asmenims
kandidatuoti į savivaldybių tarybas
yra džino iš butelio paleidimas.
2011-aisiais per savivaldos rinkimus politikams ir pastaliniams
žaidėjams dar nebuvo „dašilę“,
kad nepartiniai kandidatai – labai
puikūs pėstininkai šachmatų lentoje, kad jų į rinkimus galima paleisti
dešimtis, net šimtus... Didžioji jų
dalis nesurinks tiek balsų, kad patektų į rajono tarybą, bet sėkmingai
valgys partijų balsus.
Ir be perkamų pėstininkų partijoms pakanka nepartinių grėsmių.
Sugalvos, pavyzdžiui, Leonas
Alesionka kandidatuoti į rajono
Tarybą ir grius visa socdemų
didybė. Spėčiau, kad buvęs meras
labai neprakaituodamas mandatą
ir sau, ir dar kokiam savo artimui
pasiimtų. Socdemų sąskaita...
O jei apskritai Anykščių daktarai
( nepainioti su Daktarais) susivienytų. Sudaryk iš šešių chirurgų
nepartinį sąrašą, suneš jiems
anykštėnai ne tik apendiksus, bet ir
balsus...
Taigi, ponai, ankstesni Jūsų
statymai anuliuojami. Žaidimas
prasideda iš naujo.

Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis motociklu važinėja keliasdešimt metų. Dabar jis džiaugiasi
650 kub.cm. variklio tūrio „Yamaha“. Išoriškai visai „nepikto“ japoniško motociklo variklio galingumas toks kaip tarybinių laikų didžiausio „žvėries“ „Emkos“, kurias paprastai keliuose matydavome tik su „lopšeliais“.

Motociklus Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis vairuoja nuo paauglystės.
V.Neniškis aiškino, kad „Yamahos“ 650 kub.cm. variklis yra kuklus,
į šios firmos motociklus montuojamas
net 1,9 variklis. Tačiau, ir „kuklusis“
seniūno motociklas, matyt, sugebėtų

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Po Europos parlamento rinkimų
visų veiksnių partijų vietininkai
Anykščiuose jaučiasi nugalėtojais.
Socdemai Anykščių rajone
surinko 19,2 proc., konservatoriai
– 18,7 proc., „darbiečiai“ – 16,5
proc., Liberalų sąjūdis – 15,6 proc.,
„Tvarka ir teisingumas“ - 13 proc.,
„valstiečiai“ – 11 proc. Žodžiu,
visi kas galėjo gauti rinkėjų balsų –
gavo gerai.
Europinius balsus transformavus
į mandatus Anykščių rajono taryboje socdemams ir konservatoriams
atitektų, matyt, po 6 vietas, liberalams ir „darbiečiams“ – po 4-5,
tvarkiečiams – 3-4, valstiečiams

Vidmantas ŠMIGELSKAS

pasiekti 200 km/h greitį. „Gal kokiu
150 km/h greičiu esu važiavęs, kiek
motociklas traukia nerūpi pabandyti.“
– dėstė V.Neniškis.
Pirmąjį motociklą, „Voschod“

„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja nuo 87,75 Lt.

vidmantas.s@anyksta.lt

Prenumeruokite tinklalapyje www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt arba tel. 5-94-58.
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sekmadienis
6.00 Emigrantai (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 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija
(subtitruota).
11.00 Brolių Grimų pasakos. 2
s. „Stebuklingas stalelis“.
12.15 Mokslo ekspresas.
12.30 Iš kur atsiranda vaistai?
13.00 Sekminės Vilniaus
Kalvarijose.
15.00 Bėdų turgus.
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.10 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.45 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
17.15 Lašas po lašo.
17.25 Visi namie.
18.00 „Paskutinis paradas“.
N-7
20.30 Panorama.
20.50 Savaitė.
21.20 „Tristanas ir Izolda“. N-7
23.50 Kelias į 2014 pasaulio
futbolo čempionatą. 16 dalis.
0.20 „Senis“. N-7
6.30 „Pirmykštė žemė“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.
7.45 „Teisingumo lyga“.
8.10 „Benas Tenas.
Supervisata“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Beilio nuotykiai. Pasiklydęs
šunytis“.

11.50 „Sutrikusi mafija“. 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
21.40 „Pranaši pozicija“. N-7
23.25 „Konspiracija“. N-14
1.10 „Ratko“ (k). N-14
6.45 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo meistrai“. N-7
7.25 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Begalinė istorija“.
8.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
9.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.30 Sportuok su mumis.
10.00 Statybų TV.
10.30 „Monstrų vidurinė mokykla. Kodėl mergaitės įsimyli?“
11.25 „Purvini šokiai“. N-7
13.25 „Šuo vardu Diukas“.
15.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 „Paskutinis uošvių išbandymas“. N-7
22.00 „Peržengta riba“. N-14
23.55 „Tariamas žudikas“.
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.
Krokodilo monstro medžioklė“.
N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7.
19.00 „Inga Lindstrom. Mano
netikras sužadėtinis“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS
„Mergvakaris Maljorkoje“. N-7
22.40 „Tekenas“ (k). N-14.
0.25 Bamba TV. S
6.45 „Sodo paslaptys“.
7.45 „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.
Pakilę nuo žemės“.
16.30 „Būrėja“. N-7
17.00 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
19.00 „Amžiaus paslaptys.
Inkų aukso prakeiksmas“.
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS „Niro Vulfo

pirmadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k.). N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 Taip. Ne. (k).
12.00 Bėdų turgus (k).
12.55 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
13.25 Savaitė (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).
18.30 Stilius.
19.25 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.30 „Didieji lūkesčiai“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Didieji lūkesčiai“. N-7
22.45 Vakaro žinios.
23.15 Dokumentinio kino
vakaras. „Aušvico specialioji
komanda - gyvieji numirėliai“.
0.15 „Senis“. N-7
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 „Piko valanda“ (k).
10.50 „Skūbis-Dū!
Paslaptinga pradžia“ (k).
12.30 „Krokodilas Gena“ (k).

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. Žudiko
pėdsakais“. 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 uošvių išbandymas“. N-7
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 Aklos vestuvės. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Raudonoji našlė“.
N-14
23.00 „Ir vėl tu!“. N-14
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14
2.05 „24 valandos“. N-14
2.55 „Anarchijos vaikai“. N-14
6.00 Sveikatos ABC.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Ekstrasensai prieš
nusikaltėlius“(k). N-7
9.00 „Inga Lindstrom. Mnao
netikras sužadėtinis“ (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“.
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 „Nuošali vieta mirti“.
N-14
23.30 „WRC Pasaulio ralio
čempionatas. Sardinija.
Italija“.
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7
1.30 „Laukinis“ (k). N-7
2.30 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“.
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
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KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“.
8.30 „Mažasis princas“.
9.00 Septynios Kauno dienos.
9.30 TV konkursas “Dainų
dainelė 2014”. Finalas.
13.00 Klaipėdos dramos
teatro spektaklis. H. Pinteris.
“Išdavystė”.
14.40 Mūsų miesteliai.
Šeštokai. 1 dalis.
15.30 Šventadienio mintys.
16.00 „Liaudis tampa tauta.
Sąjūdžio kelias“ (k).
16.50 Sekminės Rumšiškėse.
17.20 ...formatas (k).
17.30 Lietuvių kinas trumpai.
Vasaros MEDIA Studija (k).
17.50 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą, k).
18.00 Krepšinis. Europos
moterų čempionato atranka.
Lietuva - Makedonija.
20.00 Skambantys pasauliai
(k).
21.00 Etnokultūros ratas.
Šeduvių Sekminės (k).
21.30 „Ekstraktas“. N-14
23.00 Panorama (k).
23.15 Vakaro autografas (k).
0.10 Tarptautinis džiazo festivalis “Birštonas 2014” (k).

9.35 KK2 (k). N-7.
10.15 Dviračio šou (k).
10.45 Alchemija LXIII. Selfie.
VDU karta (k).
11.15 KK2 (k). 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 Valanda su Rūta (k).
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 „Vilkyčiai European
Rallycross Challenge“ etapas
Lietuvoje. 2014 m.
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 Savaitės kriminalai. N-7.
0.00 Sveikatos ABC.
0.50 KK2 (k). N-7
1.30 Nuo...Iki... (k).
2.15 Yra kaip yra (k). N-7
3.05 KK2 (k). N-7
3.45 Autopilotas (k).
4.15 Farai. N-14

5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
6.15 Alchemija LXIII. Selfie.
VDU karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
9.05 Mano kiemas (k).

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

mįslės. Vulfas išeina iš namų“.
N-14
22.50 „Zombių striptizas“.
N-14

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 „Nuleist periskopą!“. N-7
21.00 „Formulės – 1“ pasaulio
čempionato Didžiojo Kanados
prizo lenktynės. N-7
23.30 „Naujokė“. N-7
0.00 „Žmogžudystė“. N-14
1.00 „Lyga“. N-7
1.50 „Klyvlendo šou“. N-7
7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Kaip užauginti planetą.
Važovas“. 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 „Laukinis pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip gyvena krokodilai“. N-7
17.00 Žinios
17.20 „Kaip gyvena krokodilai“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Stalino bunkeris
Samaroje. Vieta, keičianti
likimus“. N-7
19.30 „Hitlerio vietininkas.
Nuosprendis be teismo“. N-7
20.40 „Gamtos pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-7
23.30 „Merdoko paslaptys“.
N-7

2014 06 09
tykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš
ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Sodininkų pasaulis“
(k).
11.00 „karadajus“ (k). N-7
12.00 „Melo pinklės“.
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“ (k). 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 „Bėgimas naktį“. N-7
23.30 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.25 „Įvykis“. N-7
1.20 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 „Brolių Grimų pasakos.
2 s. Stebuklingas stalelis“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Kine kaip kine (k).
12.00 „Aš esu. Drama“ (k).
13.10 Tarmė - sava giesmė
(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 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Tristanas ir Izolda“.
N-7
20.15 Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Nusišypsok
mums, Viešpatie“.
22.40 „Ekstraktas“. N-14
0.10 Panorama (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 Savaitės 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 Savaitės kriminalai (k).
N-7
16.20 Ne vienas kelyje (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Universitetai.lt.
9.55 „Beverli Hilsas
90210“. N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėta“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7

14.00 „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 kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.00 „Kukurūzų vaikai.
Baimės laukas“. S
0.50 „CSI kriminalistai“. N-7
1.40 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis.
7.30 „Pažabok stresą!“ N-7
8.00 Mūsų miškai.
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.
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 „Kartą Odesoje“. N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
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antradienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k). N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
12.00 „Aušvico specialioji
komanda - gyvieji numirėliai“
(k).
13.00 Stilius (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).
18.30 Stilius.
19.25 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.30 „Didieji lūkesčiai“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Didieji lūkesčiai“. N-7
22.45 Vakaro žinios.
23.15 „Šnipai“. N-7
0.15 „Senis“. N-7
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Velvet“ (k). N-7
10.30 „Beilio nuotykiai.
Pasiklydęs šunytis“ (k).
12.25 „Tomo ir Džerio pasakos“.

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.
Pagrobtas komisaras“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Paskutinis iš gyvųjų“. N-14
0.15 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
1.10 „Nikita“. N-7
2.05 „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 Aklos vestuvės. 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 „Universalus karys“.
N-14
1.05 „CSI kriminalistai“. N-14
2.00 „24 valandos“. N-14
2.50 „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 „Grynieji pinigai“. N-7
23.40 „Tikras kraujas“. N-14
0.45 „Mentalistas“ (k). N-7
1.40 „Laukinis“ (k). N-7
2.40 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7

trečiadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 „Didieji lūkesčiai“ (k).
N-7
12.00 Emigrantai (k).
13.00 Stilius (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).
18.30 Gyvenimas.
19.25 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.30 „Didieji lūkesčiai“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Didieji lūkesčiai“. N-7
22.45 Vakaro žinios.
23.15 „Šnipai“. N-7
0.15 „Senis“. N-7
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(k.).
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
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. Žudiko
pėdsakais“ (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.
Žaidimas su ugnimi“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Atpildas“. 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 „Kalinys“. N-14
1.20 „CSI kriminalistai“. N-14
2.10 „24 valandos“. N-14
3.00 „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 „Įsimintinas kelias“. N-7
23.35 „Tikras kraujas“. N-14
0.40 „Mentalistas“ (k). N-7
1.35 „Laukinis (k)“. N-7.
2.35 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
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7.50 „Beprotiški mažųjų
nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš
ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Sodininkų pasaulis“
(k).
11.00 „Karadajus“ (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 „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 „Pirmoji meilė“. N-7
22.45 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
23.45 „Įvykis“. N-7
0.40 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas
2012. Koncertuoja “G&G
Sindikatas” (k).
12.45 Vakaro autografas (k).
13.35 Prisiminkime.
13.45 „Džeronimas“.
14.05 „Mažasis princas“.
14.30 Pagalbos ranka.
15.00 Etnokultūros ratas.
Šeduvių Sekminės (k).

15.30 Linija, spalva, forma
(k).
16.20 Laba diena, Lietuva
(k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Lagerių moterys.
18.25 Futbolas. SMScredit.lt
A lyga. „Sūduva“ – „Kruoja“.
20.35 „Su hidžabu ir aukštakulniais“.
21.35 Iš kur atsiranda vaistai?
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (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 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
(k).
13.20 „Vilkyčiai European
Rallycross Challenge“ etapas Lietuvoje (k).
13.45 Alchemija LXIII. Selfie.
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).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Tavo augintinis.
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos

grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėta“. 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 kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Riba“. N-14
0.05 „Naša Raša“. N-14
1.10 „CSI kriminalistai“. N-7
2.00 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
7.15 Reporteris
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Kobra 12“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „Tyrinėtojai.
Nesantuokinis Jekaterinos
sūnus“. N-7
13.00 Pasaulis X.
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 „Kartą Odesoje“. N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
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7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.
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 „Gladiatorius“. N-14
0.05 „Įvykis“. N-7
1.00 „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 Vasara su Tomu Manu
(k).
14.30 Iš kur atsiranda vaistai?
14.50 Spaudos kelias. 2 laida.
Partizanų spauda (k).
15.20 Legendos (k).
16.10 Laba diena, Lietuva (k).
17.30 Žinios (k).
17.50 Lagerių moterys.
18.25 Rankinis. Europos
moterų čempionato atranka.
Lietuva - Ukraina.

20.15 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014.
Grigorijaus Kanovičiaus
„Rinktinių raštų“ (5 tomai)
pristatymas.
21.10 Kultūros savanoriai.
21.40 ...formatas. Poetas
Antanas A. Jonynas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimas 2012.
Koncertuoja “Antis”.
0.00 Panorama (k).
0.25 Tarptautinis liaudies instrumentinės muzikos festivalis
“Rido 2013”. 1 d. (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.
9.25 Adrenalinas. N-7
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėta“. 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 kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Profesionalai“. N-14
0.05 Europos pokerio turas. S
1.05 „Naša Raša“. N-7
1.30 „CSI kriminalistai“. N-7
2.20 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis. N-7
2.45 „Klyvlendo šou“. N-7
7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis. N-7
13.00 „Kelionė į Rio 3. Čilė“.
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 „Gamtos pasaulis“.
19.00 LKL mažasis finalas.
Vilniaus „Lietuvos rytas“ Prienų „TonyBet“.
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Patriotai. N-7
23.45 „Kartą Odesoje“. 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 „Didieji lūkesčiai“ (k).
N-7
12.00 Gyvenimas (k).
13.00 Stilius (k).
13.50 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).
18.30 Gyvenimas.
19.25 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.10 Pasaulio futbolo čempionato atidarymo ceremonija.
21.50 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
22.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Brazilija - Kroatija.
1.00 Vakaro žinios.
1.30 „Senis“. N-7
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
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.
Žaidimas su ugnimi“ (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. Šeima
mirtiname pavojuje“. N-7.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Bučiuoti merginas“. 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 „Krikštatėvis III“. N-14
2.20 „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!“ (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“.
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 „Reikalai Briugėje“.
N-14
23.40 „Tikras kraujas“. N-14
0.45 „Mentalistas“ (k). N-7
1.40 „Laukinis“ (k). N-7
2.40 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 „Didieji lūkesčiai“ (k). N-7
12.00 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
12.50 Emigrantai (k).
13.40 Žingsnis po žingsnio.
Būstas (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7
17.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Meksika - Kamerūnas.
20.55 Loterija „Perlas“.
21.00 Panorama.
21.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Ispanija - Olandija.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Pasaulio futbolo čempionatas. Ispanija - Olandija.
0.00 „Blogiausi pasaulio nuomininkai“. N-7
0.30 Klausimėlis.lt
0.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Čilė- Australija.
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
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. Šeima
mirtiname pavojuje“ (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 2.
Pirmoji užduotis“. N-7
21.20 „Sėkmės sala“. N-14
23.05 „Gelbėjimo misija“. N-7
0.50 „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 „Simarono žirgas“. N-7
21.05 „Pavojai gelmėse“. N-14
23.25 „Paskutinė riba“. N-14
1.15 „Pažintis su šmėklomis“. S
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Ekstrasensai detektyvai“.
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 „Mirtina dvikova“. N-14
23.35 „Reikalai Briugėje“ (k).
N-7
1.40 „Laukinis“ (k). N-7
2.40 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-

7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.
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 V. Žmogžudystės
birža“. 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).
12.00 Muzika gyvai (k).
13.35 Klaipėdos dramos
teatro spektaklis. H. Pinteris.
“Išdavystė” (k).
15.15 Lagerių moterys.
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso, skirto

Kristijono Donelaičio 300osioms gimimo metinėms,
laureatų koncertas (k).
20.40 Spaudos kelias. 3 laida. Katalikiška spauda. LKB
Kronikos.
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.40 Tarptautinis liaudies
instrumentinės muzikos festivalis “Rido 2013”. 2 d. (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
11.35 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.
9.25 Vienam gale kablys.
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėta“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7

16.00 „Kingas ir Maksvel“.
N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
21.30 „Iksmenai 2“. N-7
23.45 Pertraukoje - Kitoks
futbolo čempionatas
0.25 „Naša Raša“. N-14
1.05 „CSI kriminalistai“. N-7
1.55 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
2.20 „Klyvlendo šou“ N-7.
7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Kelionė į Rio 4.
Kolumbija ir Ekvadoras“.
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 „Likvidacija“. 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 „Kartą Odesoje“. N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
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vius. 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 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 „Detektyvas Kolambas.
Netikras pavojus“. N-7
23.05 SNOBO KINAS
„Azartiniai žaidimai“. N-14
1.10 „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 Vilties prezidentas.
15.00 Prisiminkime.
15.15 ...formatas (k).
15.30 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Dalia Kutraitė kalbina...
Šarūną Marčiulionį.
18.30 „Šarūnas Marčiulionis.
Pirmieji metai NBA“.
19.15 Krepšininko, olimpinio
čempiono Šarūno Marčiulionio
jubiliejui. Š. Marčiulionis apie
sportą, biznį ir sąžinę.
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. 2003 m.
23.00 Džiazo vakaras.
0.00 Panorama (k).
0.25 Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikimas 2012. Koncertuoja
“Antis” (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).
15.00 „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

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 25 Lt,
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm). 1 Lt.

13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Kingas ir Maksvel“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. 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
22.45 Pertraukoje - Kitoks
futbolo čempionatas.
23.10 „Naujokė“. N-7
0.10 „Žmogžudystė“. N-14
1.05 Aukščiausia pavara.
2.00 „CSI kriminalistai“. N-7
7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. 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 „Likvidacija“. N-7
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7
21.50 „Džiunglių įstatymas“.
N-14
0.00 „Taikinys“. N-14
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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 „Čaplinas“.
10.00 Iškilmingas minėjimas, skirtas
Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir
genocido atmintinoms dienoms
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo
11-osios Akto salėje.
11.00 „Misija Sibiras’ 12. Chakasija“.
12.00 Gedulo ir vilties diena.
Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje.
12.30 Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo
ceremonija prie paminklų politiniams
kaliniams ir tremtiniams Aukų
gatvėje.
13.00 „Misija Sibiras’ 13. Tiumenė“.
14.00 Koncertas “Broliai”.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.00 Pasaulio futbolo čempionato
apžvalga.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas.
Kolumbija - Graikija.
20.55 Loterija „Perlas“.
21.00 Panorama.
21.30 Pasaulio futbolo čempionatas.
Urugvajus - Kosta Rika.
0.00 „Blogiausi pasaulio nuomininkai“. N-7
0.30 Klausimėlis.lt
0.45 Pasaulio futbolo čempionatas.
Anglija - Italija.
3.00 Klausimėlis.lt
3.15 „Blogiausi pasaulio nuominin-

kai“. N-7
3.45 Pasaulio futbolo čempionatas.
Dramblio Kaulo Krantas - Japonija.
6.30 „Pirmykštė žemė“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.
7.45 „Teisingumo lyga. Įsiveržimas “.
8.10 „Benas Tenas. Supervisata“.
8.35 „Tomo Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Kulverstukas“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Nenuoramų komanda“.
12.05 „Laimingasis 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 „Tėčio dienos
rūpestis“.
20.55 „Piko valanda“. N-7
22.45 „Džo Purvinis“. N-14
0.35 „Šikšnosparniai. Sunaikinimo
operacija“. N-14
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.
Penktadienio vakaro kovos“.
11.30 „Pingas“. N-7
13.20 „Draugės - priešės“. N-7
15.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. N-7
18.30 TV3 žinios.
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6.45Naujienos.7.10Laidakariams.7.35Vaikųklubas.8.05Sveikata.9.00Naujienos.
9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.20
Atspėk melodiją. 11.55 Vaidybinis f. “Balzaminovo vedybos”. 13.35 Jūrmala. Humoro
festivalis. 14.10 Vaidybinis f. “Dėl šeiminių aplinkybių”. 16.50 Naujienos. 17.05 Stasas
Michailovas. 18.10 Vaidybinis f. “Mano merginos nuotrauka”. 20.00 Laikas. 21.05
Antrininkai. 0.00 Informacinė laida. 0.35 Vaidybinis f. “Policininkai ir vagys”. 2.05
Vaidybinis f. “Pūga”. 3.40 Vaidybinis f. “Gelbėtojas”. 5.20 Muzikinis kanalas.
5.20 Panorama. 5.55, 2.10 Tikėjimo jėga. 6.20, 3.30 Autografas. 6.45 Aukščiau
stogo. 7.10 Vaidybinis f. “Geli ir Nokas”. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 9.00, 12.00, 15.00
Naujienos. 9.10 Metropolito žodis. 9.20, 3.55 Vaidybinis f. “Nuostabūs Deniso
Korabliovo nuotykiai”. 10.25, 2.35 Pirmyn į praeitį. 10.50 Rytdiena - tai mes. 11.15
Firmos paslaptis. 11.30Apie maistą. 12.10 Naujienos. Centrinis regionas. 12.35, 3.05
Minskas ir minskiečiai. 13.05 Gamtos stebuklai. 13.30 Medicinos paslaptys. 14.00
Moterų žurnalas. 14.25 Laida automobilininkams. 15.15 Tavo miestas.15.30 Tyrimo
paslaptys. 16.00 Arsenalas. 16.25 Pašnekesiai apie civilizaciją. 16.55 Mūsiškiai.
17.05 Slavų mugė. 17.25 Pasitikėk ir tikrink. 17.50, 23.55 Mistinės istorijos. 18.45
Dailininkai 19.15 Superloto. 20.05, 0.50 Toje pačioje vietoje tuo pačiu metu. 21.00
Svarbiausias eteris. 21.55 Orai. 22.15 Vaidybinis f. “Namas Anglų krantinėje”. 1.45
Baltarusija 24.
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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 Tamara Siomina. 15.50 J. Menšovos laida. 16.40
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40
Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV serialas “Kuprinas. Dvikova”. 22.55 Lietuvos “Laikas”.
23.05 Vakarinis Urgantas. 23.45 Informacinė laida. 0.15 Naktinės naujienos. 0.25
Pozneris. 1.20 Vaidybinis f. “Moteris visiems”. 2.40 Vaidybinis f. “Žaliasis žiburėlis”.
3.45 Mados nuosprendis. 4.40 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, 2.10 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 Pašnekesiai apie civilizaciją.11.00 Reporteris. 11.40 Slavų mugė. 12.10, 19.50
TVserialas“Gydymasmeile”.13.00Redaktoriųklubas.13.35Atgalinėatskaita.14.20
Perkrovimas. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Vaidybinis f. “Namas Anglų krantinėje”. 17.15Arsenalas. 17.40, 1.45 Biuro stilius. 18.05TV serialas “Taksi”. 19.20, 3.10 24
klausimai. 20.40, 3.35 Arena. 21.00 Panorama. 21.45 Vaidybinis f. “Tvirtovė”. 22.10
Forumas. 23.05, 4.05 Baltarusijos laikas. 23.55 Aktualus interviu. 0.10 Vaidybinis f.
“Nuotraukos ant sienos”. 2.30 Dia@blogas. 2.55 Laida apie futbolą. 3.50 X zona.
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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.

19.00 „Guliverio kelionės“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
20.50 „Parduotuvių maniakės išpažintis“. N-14
23.00 „Ji man – ne pora“. N-14
1.05 „Dėl visko kaltas Styvas“. N-7
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Driftas su D1 Sport.
9.00 Brydės.
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. Juodas kerštas“. N-14
23.15 AŠTRUS KINAS „Baubas“. S
1.00 Bamba TV. S
6.50 „Sodo paslaptys“. N-7
7.45 „Išgelbėti dizainerį“.
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. Po
mirties“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.00 „Vila prie ežero“. N-7
19.00 „Bethovenas 2“.
21.00 Nemarus kinas. „Vinetu.
Naftos karalius“. N-7
22.50 „Dešimčia metų jaunesni“. N-7
23.55 „Paslaptingos istorijos. Po
mirties“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
8.55 Kultūrų kryžkelė.
10.15 Krikščionio žodis..
10.30 Kelias (k).
10.45 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2014. Grigorijaus
Kanovičiaus “Rinktinių raštų” (5
tomai) pristatymas (k).
11.40 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Tremtinių dainos.
12.55 Kine kaip kine.
13.25 „Sodybų tuštėjimo metas“.
1, 2 s.
15.55 Rankinis. Pasaulio vyrų čempionato atranka. Lietuva - Rusija..
17.35 Gedulo ir vilties diena. Šv.
Mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus
Arkikatedros.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.45 Gedulo ir vilties diena. Lagerių
moterys.
19.40 Muzika gyvai.
20.30 Nešanti šviesą.
21.10 Kauno dramos teatro spektaklis „Kreditoriai“.
23.00 Panorama (k).
23.25 Aplink kamuolį per 80 metų.
0.45 Alinos Orlovos koncertas Šv.
Kotrynos bažnyčioje.

12.30 Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Trys plius du. 15.50 J.
Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV serialas “Kuprinas. Dvikova”. 23.05
Lietuvos “Laikas”. 23.15 Vakarinis Urgantas. 23.50 Informacinė laida. 0.20 Naktinės
naujienos. 0.30 Karas Korėjoje. 1.25 Vaidybinis f. “Akceleratė”. 2.45 Vaidybinis f.
“Devynios vienerių metų dienos”. 4.30 Mados nuosprendis. 5.20 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 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, 2.30 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona.8.45 Baltarusijos žemė. 9.10, 18.10 TV serialas “Taksi”.
10.00 Gamtos stebuklai. 10.25 24 klausimai. 10.50, 23.05, 4.05 Baltarusijos laikas.
12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Forumas. 13.55, 3.10 Firmos
paslaptis. 14.05, 22.10 TV serialas “Špako žmonės”. 15.15 Regiono naujienos.
15.30 Arena. 15.45, 0.20 Vaidybinis f. “Nuotraukos ant sienos”. 17.15, 3.25 Pavarų
dėžė.17.40, 2.00 Moterų žurnalas. 19.20 Žurnalisto tyrimas. 20.40 Interesų sritis.
21.45 Vaidybinis f. “Antrojo rango karo gydytojas”. 23.55 Sunkios dienos vakaras.
2.45 Dia@blogas. 3.50 X zona.
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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. 12.25
Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Andrejus Mironovas. 15.15
J. Menšovos laida. 16.10 Mados nuosprendis. 17.10 Susituokime. 18.15 TV serialas
“Sekta”. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.00 Vaidybinis f. “Dingę miškuose”.
23.00 Lietuvos “Laikas”. 23.10 Vakarinis Urgantas. 0.00 Informacinė laida. 0.35
Natalija Kustinskaja. 1.20 Vaidybinis f. “Plėšrūnas”. 2.40 Vaidybinis f. “Vestuvės su
kraičiu”. 4.20 Mados nuosprendis. 5.15 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40 Žmogaus teisės. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.55 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas.
7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Taksi”. 9.55Apie maistą. 10.25 Žurnalisto
tyrimas. 10.50, 23.05, 4.05 Baltarusijos laikas. 11.45 Baltarusijos žemė. 12.10, 19.50
TV serialas “Gydymas meile”. 13.10 Sveikata. 13.40 Pirmyn į praeitį. 14.05, 22.10
TV serialas “Špako žmonės”. 15.15 Regiono naujienos. 15.25 Interesų sritis.15.40
Vaidybinis f. “Nuotraukos ant sienos”. 17.15, 2.55 Laida automobilininkams. 17.40,
1.30 Dokumentinis f. 19.20, 3.20 24 klausimai. 20.40 Specialus reportažas. 21.45
Vaidybinis f. “Eik ir kaukis”. 23.55 Aktualus interviu. 0.10 Vaidybinis f. “Mažiausias iš
brolių”. 2.15 Dia@blogas. 2.40 Taikus ratas. 3.50 X zona.
.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Naujienos. 6.10 Kontrolinis pirkimas. 6.50 Vaidybinis f.
“Panelė valstietė”. 9.00 Naujienos. 9.20 Kol visi namie. 10.00 Liudmila Zykina. 11.00
Naujienos. 11.30 Jūrmala. Humoro festivalis. 12.00 Romanovai. 17.00 Naujienos.
17.20 Romanovai. 18.15 TV serialas “Sekta”. 20.00 Laikas. 20.30 Lietuvos “Laikas”.
20.50 Vaidybinis f. “Metro”. 23.25 Lietuvos “Laikas”. 23.30 Informacinė laida. 0.05
“Tautos žiedas”. 1.25 Žvaigždėlaivis. 1.45 Vaidybinis f. “Pirmalaikis žmogus”. 3.20
Vaidybinis f. “Panelė valstietė”. 5.05 Muzikinis kanalas.

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 Pasivaikščiojimai su
Marijonu Mikutavičiumi. VDU
karta.
20.30 Padėkime augti (k).
21.00 „Mus supantis pasaulis“.
22.00 „Rojaus sodai“.
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 Pasivaikščiojimai su
Marijonu Mikutavičiumi. VDU
karta.
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
19.10 „Žvaigždžių karai V.
Imperija puola“. N-7
21.35 „Džo“. N-14
22.00 „Klyvlendo šou“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“. N-7
22.45 Pertraukoje - Kitoks futbolo čempionatas.
23.05 „Naujokė“. N-7
0.05 „Žmogžudystė“. N-14
1.05 „Lyga“. N-7
1.55 „Naša Raša“. N-14
2.20 „Klyvlendo šou“. 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 6. Rio“.
16.00 Žinios.
16.10 Numatomos LKL mažojo
finalo rungtynės.
ARBA
16.20 „Kaip kyla žemės drebėjimai“. N-7
17.00 Žinios
17.20 „Kaip kyla žemės drebėjimai“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vera“. N-7
20.40 „Gamtos pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.30 „Paramedikai“. N-14
22.40 „Merdoko paslaptys“. N-7
23.50 „Nakties košmarai“. S

5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 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, 2.10 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.
10.25 24 klausimai. 10.50, 23.05, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.00 Medicinos paslaptys. 13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.50, 2.55
Firmos paslaptis. 14.05, 22.10 TV serialas “Špako žmonės”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Specialus reportažas. 15.45, 0.20 Vaidybinis f. “Mažiausias iš brolių”. 17.15
Jėgos veiksnys. 17.40, 1.40 Įžymybės. 19.20, 3.10 Piniginė ir gyvybė. 20.40, 3.35
Interesų sritis. 21.45 Vaidybinis f. “Vergų aikštė”. 23.55 Sunkios dienos vakaras. 2.25
Dia@blogas. 3.50 X zona.

penktadienis 2014 06 13
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Naujienos. 6.10 Dietologų sąmokslas. 7.25 Kubanės
kazokų choro koncertas. 9.00 Naujienos. 9.20 Kol visi namie. 10.00 Valentinas
Smirnitskis. 11.00 Naujienos. 11.45 1812. 15.40 Romanovai. 17.00 Naujienos. 17.10
Romanovai. 17.55 Lauk manęs. 18.50 Vaidybinis f. “Dvi dienos”. 20.30 Lietuvos
“Laikas”. 20.50 TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 21.55 Laikas. 22.20 Grupės “Liubė”
koncertas. 0.55 Informacinė laida. 1.25 Vaidybinis f. “Trys plius du”.2.50 1812. 6.00
Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00, 4.55 Panorama. 5.40, 8.45, 11.40 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”. 9.55 Baltarusijos
virtuvė. 10.20 Piniginė ir gyvybė. 10.50 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.00, 1.25 Rytdiena - tai mes. 13.25 Aukščiau stogo. 13.50
Baltarusijos žemė. 14.10, 22.10 TV serialas “Špako žmonės”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. “Mažiausias iš brolių”. 17.10, 2.50
Muzikos malūnas. 18.05 Mistinės istorijos. 19.20 Tyrimo paslaptys. 20.40, 2.05
Taikus ratas. 21.45, 3.45 X zona. Savaitės apžvalga. 23.05, 4.10 Reporteris. 23.45
Vaidybinis f. “Vagilė”. 2.25 Pasitikėk ir tikrink.

šeštadienis 2014 06 14
7.00 Naujienos. 7.25 Vaikų klubas. 7.55 Gudruolės ir gudruoliai. 9.00 Naujienos.
9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas pietauti. 11.00 Naujienos. 11.35
Vaidybinis f. “Tikra meilė”. 13.40 Vaidybinis f. “Angelas širdyje”. 17.00 Naujienos. 17.20
Filmo tęsinys. 17.45 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 20.00 Laikas. 20.25 Dvi žvaigždės. 22.15 Šįvakar su A. Malachovu. 23.55 Informacinė laida. 0.25 Futbolo gladiatoriai. 1.15 Karas Korėjoje. 4.35 Vaidybinis f. “Seržanto Cybulios kelionė į vasarvietę”.
5.55 Muzikinis kanalas.
5.35Religinėlaida. 6.00Vaidybinisf.“Vagilė”. 7.40,17.50,23.30Mistinėsistorijos. 8.30,
2.40 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 3.45 Vaidybinis f. “Rudaplaukis,
sąžiningas, įsimylėjęs”. 10.25Autografas. 10.50, 3.05 Perkrovimas. 11.30Apie maistą. 12.10 Redaktorių klubas. 12.45 Firmos paslaptis. 13.00 Gamtos stebuklai. 13.30
Sveikata. 14.00 Biuro stilius. 14.25 Pavarų dėžė. 15.15 Regiono naujienos. 15.30,
2.15 Muitų sąjunga. 15.55 Atgalinė atskaita. 16.20 Jėgos veiksnys. 16.45 Aplink planetą. 17.25 Baltarusija 24. 18.40 Įžymybės. 19.05, 0.25 Talentų akademija. 21.00
Panorama. 21.40 Žurnalisto tyrimas. 22.05 Vaidybinis f. “Aš pažadėjau, aš išeisiu”.
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Socialinės pašalpos atimtos iš
vienuolikos žmonių

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Veneta Veršulytė pripažįsta, kad
žmogui už 350 Lt socialinę
pašalpą yra labai sunku pragyventi, todėl nebus aklai
puolama vykdyti įstatymo dėl
pašalpos mažinimo.

Troškūnų seniūnas Antanas
Jankauskas nesistebėjo, kad
komisija per keturis mėnesius
rekomendavo neskirti socialinės pašalpos: „Jau pernai
atsisijojo tie, kam piniginė
parama nepriklauso“.

Anot V.Veršulytės, pagal įstatymo sąvoką pašalpos skiriamos,
atsižvelgiant į „bendrai gyvenanPer šių metų keturis mėnesius čius asmenis“. „Tai gali būti ir susocialinių pašalpų gavėjų skaičius situokę, arba sugyventiniai“, - pakito taip: sausį jų buvo 3 tūkst.191, aiškino V.Veršulytė. - Tie žmonės,
vasarį – 3 tūkst.114, kovą – 3 kurie ateina, jie jau patys pasisatūkst.42, balandį – 2 tūkst.862. ko, kad turi sugyventinį, nelaukia
Atitinkamai per šį laikotarpį iš- tikrinimo. Arba iš vis nesikreipia
mokėta socialinių pašalpų: sausį dėl paramos“.
Beje, žvelgiant į Socialinės pa– 633 tūkst.265 Lt, vasarį – 610
ramos skyriaus
tūkst.719 Lt,
...Veikla gali būti nuo ko- pateiktus minėtų
kovą – 593
tūkst.245 Lt, jinių mezgimo iki aplinkos komisijų veiklos
balandį – 569 tvarkymo. Vienoje seniūni- rezultatus, galima daryti išvadą,
tūkst.694 Lt.
joje gyvena jaunas specia- kad šios komisiDaugiausiai
socialinių pa- listas, baigęs informatikos jos kažin kokių
šalpų gavėjų mokslus. Seniūnas papra- kalnų nenuverpagal balan- šė profilaktiškai patikrinti tė – per 4 šių
metų mėnesius
džio mėnesio kompiuterius...
socialinių pašalduomenis yra
pų
mokėjimas
Anykščiuose ir Anykščių seniūnijoje – 1 sustabdytas tik 11 asmenų, o tai
tūkst.62, Kavarsko seniūnijoje – reiškia, kad savivaldybės biudže462. Troškūnų – 456, Svėdasų – te sutaupyta tik kiek daugiau nei
230. Kitose seniūnijose socialines 3 tūkst.500 Lt.
Tačiau Anykščių miesto komipašalpas balandį gavo nuo 50 iki
sijos pirmininkas, mero patarėjas
190 asmenų.
Už 350 Lt sudarančią socialinę Antanas Baura tvirtina, kad nopašalpą gyventojai nuo praėjusių rint įvertinti, ar komisijų veikla
metų kovo 1 dienos privalo ati- yra veiksminga, reikia žiūrėti
ne į tai, kokiam skaičiui asmenų
dirbti 40 valandų per mėnesį.
Ar žmogui priklauso gauti so- komisija rekomendavo nemokėti
cialinę pašalpą dabar sprendžia socialinės pašalpos, o į bendrą, tai
ne tik socialinės paramos sky- yra mažėjantį gaunančiųjų pašalriaus darbuotojai, bet ir specialios pas asmenų skaičių ir šioms pašalseniūnijose sudarytos Piniginės poms taupomus pinigus.
socialinės paramos teikimo komi„Rezultatai geri, nes visi dirsijos, kurios apsilanko gyventojų
namuose ir įvertina jų buitines ba“
sąlygas.
Troškūnų seniūnijos seniūnas,
„Komisijos veikloje – stebinantys skaičiai. Visi bijojo ko- Piniginės socialinės paramos teimisijų, kad ji gali atrasti visokių kimo komisijos pirmininkas Antavariantų, tai būtų įrodymas, kad nas Jankauskas „Anykštai“ sakė,
mūsų darbuotojai ir skyrius prieš jog jo vadovaujama komisija per
tai blogai dirbo. Realiai atrodytų, mėnesį apsvarsto iki 30 atvejų
kad išmokas dalinome bet kam“, - skirti ar neskirti socialines pašal„Anykštai“ sakė Anykščių rajono pas.
Paklaustas, kodėl tokiu atveju
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja tik 1 žmogui komisija rekomenVeneta Veršulytė. - Šiemet yra in- davo neskirti socialinės pašalpos
tensyvesnis gyventojų lankymas. ir, ar tai nėra įrodymas, jog koKomisijose buvo svarstyta 10 – misija nepakankamai gerai dirba,
15 asmenų, kurie kreipėsi dėl pa- A.Jankauskas sakė: „Kaip tik toramos. „Blogiečių“, pateikiančių kie rezultatai yra geri. Vadinasi,
melagingus duomenis, paaiškėjo, visi pas mus dirba arba teisėtai
yra ne tiek jau ir daug. Dažniau- gauna socialines pašalpas, arba
siai pateikiami melagingi duome- turi kitus pragyvenimo šaltinius“.
Troškūnų seniūnas tvirtino, kad
nys dėl šeimos sudėties. Moterys
arba vyrai slepia, kad turi sugy- dar iki komisijų įsteigimo į soventinius. Gauname ir kaimynų cialinių pašalpų mokėjimą buvo
signalų, ir mūsų darbuotojai kar- žiūrima labai atsakingai ir todėl,
tais nuėję į namus pas vieną gyve- A.Jankausko žodžiais, „jau praėjunančią moteriškę, o duris atidaro siais metais atsisijojo tie, kuriems
socialinės pašalpos nepriklauvyras“.
(Atkelta iš 1 p.)
Gyventojus tikrina komisijos

Mero patarėjas Antanas
Baura, Anykščių miesto komisijos pirmininkas sakė,
kad šių komisijų nariai yra
geri psichologai, sugebantys
iš gyventojų išpešti informaciją, kurią jie yra linkę nutylėti.
so“. Paprašytas pateikti kokį nors
netradicinį atvejį, ką komisijos
nariai randa tikrindami norinčių
gauti socialines pašalpas asmenų
buities sąlygas, Troškūnų seniūnas A.Jankauskas teigė: „Koks čia
gali būti išskirtinis atvejis, jeigu
namuose randi girtą žmogų...“
Pašalpas dažniausiai
praranda ne dėl komisijos
veiklos
Svėdasų seniūno, komisijos pirmininko Valentino Neniškio duomenimis, kas mėnesį komisijoje
apsvarstoma nuo 10 iki 15 atvejų
dėl pašalpų mokėjimo. „Mūsų komisijos nariai gerai žino, kas su
kuo gyvena, nes komisijoje dirba
kaimų seniūnaičiai, laiškanešiai,
kurie žmonėms tas pašalpas ir išnešioja. Todėl dažniausiai svarstant
mums nėra prie ko prikibti. Dažni
atvejai, kai gyventojai kokias nors
išmokas ar pašalpas praranda ne
dėl komisijos rekomendacijų – jie
tiesiog ar užmiršta nuvykti į darbo
biržą ar kitas įstaigas ir taip patys
save nubaudžia“, - apie komisijos
darbą pasakojo V.Neniškis.
Pasiteiravus, ar Svėdasų seniūnijoje buvo koks nors ypatingas
atvejis, dėl kurio komisijai teko
pasukti galvas, V.Neniškis juokėsi: „Buvome tokį vieną veikėją
„ant kilimėlio“ pasikvietę, nes jo
kelis kartus nebuvo galima rasti namuose. Tai po to jis pradėjo
„normaliai“ gyventi ir yra vertas
gauti socialinę pašalpą...“
Jaunuolis simuliavo ligą
Miesto komisijoje buvo tokių
atvejų, kad asmuo kviečiamas
ateiti, bet vis tuo metu turėdavo
nedarbingumo lapelį. „Vadinasi,
jaunuolis akivaizdžiai simuliuodavo ligą. Kai reikėdavo ateiti į
mūsų skyrių, vis pateikdavo nedarbingumo pažymas. Kai tik susitvarko dokumentus, staiga ligos
išgaruoja. Tas klientas buvo pakviestas į komisijos posėdį ir jis
išsitarė, kad turi kitų pajamų.
Visuomenei naudingos veiklos
žmonės, kurie turi sveikatos problemų, arba turi neįgalumą didesnį negu trečia grupė, nesiunčiami
atlikti. Jeigu žmogus turi trečią
grupę, tai organizatoriai atsižvelgia į tai ir nenukreipia dirbti sunkių darbų“ - dėstė V.Veršulytė.
Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos, kai kurie žmonės,
kurie vykdo individualią veiklą

arba turi verslo liudijimą, taip pat
mėgindavo neteisėtai gauti dar ir
socialinę pašalpą. „Tai paaiškėjo, išanalizavus jų kelerių metų
duomenis, kokias pajamas gauna
ir patiria išlaidas. Būdavo tokių
labai keistų situacijų, kad jų pajamos yra mažesnės negu išlaidos. Kaip jie šitaip gyvena keletą
metų, mums iš karto kilo įtarimas,
kad veikla sėkmingai tęsiama, bet
ji neduoda pastebimo pelno“, socialinių darbuotojų įžvalgomis
dalijosi V.Veršulytė.
„Įtariami turintys šešėlinių pajamų, jie atkrito jau pernai, kai
atsirado būtinybė atlikti visuomenei naudingą veiklą. 10 dienų po 4
valandas, turintys pašalinę veiklą,
negali dirbti visuomenei.
Šiais metais radikalaus mažėjimo nepastebima“, - sakė
V.Veršulytė.
Socialinė pašalpa kasmet
mažės
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, nuo 2014 m. birželio 1 d. bendrai gyvenantiems
asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai
bent vienas iš bendrai gyvenančių
asmenų arba vienas gyvenantis
asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo, socialinės pašalpos dydis, išskyrus
socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui)
ar vaikams (įvaikiams), įskaitant
pilnamečius vaikus (įvaikius),
kai jie mokosi pagal bendrojo
ugdymo programą ir laikotarpiu
nuo bendrojo ugdymo programos
baigimo dienos iki tų pačių metų
rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:
kai socialinė pašalpa mokama nuo
12 mėnesių iki 24 mėnesių - socialinės pašalpos dydis mažinamas
20 procentų; kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki
36 mėnesių - socialinės pašalpos
dydis mažinamas 30 procentų;
kai socialinė pašalpa mokama
nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių
- socialinės pašalpos dydis mažinamas 40 procentų; kai socialinė
pašalpa mokama nuo 48 mėnesių
iki 60 mėnesių - socialinės pašalpos dydis mažinamas 50 procentų;
gavusiems (gavusiam)
socialinę pašalpą ilgiau kaip 60
mėnesių, socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims
arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius neskiriama.
Socialinės
pašalpos
mokėjimo
laikotarpis
skaičiuojamas nuo 2013 m. birželio 1 d.
Socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant
laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu asmenys dirbo (taip pat savarankiškai
dirbo) 12 mėnesių per paskutinius
24 mėnesius, numatyti socialinės
pašalpos mokėjimo laikotarpiai
pradedami skaičiuoti iš naujo“, rašoma savivaldybės pranešime.
Kiekvieną atvejį nagrinės
atskirai
Paklausta, kaip vertina naują
tvarką, kai vargana pašalpa bus
mažinama, Socialinės paramos

skyriaus vedėja V.Veršulytė sakė:
„Labai situacija dviprasmiška,
nes, viena vertus, yra tokia valstybės politika, kad ilgalaikiams
bedarbiams, kurie gyvena vien iš
socialinių išmokų, socialinė pašalpa turėtų mažėti, nes realu, kad
žmogus turėtų rodyti tam tikras
pastangas įsidarbinti. Kita vertus,
mes suprantam, kad kaimiškose
teritorijose iš tiesų žmonės gali
negauti darbo pasiūlymų – nedarbo lygis pakankamai didelis
rajono savivaldybės teritorijoje,
mes planuojame atsižvelgti į tokius atvejus, vertinti situaciją realiai. Sakyti vienareikšmiškai, kad
pašalpos visiems bus mažinamos
nepaisant nieko, negalima“.
Anot V.Veršulytės, seniūnijose
gyventojų priėmimo metu specialistai mato duomenų bazių išrašus. „Tarkim, ar darbo birža siūlė
kokio nors darbo ar nesiūlė, ar
žmogus atsisakė, ar neatsisakė. Ar
dalyvavo viešųjų darbų programose, ar ne, ar dalyvavo kokiose
nors kitose darbo paieškos rinkose
ar nedalyvavo. Vienareikšmiškai
žmogų bausti, jeigu jis nėra gavęs
jokio pasiūlymo, tikrai būtų neteisinga“, - kad socialinės pašalpos
nebus mažinamos, atsižvelgiant
vien tik į įstatymo reikalavimus,
žadėjo Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Visuomenei naudingą veiklą
galima atlikti 22
organizacijose
Visuomenei naudingą darbą už
socialines pašalpas turintys atlikti
gyventojai gali būti nukreipiami į
vaikų darželius, mokyklas, bibliotekas, įvairius centrus, viešąsias
įstaigas.
2013 metais Socialinės paramos skyrius išdavė 4 tūkst.309
siuntimus visuomenei naudingam
darbui atlikti. Iš jų atidirbti už pašalpas atsisakė 193 asmenys.
Šiais metais per pirmus keturis
mėnesius siuntimų dirbti išduota 1
tūkst.724, naudingos veiklos neatliko 44 rajono gyventojai.
„Veikla gali būti nuo kojinių
mezgimo iki aplinkos tvarkymo.
Vienoje seniūnijoje gyvena jaunas specialistas, baigęs informatikos mokslus. Seniūnas paprašė
profilaktiškai patikrinti kompiuterius. Tam jaunam specialistui buvo įvertinimas, kad jis
tą veiklą atliko tokiu principu“,
- vieną iš pavyzdžių, kaip galima atidirbti už pašalpas pateikė
V.Veršulytė.
Tačiau Socialinės paramos skyriaus vedėja pripažino, kad „350
Lt suma negarantuoja žmogui
pragyvenimo minimumo“. „Visi
turėtų suprasti, kad socialinės pašalpos – būtiniausiems poreikiams
patenkinti, nes pasitaiko tokių,
kurie įsivaizduoja, kad už socialinę pašalpą jie gali tenkinti ne tik
savo pirminius poreikius, bet ir
išsinuomoti kabelinės televizijos
keletą variantų, kelis numerius iš
skirtingų telekomunikacijų kompanijų, ir tada jie sako, kad jiems
kažkam tos pašalpos neužtenka.
Yra žmonių, kurie savo poreikius
ne taip, kaip reikia nedirbančiam
asmeniui, dėlioja“ – pabrėžė
V.Veršulytė.

SKELBIMAI

įvairus

Išsinuomosiu žemės ūkio sklypus Debeikių seniūnijoje.
Tel. (8-650) 87570.
Dovanoja
Mišrūnus šuniukus. Beveik 2
mėnesių.
Tel. (8-653) 96027.
Betono atliekas patiems išsivežti
(padėsime pakrauti).
Tel. (8-655) 65787.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisome automatines skalbimo
mašinas, televizorius, šaldytuvus
kliento namuose.
Tel. (8-643) 73772.
Paslaugos
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Muzikantas groja vestuvėse,
gimtadieniuose ir kitomis progomis. Veda vakarą.
Tel. (8-618) 17515.
Restauruoju neveikiančių, blogai
veikiančių benzininių variklių aukštos įtampos magnetines uždegimo
rites ir traktorinius magnetus.
Tel. (8-675) 92171.

Pjaunu pavojingus medžius šalia
pastatų, sunkiai prieinamose vietose.
Tel. (8-629) 79827.
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų
montavimas. Suteikiame garantiją.
Tel. (8-699) 81270.
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.

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.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija,
drenažas, pamatai ir įvadai. Galima
išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Patyręs meistras atlieka visus vidaus apdailos darbus, pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.

Mobiliu gateriu pjaunu medieną.
Pjaunu benzininiu ir elektriniu varikliais.
Tel. (8-682) 12189.

Grindų betonavimas, betonuojam
namus, angarus, lauko aikšteles ir
t.t su savo įranga.
Tel. (8-605) 71199.
Griauna pastatus, mala statybines
atliekas ir akmenis.
Tel. (8-682) 92949.

nauja šarvojimo salė
visos laidojimo
paslaugos
ì katafalkas
ì gedulingi pietūs
ì gėlės

Gamina, montuoja įdėklus, pristatomus, apšiltintus kaminus. Valo
kaminus. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm
skardą.
Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.

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

siūlo darbą
Reikalingas žmogus, galintis teikti
pramoginę paslaugą - vežioti arklio
traukiamu vežimu.
Tel. (8-610) 13791.
Tarptautinių pervežimų įmonė ieško
vairuotojų. Darbas maršrutu Italija Lietuva - Rusija.
Tel. (8-698) 43683.
Statybinei įmonei Vilniuje reikalingi mūrininkai darbui Vilniuje.
Suteikiamas gyvenamasis plotas nemokamai.
Detalesnė informacija
tel. (8-693) 58620.

Kavinei Kaune
reikalinga:

Iš nuotraukos darome
portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai),
Nuotraukos su rėmeliais
kaina – 35 litai.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai
namus, gamybinės paskirties patalpas, kalkinu fermas, atlieku kitus
statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.

Nuomoja palapinę, stalus, indus.
Tel. (8-676) 62035.

ì

Įdėklai - gamina, montuoja. Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm;
0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

H. Petronio P.Į. kasa tvenkinius.
www.tvenkiniai.net, tel.: (8-614)
61960, (8-615) 61741

Apdailos ir statybos darbai: dažo
namus, kloja trinkeles, klijuoja plyteles, namų, butų vidaus darbai bei
kt. apdailos darbai.
Tel. (8-647) 59686.

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

Grybų, uogų supirkėjams. Darbo
užmokestis nuo rezultatų.
Tel. (8-656) 91370.
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.

UAB „Biuro“ siūlo krautuvų ir
elektrinio vežimėlio vairuotojo, pakavimo, krovimo ir kitus
pagalbinius darbus Utenoje.
Tikimės, kad būsimi darbuotojai yra atsakingi ir nebijo sunkaus darbo.
Dėl darbo kreipkitės: kiekvieną darbo dieną telefonais
+37066230168,
+37066218734 arba siųskite
savo CV el.paštu utenacv@
biuro.lt.

UAB „Anykščių techninio sporto klubas“

ORGANIZUOJA B kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi birželio 9-20 d. 15val. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

Gyventojams lengviau teikti
prašymus „Sodrai“
Nuo šiol teikiant daugelį elektroninių prašymų pensijoms ir pašalpoms jų papildomai nereikia pasirašyti
kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Tai bus galima padaryti tiesiog prisijungus prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS),
adresu www.gyventojai.sodra.lt .
„Kvalifikuotas parašas daugeliu atvejų nemokamas ir juo aktyviai naudojasi draudėjai. Tačiau tarp gyventojų jis nebuvo labai paplitęs, tad teikiant kai kuriuos prašymus kildavo keblumų. Pakeitus teisės aktus
ir atnaujinus programinę įrangą jie išspręsti“, – sako Ježy Miskis, „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas.
Nuo šiol kvalifikuoto elektroninio parašo nereikės internetu teikiant prašymą skirti šių rūšių pensiją: senatvės, netekto darbingumo, išankstinės senatvės, našlių, našlaičių, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę
pensiją, valstybinę našlių ir našlaičių, taip pat kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas.
Be to, kvalifikuoto parašo nereikės teikiant prašymą skirti ligos pašalpą dėl nelaimingo atsitikimo darbe
ar profesinės ligos, skirti išmoką apdraustajam mirus, skirti netekto darbingumo vienkartinę, periodinę
kompensaciją dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos.

ì

Užsakant visas laidojimo
paslaugas - 5 % nuolaida
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

parduoda

POTINGER šienainio rinktuvą su
skleistuvais; vartytuvą (7 m); grėblį
(6 m); grūdų traiškytuvą su maišytuvu; DELOVAL melžimo liniją 100
karvių.
Tel. (8-699) 62481.
Šienapjovę.
Tel. (8-615) 78622.
Kita
Langai, durys (lauko, vidaus),
įvairios žaliuzės, vartai, šiltnamiai
“Klasika”. Nuolaidos iki 35 proc.
Tel. (8-698) 81888.
Naudotus metalinius surenkamus
garažus 3 x 3m., 3 x 4 m, 3 x5 m., 3
x 6m., 3 x 9 m. Gali atvežti, surinkti.
Tel. (8-687) 73343.
Įvairią statybinę medieną (lentas,
gegnes ir pan.). Priima užsakymus,
atveža į vietą.
Tel. (8-677) 66350, Tomas.
Nebrangiai - mechanines siuvimo
mašinas iš Vokietijos.
Tel. (8-682) 19011.

Kvalifikuotas parašas tebėra reikalingas, jeigu asmuo turi samdomų darbuotojų ir įstatymas jam numato
pareigą teikti socialinio draudimo pranešimus.
Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai. Parduoda medieną.
Miškovežio paslaugos.
Tel. (8-612) 12058.
Lietuvišką kiaulienos skerdieną puselėmis 40-70 kg, subproduktus. Atveža.
Tel. (8-607)12690.
Malto betono skaldą 15 Lt/t.
Tel. (8-626) 98635.
Administracinio pastato perdengimo plokštes: 5,90 x 1,60
m; 5,80 x 1,55 m.
Tel. (8-685) 37720.
Kuras
Pasiūlymas taupantiems!
Beržo, uosio briketai pigiau.
Tel. (8-698) 55663.
Malkas. Atveža. Pjauna, skaldo, sukrauna. Tvarko vėjovartas
(išrašo sąskaitas).
Tel. (8-638) 87800.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.

EGAS sistema jau naudojasi daugiau kaip 560 tūkst. šalies gyventojų. Per metus jie pateikia daugiau,
kaip 330 tūkst. įvairių elektroninių prašymų.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Klientų aptarnavimo metodikos ir informavimo skyrius
Tel. (8-5) 273 45 12

Išpardavimas. Durpių briketus
nuo 300 Lt, anglis nuo 550 Lt.
Sveria kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.

Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
malkas . Galime atvežti.
Tel.: (8-686) 88713.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Atraižas, gali supjauti. Malkas
kaladėmis. Veža į rajoną.
Tel. (8-693) 83102.
Gyvuliai
Paršelius.
Tel. (8-611) 16793.
Paršelius.
Tel. (8-662) 83346.
Karvę, vieną pasirinktinai iš dviejų (dviejų ir penkių veršelių).
Tel. (8-608) 14008.
Parduoda 3,5 metų eržilą ir 1 m.
eržiliuką.
Tel.: (8-630) 55901,
(8-670) 67399.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 9 d. (pirmadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6-8 mėn.
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius
pradėjusiomis dėti vištomis, bus gaidžių bei
spec. lesalų (tel. 8-616 50414): Staškūniškyje
6.50, Kurkliuose 7.00, Skiemonyse 7.20,
Auleliuose 15.40, Svėdasuose (prie turgelio) 15.50, Varkujuose 16.00, Debeikiuose
16.05, Kalveliuose 16.10, Čekonyse 16.15,
Emininkuose 16.20, N. Elmininkuose 16.25,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 16.35, Ažuožeriuose 16.45, Pagiriuose
16.50, Dabužiuose 16.55, Janušavoje 17.05,
Kavarske 17.10, Zaviesiškyje 17.20.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 8 d. (sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibomis,
baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis,
bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414):
Svėdasuose (prie turgelio) 16.35, Čekonyse
16.50, N. Elmininkuose 16.55, Anykščiuose
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus)
17.05,Piktagalyje 17.20, Andrioniškyje 17.30,
Padvarninkuose 17.35, Didžiūliškiuose 17.40,
Viešintose 17.45, Pilimuose 17.55, Surdegyje
18.05,
Gudeliuose
18.10, Troškūnuose
18.20, Laukagaliuose 18.30, Traupyje 18.35,
Levaniškyje 18.40.
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SKELBIMAI

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.
UAB “Lašų duona”, kuro granulių
gamybai - presuotus šiaudus ir šieną. Gali būti ir netinkami gyvulių šėrimui. 100 Lt / t (plius PVM).
Tel. (8-626) 85861.
Ąžuolo medieną dilėmis.
Tel. (8-615) 45845.
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.
Mišką su žeme arba išsikirsti, apvalią medieną. Teikiame miško kirtimo,
traukimo bei pervežimo paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Mišką. Atsiskaito iš karto grynais.
Domina baltalksnynai bei brandūs
eglynai, pušynai.
Tel. (8-617) 88319.
Apvalią medieną, mišką su žeme
ir išsikirsti. Atlieka miško kirtimo darbus.
Tel. (8-672) 22443.
Brangiai perka arba nuomoja
žemę Šlavėnų, Katlėrių, Ažugojų,
Kubiliškių, Maigių, Kirkiliškių,
Lukošiškių bei Dvaronių kaimuose.
Tel. (8-683) 93434.

Bet kokios būklės mišką.
Tvarko vėjovartas, atlieka sanitarinius kirtimus, šviesina, pjauna mišką.
Tel. (8-692) 05288.
Butą, sodybą, namą ar žemės
sklypą Anykščių mieste ar rajone.
Tel. (8-671) 99251.
Automobiliai
Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo
300 iki 2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.

Anykščių raj. Skiemonių sen.
parduoda vienkiemį su visais pastatais ir 9 ha žemės.
Tel. (8-612) 86675.
Gyvenamąją sodybą su pastatais Anykščių r. Geras susisiekimas. Be tarpininkų.
Tel. (8-627) 70273.
15a sodybą Traupyje, 82kv.m
namas, ūkinis pastatas, lauko virtuvė. Šalia bažnyčia, parduotuvė.
Kaina 30000.
Tel. (8-687) 45344.
Naują namą prie Anykščių miesto.
Tel. (8-671) 10145.
Dalį
suremontuoto
namo
Anykščiuose (2 kambariai, virtuvė, koridorius, vonia, tualetas).
Bendras plotas 40 kv. m., 3,2 arai
žemės.
Tel.: (8-685) 10959,
(8-689) 23940.

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

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

Nuolat perka

Brangiai ir skubiai - įvairių markių (1930 - 2005 m.) lengvuosius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

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

„Niksoft“ - veršelius auginti.
Ypač brangiai mišrūnus, belgų
mėlynuosius.
Tel. (8-699) 46054.

55a. Vilniaus g. gale su projektais statyboms. (2 tvenkiniai, upelis, miškas). 300m. iki Spa-Vilnius.
Kaina 42000 Lt.
Tel. (8-633) 33361.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Automobilių ir kitokios technikos supirkimas Lietuvoje.
Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus su Volvo FH12.
Tel. (8-650) 16017.

Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-671) 10145.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50
ha skubiai. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-648) 20000.

Nekilnojamasis turtas

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
200 kg brangiau.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali
būti su defektais, nevažiuojantys. Sutvarko dokumentus.
Pasiima.  
Tel.: (8-646) 17715,
(8-601) 61510.

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

parduoda

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

Namo dalį Utenoje (2 kambariai,
virtuvė, be patogumų, yra 4 a žemės).
Tel. (8-650) 31225.
Pusę medinio namo Kurklių m.
(yra didelis ūkinis pastatas, žemė).
Nebrangiai, kaina sutartinė.
Tel. (8-617) 74556.
Namą Anykščiuose J. Biliūno gatvėje su 12 a žemės sklypu.
Tel. (8-608) 67939.
Namą su visais patogumais pušyno apsuptyje, Anykščių rajone.
Puiki vieta gyvenimui bei poilsiui
gamtos pašonėje.
Tel. (8-600) 19810.
Tvarkingą gyvenamąjį namą
Naujuosiuose Elmininkuose.
Namas ramioje vietoje, netoli miškas, 0,25 ha namų valdos sklypas.
Tel. (8-698) 51269.
Dviejų aukštų mūrinį namą
Šaltupio sodų bendrijoje (12 arų
sklypas, yra gręžinys, vietinė kanalizacija).
Tel.: (8-620) 42401, 5-91-23.

Suremontuotą, labai jaukiai įrengtą trijų kambarių butą Anykščiuose,
Ramybės mikrorajone. Puikus pasirinkimas ieškantiems gero būsto už
nedidelę kainą.
Tel. (8-600) 19810.
Butą su garažu Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.
„Liudiškių“ sodininkų bendrijoje
sodą. Yra vanduo, geodeziniai matavimai, juodžemis.
Tel. (8-647) 68166.
Parduoda garažą.
Tel. (8-600) 74048.
Automobiliai, žemės ūkio technika
Ekskavatorių krautuvą PEA-01
Karpatai (ratinis, veikiantis), 11 m.
pločio žemės lygintuvą.
Tel. (8-682) 32330.
Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, vartytuvus, vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų valomąsias, šnėkus, bulvių sodinamąsias,
kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

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

UA B „ B OVA R I S “

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.
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IŠ ARTI

šiandien
Robertas, Ratautas, Radvydė,
Lukrecija, Roberta, Svajūnas,
Svajūnė.
birželio 8 d.
Medardas, Merūnas, Eigintė.
birželio 9 d.
Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus, Vitalija.

mėnulis

2014 m. birželio 7 d.

Karaliaus Mindaugo ąžuolynas
skendi žolėse
Geri dalykai nesikeičia. Tuo galėjau įsitikinti po poros metų aplankęs Karaliaus Mindaugo ąžuolyną. Viskas taip pat – žolė iki bambos, gausu savaime pridygusių medžių, žmonių buvimo pėdsakų
nėra, o pats parkas niekuo nesiskiria nuo eilinio krūmyno kur nors Šimonių girios proskynoje.

birželio 7-9 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt
„Kaimas“:

„Anykštėne, informacija manęs nedomintų, jeigu Galvonas
nenorėtų būti Anykščių meru,
jeigu nekritikuotų vietos valdžios
būtų neįdomu, o dabar labai įdomu. Kažkaip nenorėčiau, kad toks
žmogus vadovautų rajonui“.

mįslė
„Lekiu kaip ponas, tupiu kaip
sakalas, visi manim džiaugiasi,
bet po kojomis mindo?“
Ketvirtadienio mįslės: „Čia yra,
čia nėra, bet niekuomet nežūna?“
teisingas atsakymas – mėnulis.

Ąžuolyne buvo pasodinta 80 ąžuoliukų, nepanašu, kad visi jie išgyveno iki šios dienos. Žolėse nepamatysi žmogaus paliktos brydės – tiesiog neliestas žmogaus kampelis, o ne miesto parkas.
			
Autoriaus nuotr.

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Kazimieras Šapoka sakė, komunalininkai dėl ąžuolyno
padaro net daugiau, negu
jiems priklauso.

Ant Jakučio atlaidų
Aš kaip anuolas lekiu
Man, ko gero, reikia bričkos,
Rankoje – storos kantičkos

Ji visa savaitė dreba
Raidę prie raidelės deda,
Kuria, pyksta ir galvoja
Su poezija kovoja.

oras
+23

+13

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Kad nebūčiau apkaltintas priekabiavimu, atkreipsiu dėmesį,
jog šis ąžuolynas įtrauktas ir į
Anykščius garsinančių vietų sąrašą. Internete galima rasi minint šį
ąžuolyną kaip rimtą objektą, kurį
Anykščiuose galima aplankyti.
Tiesa, aplankyti čia nėra ko, nes
jeigu nesi susipažinęs su istorija,
ąžuolyne stovėdamas nepagalvotum, jog patekai į tokią sakralinę
vietą, kurią lietė paties Prezidento
Valdo Adamkaus kastuvas.
Prieš Lietuvos karaliaus Mindaugo 750-ąsias karūnavimo metines čia buvo pasodinti pirmieji
ąžuolai. Pirmąjį ąžuolą pasodino
prezidentas V. Adamkus, kuris
pasirašė ir simbolinį dokumentą,
kad 2001 lapkričio 8 -ąją Anykščiuose sodino Karaliaus Mindaugo ąžuolyną. Šis dokumentas
buvo perduotas saugoti Anykščių
muziejui.
Sekdami valstybės vadovo pavyzdžiu, ąžuolus tada kalvoje
sodino Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, Liberalų partijos
pirmininkas Eugenijus Gentvilas,
generalinis urėdas Benjaminas
Sakalauskas, Seimo narys Antanas
Baura, Anykščių klebonas Stanislovas Krumpliauskas, rajono Tarybos nariai, kultūros darbuotojai,
verslininkai…
Karaliaus Mindaugo ąžuolyną
prižiūri UAB „Anykščių komunalinis ūkis“.
Komunalininkų direktorius Kazimieras Šapoka sakė, kad pagal
sutartį jie privalo ąžuolyną šienauti kartą per metus. „Turime labai
daug šienaujamų plotų, pirmiausia reikia miestą nušienauti, dabar šienaujamos teritorijos aplink
Niūronis, o kitą savaitę žolė bus
nupjauta ir šiame ąžuolyne“,sakė K.Šapoka. Direktoriaus teigimu, komunalininkai dėl ąžuolyno padaro net daugiau, negu jiems
priklauso. „Mes šienaujame ąžuolyną ir antrą kartą, priklausomai
nuo poreikio - liepos ar rugpjūčio
mėnesį“,- sakė K.Šapoka.
Paklausta, kodėl Karaliaus Mindaugo ąžuolynas netapo anykštėnų lankoma vieta, D.Gasiūnienė
sakė, jog teritorijų planavimas
nėra paprastas reikalas. „Anykščiams pirmiausiai reikia sutvarkyti miesto centrą, o parkas turėtų
būti gamtinis, tačiau prižiūrimas,
šienaujamas. Būtų tobuliausia,
kad šalia esantys „Nykščio namai“ naudotų šią teritoriją ir taip
populiarintų ąžuolyną“, - sakė
D.Gasiūnienė.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ruošiasi į Pagulbio
poezijos atlaidus

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Štai bliuzelė išeiginė
Stovi liepa apeiginė
O po ja merginos ploja
Pats Kazimieras dainuoja.

Jei parašo „tėviškėlė“ –
Jai rimuojas tik „iškėlė“
Mąsto – oi ne jai šios sferos.
Negimei – nebūk Homeras.

