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šiupinys
Skulptūros. „Bėk, bėk, žirgeli!“
aukcione šiemet buvo parduodami
7 darbai. Kryždirbys iš Platelių
Vytas Jaugėla aukcionui pateikė
dvi kaukes, kurios parduotos po
100 litų . Vlado Gaidžio skulptūra „Agota“ (nupirkta už 810 Lt),
Petro Petronio „Angelas“ ( už 800
Lt), Valento Survilos „Namų sargas“ (900 Lt) (visi anykštėnai),
ukmergiškio Rimanto Zinkevičiaus
„Braškė“ (už 950 Lt), o rokiškėno
Gintaro Varno „Nykštys“ buvo
parduotas brangiausiai – už 1150
litų. Aukcioną vedė režisierius Jonas Buziliauskas, kuriam internautai prikišo per didelį plepumą.
Išlaikė. Po valstybinio abiturientų istorijos egzamino per Lietuvą nuvilnijo nerimas dėl būsimų jo
rezultatų. Neva, egzaminas orientuotas į meno istoriją, todėl daugumai abiturientų buvęs per daug sudėtingas. Visgi Anykščių J.Biliūno
gimnazijos istorijos mokytoja Daiva Tručinskienė kalbėjo, kad kurie
mokėsi, tie egzaminą išlaikė gerai:
„Truputėlį per daug į meną buvo
susikoncentruota, bet mes tuos dalykus mokėmės. Visada taip būna,
jog vieniems vienas užduočių blokas lengvesnis, kitiems - kitas.“
Neblaivus. Birželio 4 dieną 18
valandą 10 minučių Kupiškio rajono
Šepetos kaime, Skodinio gatvėje.,
policija sustabdė automobilį „Peugeot 806“, kurį vairavo neuniformuotas ne tarnybos metu neblaivus
(1,7 promilės) Utenos apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos ugniagesys - gelbėtojas Stasys Lackus (gimęs 1969 m.). Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas
„Anykštai“ sakė, kad šiuo metu dėl
S.Lackaus elgesio atliekamas tarnybinis patikrinimas, kuris greičiausiai
pasibaigs tuo, jog bus pripažinta, jog
S.Lackus pažemino pareigūno vardą
ir bus atleistas iš tarnybos be jokių
socialinių garantijų. S.Lackus ugniagesiu gelbėtoju išdirbo apie 19 metų.
Jam iki pensijos liko vieneri metai.

Su vienu
siuntimu - pas
kelis medikus
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Šaudyti nežada,
bet baus kaip
kriminalinius
nusikaltėlius

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

Tremtis į dabartį veržiasi sapnais
Elmininkų bandymų stoties
direktorius, mokslų daktaras
Kęstutis Rainys prisimena Sibiro meškas.
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Girtas sūnus nudūrė motiną

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Ketvirtadienį ryte Kavarsko seniūnijos Svirnų II kaime neįgalus 37 metų A.V. smogė peiliu savo motinai 59 metų N.Š., kuri nukraujavusi mirė.

Daugiabučio, kuriame sūnus nudūrė motiną, kaimynai sakė,
kad vienokios ar kitokios tragedijos šioje šeimoje buvo galima
tikėtis.

Apversta kėdė byloja, kad tarp girtavusių motinos ir sūnaus kilo
konfliktas.
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Parlamento gynėją pasiuntė rūšiuoti šiukšlių
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
Valdininkai laikas nuo laiko
atsiskaito, kaip jie sėkmingai
atiminėja pašalpas iš „blogiečių“ ir visokių sukčių, kaip taupo biudžeto lėšas, neskirdami
350 litų pašalpos.
Tremtinys, buvęs Parlamento gynėjas, anykštėnas Rimantas Juozas Plėta esamą tvarką
vadina „XXI amžiaus vergove“ ir sako, kad geriau badaus,
negu plikomis rankomis rausis
po šiukšles. Prie penkiasdešimtmečio artėjantis R.Plėta šią
pašalpą dovanoja savivaldybei.

Knyga. Birželio pabaigoje
spaustuvėje „Utenos Indra“ bus išleista kraštiečio Jono Sriubo knyga
„Senovė ir Skiemonių valsčius“.

Anykštėnas, tremtinys, Parlamento gynėjas Rimantas Juozas Plėta atsisakė vergauti už pašalpą
laisvoje Lietuvoje.
Autoriaus nuotr.
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Arvydas Anušauskas mato ir tai,
ko neįžiūri Sigutis Obelevičius
Tėvynės Sąjungos – Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos
Seime nariai bando gelbėti nepriklausomą regioninę žiniasklaidą
ir tuo pačiu demokratiją šalyje.

Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas (dešinėje) kovoja už objektyvią nepriklausomą žiniasklaidą, o Anykščių meras
konservatorius Sigutis Obelevičius – už objektyvią valdišką…
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Konservatoriai Jurgis Razma ir
Arvydas Anušauskas įregistravo
Visuomenės informavimo įstatymo

pataisą, kuria savivaldybėms bei jų
valdomoms įmonėms ar įstaigoms
nebūtų leidžiama turėti žiniasklai-

dos priemonės.
„Norint užtikrinti demokratijos
procesus savivaldybėse, reikia tokių įstatymo pataisų, kurios neleistų
savivaldybėms turėti žiniasklaidos
priemonių, ribojančių gyventojų
teisę gauti objektyvią, nešališką
informaciją, – sakė Seimo narys
A.Anušauskas. – Objektyvią informaciją gali perteikti tik nepriklausomos žiniasklaidos priemonės“.
Priminsime, jog „šlovingu“ Druskininkų, Raseinių, Utenos savivaldybių pavyzdžiu, kur iš rajonų biudžetų finansuojami valdžią šlovinintys
leidiniai, bando sekti ir Anykščių
savivaldybė. „Galvojama, kad 2014
metais Savivaldybė galėtų leisti informacinį biuletenį, kuriame būtų
pateikiama objektyvi, neiškraipyta
informacija gyventojams apie Savivaldybėje vykstančius renginius,
priimamus sprendimus, atliekamus

spektras

darbus.“ – savo metinės ataskaitos
pradžioje pareiškė Anykščių meras
TS-LKD narys Sigutis Obelevičius.
Skaitytojus (rinkėjus) jau pasiekė
pirmieji Anykščių savivaldybės „organo“ numeriai.
Taigi, atrodytų, jog konservatoriai A.Anušauskas ir S.Obelevičius,
tuos pačius dalykus mato visiškai skirtingai. Mūsų merui tik jo
kontroliuojamas organas gali būti
„objektyvus“, o tuo tarpu Seimo
narys teigia, jog „objektyvią informaciją gali perteikti tik nepriklausomos žiniasklaidos priemonės“.
Priminsime, jog A.Anušauskas
praėjusioje Seimo kadencijoje
buvo Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o
S.Obelevičius antrą kadencija dirba kartu su buvusiu KGB rezervo
kapitonu VILIUMI JUODELIU.

-ANYKŠTA

Lietuviškos mišrūnės prineš Su vienu siuntimu - pas
Raimondas Guobis
kelis medikus
medaus
Kaip sako išmintingi sodiečiai, sodyboje būtinai turi būti gandralizdis, o taip pat maloniai dūgzti darbštumą simbolizuojančios bitutės. Moliakalnio kaimo, esančio netoli Svėdasų, ūkininkai Birutė ir
Jonas Matulevičiai savo sodyboje turi visus šiuos simbolius.

Šiltą ir saulėtą vidurdienį Birutė Matulevičienė pašventė maloniai bityno priežiūrai. 			
Autoriaus nuotr.

B. Matulevičienė, bitininkaujanti jau bene du dešimtmečius,
džiaugiasi, kad šią neįprastai šiltą
žiemą bitutės peržiemojo puikiai,
nors viena šeima pavasario nesulaukė, bet likusios dešimt bičių šeimų - stiprios. Moteris prieš žiemą
nerimavo, mat rudenį bitės buvo
neįprastai taikingos, nepiktos.
Ūkininkės prižiūrimos bitės yra
vietinių veislių - lietuviškos mišrū-

nės, tad jų lizdus apžiūrinėja dėvėdama tinklelį patogiai pritvirtintą
prie specialaus kostiumo “ Lyson”,
papučia iš dūminės dūmų, kad
skrajojančios darbininkės ramesnės būtų, negeltų - švelnus kaip
smilkalas liepinio puvėsio kvapas.
Ūkininkė tikisi, kad ir šiemet bitės medučio prineš sočiai - užteks
ir savai šeimynai, ir giminėms bei
bičiuliams apdovanoti.

Temidės svarstyklės

musios 1994 metais, gyvenančios Anykščiuose, Puntuko gatvėje, pareiškimas, kad birželio
1 dieną apie 5 valandą būdama
Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje,
pasigedo mobiliojo ryšio telefono. Žala – 300 litų.
Staklės. Birželio 11 dieną A.
J., gimęs 1939 metais, gyvenantis
Troškūnų seniūnijoje,
pastebėjo, kad iš pirties pavog-

Padangos. Birželio 11 dieną A. Č., gimęs 1948 metais,
gyvenantis Kavarsko seniūnijoje, nerakinamame garaže
pastebėjo, kad pradurtos abi
jam priklausančio traktoriaus
priekabos padangos. Žala –
400 litų.
Telefonas. Gautas V. R., gi-

Nuo šiol šeimos gydytojas, siųsdamas pacientą konsultacijoms
pas kelis specialistus į tą pačią įstaigą, galės rašyti vieną siuntimą,
neadresuodamas jo kiekvienam specialistui atskirai.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, per pastaruosius metus
šeimos gydytojai išdavė beveik
900 tūkst. siuntimų. Siųsdamas pacientą konsultacijai pas kelis skirtingos profesinės kvalifikacijos gydytojus šeimos gydytojas privalėjo
pildyti atskiras siuntimo formas,
kurių kiekvienai reikėjo vidutiniškai 15 minučių.
Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio inicijuoti pakeitimai numato, kad siunčiant
pacientą pas skirtingus gydytojus
specialistus konsultacijai ar atlikti brangiųjų tyrimų bei procedūrų
į vieną gydymo įstaigą, kurioje
pacientui užvedama viena Ambulatorinė asmens sveikatos istorija,
išduodamas vienas siuntimas.
„Šeimos gydytojai, bepavirstantys raštininkais, buvo apkrauti ne-

logiškais reikalavimais tą patį rašyti į kelis siuntimus skirtingiems
specialistams. Tačiau ties šiais
sprendimais nesustosime, žingsnis
po žingsnio mažinsime popierizmą
tam, kad gydytojas kuo daugiau
laiko skirtų pacientui“, - sako V. P.
Andriukaitis.
Specialistai įsitikinę, kad biurokratiją mažins, pacientų ir gydytojų laiką taip pat taupys nuo
lapkričio 1 d. įsigaliosianti tvarka,
numatanti, kad lėtinėmis ligomis
sergantys vaikai ir suaugę pas gydytoją pateks be kas kartą rašomo
šeimos gydytojo siuntimo.
Ateityje numatoma įteisinti ir
galimybę, kad pacientas, susirgęs
kai kuriomis ūmiomis ligomis, į
specialistą galėtų kreiptis tiesiogiai, be šeimos gydytojo siuntimo.
-ELTA

Šiandieną,
prisimindami skaudžias netektis, minime Gedulo ir vilties dieną.
Okupacija atnešė sunkių padarinių
mūsų šaliai, siekė įbauginti, palaužti
tautos dvasią, priversti susitaikyti su
sovietinio gyvenimo tikrove.
Reiškiu nuoširdžią pagarbą kiekvienam nekaltai
nukentėjusiam žmogui, jų šeimos nariams ir artimiesiems. Būkime verti tų, kurie ištvėrė ir nepalūžo.
Telydi pagarba jų atminimą, tesaugo ir tebrandina jų
auka mūsų tautos dvasią ir vertybes.
Sergejus Jovaiša
TS-LKD frakcijos Seime narys
tos skersinio pjaustymo staklės.
Taip pat gautas V. K., gimusio
1953 metais, gyvenančio Troškūnų seniūnijoje, pareiškimas,
kad iš ūkinio pastato pavogta
benzininė vejapjovė ir trimeris.
Bendra žala – 4 550 litų.
Smūgiavo. Birželio 12 dieną
apie 20 valandą Anykščiuose,
Tilto gatvėje, tarp kartu gyvenančių buvusių sutuoktinių kilu-

sio konflikto metu, neblaivus
E. B. (3,32 prom.), gimęs 1979
metais, kumščiu kelis kartus
smūgiavo neblaiviai I. B. (3,11
prom.), gimusiai 1978 metais,
į veidą. Įtariamasis E. B. sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Stiklas.
Pastebėta,
kad
Anykščiuose, K. Būgos gatvėje, sudaužytas apžvalgos statinio stiklas. Žala – 464,85 litai.

Aiškinasi.
Viceministrai
vienas po kito kreipiasi į teisėsaugos institucijas, prašydami suteikti turimą medžiagą,
galinčią kelti abejonių dėl einamų pareigų. Penktadienį to
paprašė vidaus reikalų viceministras Algimantas Juocevičius, o ketvirtadienį - aplinkos
viceministras Almantas Petkus.
„Siekdamas išvengti abejonių
dėl mano veiklos skaidrumo ir
teisėtumo, kreipiausi į atitinkamas institucijas, kad būtų išvengta galimai tikrovės neatitinkančių interpretacijų viešojoje
erdvėje“, - pranešime spaudai
cituojamas A. Juocevičius.
Deleguoja. Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) į eurokomisarus deleguoja partijos
narį, sveikatos apsaugos ministrą Vytenį Povilą Andriukaitį.
Dėl to, kokia partija siūlys eurokomisarą, pirmadienį dar turėtų
apsispręsti valdančioji koalicija. „Apsispręsta vieningai mūsų
valdybos nariams pritarus deleguoti mūsų partijos pirmininko
pavaduotoją, sveikatos apsaugos
ministrą V. Andriukaitį užimti
komisaro pareigas nuo Lietuvos
pusės“, - po valdybos posėdžio
pranešė Premjeras Algirdas Butkevičius.
Renovacija. Vyriausybė pažymi, kad jos pasiūlytas naujasis
renovacijos modelis yra patraukliausias iš visų iki šiol buvusių.
Naujausiais renovacijos programos įgyvendinimo duomenimis,
šią savaitę pasirašytų rangos
darbų sutarčių skaičius perkopė
500. „Realybė viršijo Vyriausybės pažadus - tikėtina, kad šiais
metais šis skaičius išaugs iki 600
rangos sutarčių. 80 proc. sutarčių pasirašyta pagal savivaldybių vykdomą programą. Šiuo
metu praktiniai statybos rangos
darbai jau vykdomi prie 149
daugiabučių namų, tai reiškia,
kad jau pastatyti pastoliai ir daugiabučiai jau pradėti renovuoti“,
- sako Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Sprogimas. Netoli Kirovsko
miesto esančioje anglių kasykloje nugriaudėjus sprogimui žuvo
bent 7 šachtininkai. Nelaimė
įvyko naktį iš ketvirtadienio į
penktadienį maždaug trijų šimtų
metrų gylyje, kuri dirbo devyni
angliakasiai. Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnybos duomenimis, iki šiol rasti septyni žuvusiųjų kūnai, dar dviejų asmenų
pasigendama. Sprogimo priežastis aiškinasi ekspertai.
Statistika. Per savaitę - birželio 6-12 dienomis - Lietuvos
keliuose ir gatvėse žuvo 9 žmonės - 5 vairuotojai, 2 keleiviai,
2 dviratininkai. Sužeisti 93 žmonės. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, iš viso per
savaitę, pirminiais duomenimis,
užregistruoti 87 eismo įvykiai.
Neblaivūs vairuotojai sietini
su 6 eismo įvykiais, kuriuose 2
žmonės žuvo ir 6 buvo sužeisti.
Palyginti šios savaitės avaringumo statistiką su praėjusių metų
ta pačia savaite, užregistruota 8
eismo įvykiais daugiau, žuvo 5
žmonėmis daugiau.

Parengta pagal
ELTA informaciją

SITUACIJA

???

Ar grąžinti
baudos balų
sistemą Kelių
eismo
taisyklių
pažeidėjams?

Šaudyti nežada, bet baus kaip
kriminalinius nusikaltėlius
Teisingumo ministras Juozas Bernatonis ragina imtis griežtesnių priemonių prieš „karą keliuose“ ir pasiūlė už vairavimą išgėrus ar kitaip apsvaigus taikyti kriminalines bausmes.
Kalbinti anykštėnai pritaria tam, kad reikia bausti išgėrusius,
bet nėra įsitikinę, kad bausmių griežtumas turi esminę įtaką situacijai.

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Buvęs Anykščių policijos vadovas Raimundas Razmislavičius teigia, kad teistumas
bus kliūtis tik tiems, kurie
turi darbą ir nelinkę nusikalsti.
Vitalija TUMIENĖ su dukrele Beatriče, Bičionių kaimo
(Anykščių sen.) gyventoja:
- Manau, kad reikia. Tai dar
labiau drausmintų vairuotojus.
Žinau, kad tokia sistema buvo
prieš kažkiek metų. Nors pati
nevairuoju, tačiau esu suinteresuota, kad kiti vairuotų atsakingai ir saugiai.

2014 m. birželio 14 d.

Per metus Lietuvoje dėl girtų
vairuotojų sukeltų avarijų žūsta
apie 40 žmonių, dar daugiau sužalojama, o apsvaigusių vairuotojų
sulaikoma tūkstančiais.
Pagal parengtą projektą, transporto priemonės vairavimas esant
neblaiviam ar apsvaigusiam nuo
narkotinių, psichotropinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų būtų
baudžiamas bauda, areštu arba laisvės apribojimu iki vienerių metų.
Pasak J. Bernatonio, tai nereiškia, kad už grotų būtų siunčiamas kiekvienas sulaikytas išgėręs
ar kitaip apsvaigęs vairuotojas.
Bausmės dydį nustatytų teismas,
atsižvelgdamas į nusikaltimo
aplinkybes – apsvaigimo laipsnį,
pasikartojamumą ir kt. „Pataisų

esmė tokia, kad, paprastai šnekant,
toks vairuotojas bus teistas. Pavyzdžiui, kontrabandininkai labai
vengia baudžiamosios atsakomybės (neviršija kontrabandos kiekio,
kuris užtrauktų baudžiamąją atsakomybę), nes ji sukelia jau visai
kitokius padarinius žmogaus gyvenimui nei administracinė bausmė,
nors ir griežta“,- žiniasklaidai teigė
J.Bernatonis.
Portalo www.anyksta.lt skaitytojai iš karto sureagavo į šią žinią.
Komentatorius „Iš Rokiškio“ rašė:
„Girtas, apsvaigęs nuo psihotropinių vaistų, užmuša du žmones,
pusantrų metų vyksta teismai. Nuteisiamas 7 metus atviroje kolonijoje. Teisės atimamos 3 metams.
Kas tai? Teisybė? Tokiems reikia
teises atimti visiškai, be galimybės
jas atgauti. Tada pasibaigs gaidelių
skraidymai...“
Komentatorius “W” nesutiko:
„Tik Lietuvoje tokias nesąmones
gali priimti. Aš kategoriškai tokioms kvailystėms nepritariu.”
„Asta“ palaikė griežtąją liniją:
„Seniai jau turėjo būti tokios įstatymo pataisos. Juk puikiai visiems
žinoma, kad sėkmingai važinėja
tie, kurie po keliolika kartų bausti
už vairavimą neblaiviam, be teisės
vairuoti ir pan. Deja, niekas jiems
negali nieko padaryti, nes tokie
dažniausiai nedirba, pajamų neturi.
Sąžiningiausi iš nubaustųjų pasėdi
parų už mokesčių mokėtojų pinigus gražiai įrengtame komisariate.
Tokie dalykai žiauriai piktina. Čia
neturi būti išlygų - ar asocialas, ar

Seimo narys, ar diplomatas“.
Pakalbinta Kurklių ambulatorijos
šeimos gydytoja, rajono Tarybos
narė, konservatorė Dalia Kazlauskienė sakė, kad kažką daryti reikia,
nes dabartinės baudos neišsprendė
girtaujančių vairuotojų klausimo.
„Manyčiau, kad imtis priemonių
reikia, nes daugėja išgėrusių keliuose, daugėja nusikaltimų, kurie
atliekami girtų asmenų. Nežinau,
ar visus reikia teisti, galbūt reiktų
diferencijuoti pagal girtumo laipsnį“,- sakė D.Kazlauskienė
Rajono Tarybos narys, buvęs
Anykščių policijos vadovas Raimundas Razmislavičius teigė, kad
šis siūlymas nėra naujas dalykas
ir laikosi kiek kitokios nuomonės.
„Padėtį keičia ne bausmės dydis,
sankcijų griežtumas, o neišvengiamumas. Šiandien problema ta, kad
moka tie, kurie turi darbą, pajamas,
turtą, o tie, kurie neturi, kas vagia,
važinėja svetimom mašinom - ne,
jų net parų nesodina, tik popierių
kalnus pildo. Tas pats bus ir priėmus pataisas - kas turi darbą, tam
teistumas bus problema, bus sunkiau gyventi, o kas ne – tam bus tik
popierius, kuris nuguls į archyvą“,įsitikinęs R.Razmislavičius.
Šiuo metu kaimynė Lenkija yra
viena iš griežčiausiai neblaivius
vairuotojus baudžiančių šalių pasaulyje. Nuolaidos netaikomos ir
pirmą kartą tokį nusižengimą padariusiems asmenims. Jiems skiriamos 5 tūkst. zlotų (4 135 Lt)
baudos, o teisė vairuoti atimama
iki 3 metų. Pakartojus šį nusižengimą bauda siekia iki 100 tūkst.
zlotų (82,7 tūkst. Lt), o teisė vairuoti atimama nuo 5 iki 15 metų.
Lenkams kantrybė trūko tuomet,
kai girtas vairuotojas įvažiavo į ant
šaligatvio stovėjusių pėsčiųjų būrį
ir užmušė šešis žmones.

-ANYKŠTA

Girtas sūnus nudūrė motiną
Laurynas NAVIKAS, Anykščių miesto gyventojas:
- Gal kai kuriuos baudos balų
sistema ir sudrausmintų, tačiau
ne visus. Man tokia sistema neaktuali, tenkina dabartinė tvarka, kuri, manau, yra pakankamai griežta.

Kraujo bala ant lovos liudija, kad moteris nukraujavusi mirė čia
.
Autoriaus nuotr.

Albertas
KUPRIONIS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Manu, kad dabartinė tvarka
yra pakankamai griežta Kelių
eismo taisyklių pažeidėjams.
Juk už kai kuriuos pažeidimus
netgi atimamas vairuotojo pažymėjimas. Baudos balų sistema,
matyt, nebuvo pats geriausias
variantas, jeigu jos buvo atsisakyta.

(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių rajono policijos pareigūnai apie 10 valandą 50 minučių nuvykę į Svirnų II kaimą sulaikė neblaivų
(3,20 prom.) įtariamąjį nužudymu.
Policijos pranešime žiniasklaidai rašoma, kad A.V. savo motinai smogė
peiliu įvykus konfliktui.
„Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Sprendžiamas klausimas dėl kardomosios priemonės skyrimo.
Už padarytą nusikaltimą vyras gali

būti baudžiamas laisvės atėmimu nuo
aštuonerių iki dvidešimties metų arba
laisvės atėmimu iki gyvos galvos“,
- rašoma policijos pranešime. - Policijos pareigūnams ši šeima žinoma,
joje dažnai buvo girtaujama, kildavo
įvairūs konfliktai, abipusio smurto
artimoje aplinkoje atvejai.
Visi, iki šiol pradėti ikiteisminiai
tyrimai būdavo nutraukti, įtariamajam su nukentėjusiąja susitaikius“.
„Anykštos” kalbinti minėtos šeimos kaimynai vienbalsiai tvirtino,

kad motina su sūnumi - girtuokliai,
kurie savo butą buvo pavertę landyne.
„Ten nuolat vykdavo išgertuvės, prieidavo sugėrovų. Ir konflikto dieną jų
namuose lankėsi stikliuko draugas”, pasakojo viena šio daugiabučio namo
gyventoja.
Įtariamasis nužudymu prieš kelerius metus tapo neįgaliu, kai, pasak
kaimynų, viename Anykščių bare
gavo smūgį į galvą su bokalu. „A.V.
sunkiai vaikščiojo, mes jam parūpinome invalido vežimėlį ir specialią
kėdę neįgaliesiems”, - „Anykštai”
sakė Kavarsko seniūnas Algirdas
Gansiniauskas.
Pasak Svirnų II kaimo gyventojų,
įtariamasis motinos nužudymu turėjo savo šeimą, Anykščiuose gyvena
ir jo duktė, tačiau dėl girtavimo vyro
santuoka iširo ir A.V. liko gyventi su
motina Svirnų II kaime.
Šaltiniai Anykščių teisėsaugoje
teigia, kad A.V. nebus taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas – dėl vyro neįgalumo. „Kur
jis, sėdėdamas invalido vežimėlyje,
slėpsis nuo tyrimo?”, - retoriškai
klausė pareigūnas, pridurdamas, jog
A.V. greičiau bus paskirta kardomoji
priemonė pasižadėjimas neišvykti, o
įtariamasis nužudymu bus apgyvendintas Troškūnų slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje.

savaitės citatos
Prie užvertos langinės
Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono meras, apie tai
kada rašo knygas:
„Politiniai oponentai turbūt,
galvoja, kad rašau darbe. Bet
aš rašau tik namie, tik šaltuoju
metų laiku ir tik kai sutemsta.“
Ne durnas, o ne pavojingas
Sigutis OBELEVIČIUS, apie
merus:
„Jei meras šaudo briedžius –
tai geras, o jei rašo knygas – tai
durnas.“
Šiuolaikinei Lietuvos
politikai tinka tik antras
variantas

Dalis VAIGINAS, Anykščių
ligoninės vyriausiasis gydytojas,
apie pasaulinę politiką:
„O.Balzakas apie anų laikų
karą rašė, jog į priešų būrį turi
įlėkti kaip artilerijos sviedinys
arba turi įšliaužti kaip šliužas.“
Be reikalo nėjot. Gal būtumėt radęs kokių higieninių pažeidimų...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono Tarybos narys, Anykščių
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas, apie stadiono projektų parodą:
„Nemačiau.
Mačiau
tik
Luko Pakelčio kvietimą, dar
K.Indriūno komentarą apie Bunkės koncertą skaičiau.“
Kitaip tariant, mes iki
2020 metų ministeriją
turėsime išlaikyti?
Mindaugas
KUKLIERIUS,
žemės ūkio viceministras, „Bėk,
bėk, žirgeli“ šventėje:
„Iki 2020 metų ministerija su
jumis bus tikrai.“
Galų gale – kirpyklai
išnuomosit

Antanas KATLIORIUS, savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vedėjas per „Bėk,
bėk, žirgeli“ šventę politikų
rungties nugalėtojams įteikdamas gyvatvorių karpymo žirkles:
„Jei Anykščiuose nerasite kur
karpyti, pirmus tris kilometrus
gyvatvorių verslininkai įsipareigojo parodyti.“

žmonės
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Ašaros ant beržo tošies
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos istorijos mokytojas Gintaras Ražanskas išleido knygą „Leliūnai“ apie savo gimtąjį kaimą.
Istorikas sako, kad sunkiausia jam buvo aprašyti pokario laikus,
nes šio kaimo istorija ypatingai skaudi – gausybė ištremtų, daugybė žuvusių nuo partizanų rankos.

Istorikas Gintaras Ražanskas išleisdamas knygą „Leliūnai“ atidavė duoklę savo gimtajam kaimui.
Autoriaus nuotr.
Gegužės 31 dieną knyga buvo
pristatyta Leliūnų bendruomenei,
autoriui padėjo sūnus Petras, kuris
irgi nusekė tėvo pėdomis ir yra istorikas. „Labai šiltai sutiko žmonės,
buvo pilna salė, nemažai jaunimo,
net nesitikėjau, sūnus Petras man

labai padėjo rašant knygą – siųsdavo duomenis iš archyvų“,- sakė
G.Ražanskas.
„Tai mano 4 metų darbas. Esu
gimęs ir augęs šiame kaime. Knygoje – lokalios istorijos tyrimo
rezultatas, įvairiapusė istorinė me-

džiaga apie mano gimtąjį kaimą,
kurio praeitis nebuvo sulaukusi
istorikų dėmesio“,- pasakojo autorius. Paklaustas, kas paskatino imtis
knygos, G.Ražanskas sakė, kad šis
darbas jam buvo atgaiva nuo darbo
mokykloje. „Tikroji istoriko duona
ir yra sėdėti archyvuose, ieškoti dokumentų“,- sakė G.Ražanskas.
Pasak jo, Leliūnų istoriją jis
tyrinėjo nuo Radvilų laikų, kai
kaimas imtas minėti rašytiniuose
šaltiniuose. Pirmą kartą Leliūnai
paminėti 1686 m. Svėdasų dvaro
inventoriuje. „Sakykim, Radvilų
archyvas labai įdomus ir praktiškai
netyrinėtas, tekstas surašytas lenkiškai, sunkiai įskaitomas, ištrauką
apie Leliūnus išversti padėjo profesorius Antanas Tyla“,- pasakojo
G. Ražanskas.
O 1686 m. Svėdasų dvaro inventoriuje minima, kad Leliūnuose
buvo 20 valakų žemės, 27 dūmai,
kai kuriose gyveno po keletą šeimų.
„Įdomūs baudžiauninkų sąrašai, dar
ir dabar Leliūnuose yra šeimų tokiomis pavardėmis, kurios minimos
sąrašuose“,- sakė G.Ražanskas.
Paklaustas, kad gal ir savo pavardę
atrado, o gal kilęs iš bajorų, jis juokėsi: „Visi mes iš baudžiauninkų.
Mūsų giminė į šitą kaimą atsikėlė
vėliau“.
Knygoje detaliai atspindėta istorija nuo baudžiavos laikų iki šių die-

Tremtis į dabartį veržiasi sapnais
Birželio 14-ąją Lietuva mini dieną, kai tūkstančiai Lietuvos
žmonių buvo išvežti į Rusijos platybes.
Vienas iš jų - Elmininkų bandymų stoties direktorius, mokslų
daktaras Kęstutis Rainys.

1948 metais K.Rainio tėvai: Vytautas ir Genovaitė buvo ištremti į
Sibirą. Nuo 1948 iki 1959 m. jie
gyveno Krasnojarsko krašte.
Trys iš keturių Rainių šeimos
vaikų gimė tremtyje, vyriausias iš
jų buvo Kęstutis. Kai 1959 m. vasarį su tėvais atvyko į Lietuvą, jam

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Nepriklausomos žmogaus teisių
organizacijos „Freedom House“
ataskaitoje teigiama, kad daugelyje šalių, kurios susikūrė subyrėjus
Sovietų Sąjungai, silpnėja demokratija. „Vyriausybės, buvusios
Sovietų Sąjungos teritorijoje, stengiasi nutraukti deguonies tiekimą
savo demokratinėms institucijoms,
siekdamos susilpninti pilietinės
visuomenės grupes ir pažaboti
žiniasklaidą. 2013 metais viena po
kitos šalys ėmėsi antidemokratinių
naujovių, kurių pradininkė buvo
Maskva“, – viena ir, manau, esminė citata iš šių metų ataskaitos...
Nereikia giliai kapstytis ir ieškoti
pavyzdžių kaimyninėse šalyse. Užtenka pasižvalgyti po savo kiemą...
Anykščių rajono savivaldybės

ėjo penkti metai.
„Vis dėlto mažam vaikui metai
ar dveji labai daug reiškia. Kai susitinku su tremties draugu Aleksu
Pileckiu, kuris irgi augo toj pačioj
taigoj, jis man pasakoja, kad viską
prisimena, o jam tada buvo 6 metai, man - 4“,- sakė vaikystę trem-

internetiniame puslapyje kurį laiką
„kabojo“ informacija su gyventojų
asmeniniais duomenimis – asmens
kodais, tiksliais gyvenamosios
vietos adresais, butų identifikavimo
kodais... Ir ne bet kokių asmenų
informacija buvo išviešinta, o
labiausiai pažeidžiamų socialinių
grupių – vaikų, socialiai remtinų
asmenų, neįgaliųjų. Ir, ką? Ir,
nieko...
Valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija pripažino, kad tokie
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos veiksmai buvo
neteisėti, kad buvo pažeisti asmens
duomenų privatumą saugantys
teisės aktai. Ir, ką? Ir, vėl nieko...
Rajono meras „papilstė iš tuščio
į kiaurą“ teigdamas, jog tokius
veiksmus vertina neigiamai, tačiau
atvirai pripažino, kad ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
VILIUS JUODELIS dėl teisės aktų
pažeidimo nėra vertas nuobaudos... Buvo ir daugiau politikų,
– rajono Tarybos narių, opozicijos
atstovų, - kurie irgi „pilstė“ kaip
blogai DIREKTORIUS padarė
nesukontroliavęs savo aplaidžiai
dirbusių pavaldinių, kaip reikėtų
tokį VADOVĄ (o gal VALDOVĄ?)
bausti ir t.t. Ir kuo gi visos šitos
kalbos baigėsi? O gi niekuo...
Nutilo, nurimo viskas, tarsi nieko

tyję praleidęs K.Rainys.
„Aš prisimenu tik nuotrupas –
kaip sužeisto žmogaus vežti į ligoninę atskrido malūnsparnis, kaip
kitoje upės pusėje žaidė meška su
meškiukais“,- kas liko iš tremties,
pasakojo K.Rainys.
Pasak elmininkiečio mokslininko, tremties vietos jo nepalieka –
jis dažnai sapnuoja tą upę Sibire,
prie kurios augo. „Sapnuoju, upė
tokia aiški, žuvys gražios, viena
jų pusė balta“,- apie vaikystėje

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
nų. Paklaustas, kokį laikotarpį buvo
sunkiausia aprašyti, G.Ražanskas
sakė, jog pokario sumaištį. „Pokaris buvo sudėtingas – daug žmonių
buvo ištremta iš Leliūnų, daug žuvo
ne nuo svetimos kariuomenės, bet
buvo sušaudyti partizanų arba krito
nuo milicininkų kulkų. Leliūnuose
nebuvo bendruomeniškumo, nes
palyginti daug žmonių buvo atsikėlusių. Žmonės menkai rūpinosi vienas kitu. „Sakykim, netolimas Mičionių kaimas buvo visai kitoks – iš
jo į mišką išėjo tik du partizanai,
niekas nebuvo ištremtas. Žmonės
saugojo vienas kitą, padėjo, perspėjo. Suprantu, kad pokario tema
yra politizuota, tačiau istorija turi
būti atspindėta ir įvertinta objektyviai – tokia, kokia ir buvo“,- sakė
G.Ražanskas.
O dabartinė Leliūnų istorija panaši į daugelį kolūkinių gyvenviečių
Lietuvoje – daug iš kitur atsikėlusių
žmonių, silpnas ryšys su istorija ir
savo šaknimis.
„Daug atėjūnų, tik keli senieji
žmonės saugo tradicijas. Manau,
kad ši knyga padės leliūniečiams atrasti savo istoriją ir pridės savivertės“,- sakė G. Ražanskas, pastebėjęs, kad jau vien knygos išleidimas
apie kaimą žmonėms buvo svarbus
įvykis.
Autoriaus teigimu, neigiamų atsiliepimų apie savo darbą jis nesu-

laukė, kaimo gyventojai gyvai domėjosi knygos turiniu – leliūniečiai
knygoje pirmiausia ieškojo savo
šaknų, nes dažnas nežino savo giminės istorijos. „Sudėjau bažnytinių knygų sąrašus, tai paskata žmonėms toliau domėtis savo istorija.
Ypač gerai knygą įvertino leliūniečiai, kurie dabar gyvena Vilniuje ar
Kaune – jiems labai svarbi gimtinė.
Kai žmogus Vilniuje verkdamas iš
knygos ištraukia beržo tošį ir rodo,
kad tik tiek liko iš praeities, supranti, kaip svarbu žmogui jausti ryšį su
gimtine“, - pasakojo G.Ražanskas.
Paklaustas, ar tik analizavo istorinius faktus, ar rašydamas galvojo
apie kaimo perspektyvą, autorius
teigė, kad mato atžalas ir gyvybę,
kuri kyla iš istorinio kelmo. „Leliūnai nėra labai patraukli vieta, ne
koks paupys, kad žmonės kurtųsi,
yra skaudžių momentų, sakykim,
mokykla, kuri veikė nuo Smetonos
laikų, uždaryta, tačiau yra daigelių
– daug jaunų žmonių, todėl yra vilties, kad kaimas neišnyks“.
Reiktų pažymėti, kad knyga
„Leliūnai“ anaiptol nėra sausas
istorinių faktų rinkinys, čia daug
ir asmeninių prisiminimų, gausu
įvairių laikotarpių fotografijų iš
kaimo gyvenimo. Beje, skaitydami
ją daug naujo sužinos visos Debeikių seniūnijos, kurios teritorijoje
yra Leliūnų kaimas, žmonės, nes
istorikas faktus pateikia integruotai
– neįmanoma šio kaimo istorijos
atplėšti nuo Debeikių ar aplinkinių
kaimų gyvenimo.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
įstrigusius Sibiro vaizdus pasakojo
K.Rainys.
Paklaustas, ar buvo nuvykęs į tą
vietą, kur augo, K.Rainys sakė, kad
ne, tačiau yra susiradęs vietovės palydovinę nuotrauką. O štai kiti tremties draugai ten kartais nuvyksta.
„Vienas iš mano pažįstamų kas
treji metai į taigą važiuoja paukščių pašaudyti. Įdomu, kad Lietuvoje jis nemedžioja“,- sakė K.Rainys
apie kartais vietos, kur žmogus
gimė, nepaaiškinamą trauką.

Elmininkų bandymų stoties
direktorius, mokslų daktaras
Kęstutis Rainys prisimena
Sibiro meškas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

nebuvo... Tiesa, pats ADMInėje įdėti nepilnamečio fotograNISTRACIJOS DIREKTORIUS
fiją rašant, tarkim, apie kaimynų
savivaldybės puslapyje paskelbė
muštynes daugiabučio kieme ir
pranešimą, - galima jį gražiai paredaktorius bus už tai nubaustas.
vadinti ir atsiprašymu,- kad apgaiSakot, teisinga? Sutinku... Tačiau,
lestauja dėl įvykusio nesusipratimo
kartais susiduriam su absurdišir viliasi, kad „tretieji asmenys
komis situacijomis. Vaiko tėvai ar
nepasinaudojo netyčia paviešinta
globėjai gali pareikšti sutinkantys,
informacija“. Aišku, gerai, kad
kad nepilnamečio nuotrauka būtų
rajono VADOVAS nepraranda
paviešinta, nes tik viešas kalbėvilties, bet,
jimas apie
...ką reiškia mūsų valsty- smurtą prieš,
kas jeigu tie
tretieji asmenys
bėje teisės aktai ir kodėl už gali pagelbėti
pasinaudojo
jų pažeidimus baudžiami tam nepilnameneatsakingų
čiui, tačiau vis
tik kai kurie?..
valdininkų klaitiek žiniasklaida ir koks nors
dos priemonės
socialiai pažeidžiamas anykštėnas
vadovas bus nubaustas. Taip
jau kuris laikas nežino, kad kokiajau yra prieš keletą metų nutikę
me nors „greitąjame kredite“ jo
„Anykštai“ , kai su tėvų sutikimu
vardu paimta paskola, ir jo adresu
išspausdinome šeimos nuotrauką,
jau domisi antstoliai.
kurioje buvo nepilnametė mergaitė
Tačiau, kalbant apie demokraiš Kurklių seniūnijos, kurią mušė
tiją, kyla du klausimai... Palikime
jos senelis. Kodėl sumokėjom
ramybėje prielaidą, kad kažkam išbaudą? Todėl, kad tokie teisės
viešinti asmeniniai žmonių duomeaktai ir išimčių dėl nepilnamenys buvo gera dirva nusikaltimams
čių teisių jie nenumato. Tačiau
vykdyti. Vilkimės, kaip ir DIREKkažkodėl teisės aktai, baudžiantys
TORIUS, kad tretieji asmenys šią
už nepilnamečio nuotraukos prie
informaciją praleido pro akis... Bet
neigiamo poveikio informacijos
klausimas kitas – ką reiškia mūsų
spausdinimą, nenumato baudų už
valstybėje teisės aktai ir kodėl už jų
nepilnamečių asmens duomenų
pažeidimus baudžiami tik kai kuišviešinimą, nors, logiškai mąstant,
rie? Paprastas pavyzdys – užtenka
žala yra neadekvati. Vaikui augant
kurioje nors žiniasklaidos priemojo išvaizda keičiasi, o asmens

kodas lieka tas pats.
Na, tai kaip, demokratiškoje
valstybėje gyvenam? Kažin kokie
„žalieji žmogeliukai“ sprendžia,
už kuriuos teisės aktų pažeidimus
baudžiama, už kuriuos – ne...
Ir dar vienas retorinis klausimas... Yra dvi rūšys kalbėtojų
– vieni nuolat garsiai barasi, kaip
rajone blogai, kaip valdantieji
nesirūpina rinkėjais ir tvarkosi
žiūrėdami tik savo interesų, žodžiu,
viską reikia keisti ir kuo greičiau...
Kita rūšys – tai tokie, kurių ko
bepaklaustum, išgirsi vienintelį
atsakymą – „aš nesu įsigilinęs
į šią temą, tad ir komentuoti
nieko negaliu“. Ir iš vienų, ir iš
kitų – nauda rinkėjams tokia pati.
Tiksliau – jokia... Pirmieji – geri
oratoriai, bet imtis kokių nors
veiksmų neįgalūs, antrieji – šiaip
prisitaikėliai. Bet ir vienus, ir kitus
galima pavadinti tiesiog bailiais...
Kokią įtaką ir pagal kieno taisykles žaidžia rajono VADAI, kad
visi jų bijo? Noro ginti demokratines vertybes tarsi ir yra, tačiau, kai
ateina laikas veikti, tos demokratinės vertybės, atrodytų, tampa ne
tokios jau ir svarbios vertybės...
Gal dar kokių demokratijos pavyzdžių žinot? Tokių, kur negaliotų
principas „visi lygūs, tik kai kurie
lygesni už kitus“...
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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. 3
s. „Broliukas ir sesutė“.
12.15 Mokslo ekspresas.
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Dviračiais per
Himalajus“.
14.00 „Faktas“. N-7
15.45 Smegenų paslaptys.
Apie rašytoją Marselį Prustą.
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 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Šveicarija - Ekvadoras.
21.00 Panorama.
21.10 Savaitė.
21.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Prancūzija - Hondūras.
0.00 „Blogiausi pasaulio nuomininkai“. N-7
0.30 Klausimėlis.lt
0.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Argentina - Bosnija/
Hercegovina.
3.00 „Blogiausi pasaulio nuomininkai“. N-7
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 ir Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Šailas“.
11.45 „Žmogus, kuris žinojo per
mažai“.
13.30 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Komisaras Aleksas“.
N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7
21.35 „Armagedonas“. N-7
0.35 „Filadelfijos vaikis“. 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 Statybų TV.
10.00 Sportuok su mumis.
10.30 „Sofija I. Kartą gyveno &
princesė!“
11.25 „Purvini šokiai 2“. N-7
13.20 „Pakeisti Pytą“. N-7
15.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 „Mažieji Fokeriai“. N-7
21.25 „Titanikas“. N-7
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.
Eksperimentai su rykliais“. 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.
Vidurvasario tango“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Meilė
Niujorke 2“. N-7
22.50 „Tikras teisingumas.
Juodas kerštas“ (k). N-14.
0.35 Bamba TV. S
6.50 „Sodo paslaptys“.
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 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Paslaptingos istorijos.
Raganos pabučiavimas“.
16.30 „Būrėja“. N-7
17.00 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
19.00 „Amžiaus paslaptys.

pirmadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k.). N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 LRT Vasaros studija.
Referendumas dėl žemės
pardavimo užsieniečiams.
12.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
12.55 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
13.25 Savaitė (k).
13.50 Lašas po lašo.
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 Pasaulio futbolo čempionatas. Vokietija - Portugalija.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Iranas - Nigerija.
0.10 Vakaro žinios.
0.40 Pasaulio futbolo čempionatas. Gana - JAV.
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 „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 „Mažieji Fokeriai“. N-7
13.20 „Meškiukai Gamiai“.
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 „Paskutinis bučinys“.
N-14
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14
2.00 „24 valandos“. N-14
2.50 „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.
Vidurvasario tango“ (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
20.00 „Didžiojo sprogimo
teorija”. N-7
20.30 „Jokių kliūčių“.
21.30 „Astronauto žmona“.
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
7.20 „Draugai VII“.
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KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“.
8.30 „Mažasis princas“.
9.00 Septynios Kauno dienos.
9.30 Moksleivių dainų šventė.
2012 m.
11.40 Nešanti šviesą (k).
12.30 Vilniaus mažojo teatro
spektaklis „Nusišypsok mums,
Viešpatie“ (k).
15.00 Europos regbio septynetų
čempionatas.
18.00 Šventadienio mintys.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.40 „Vilnius prieš aušrą“.
19.40 Muzika gyvai.
20.50 Mokslo komunikacijų
konkursas “Šlovės laboratorija”.
Finalinis renginys.
22.25 Skambantys pasauliai (k).
23.20 Panorama (k).
23.35 Krepšininko, olimpinio
čempiono Šarūno Marčiulionio
jubiliejui. Š. Marčiulionis apie
sportą, biznį ir sąžinę (k).
0.20 Džiazo vakaras (k).

9.05 Mano kiemas (k).
9.35 KK2 (k). N-7.
10.15 Dviračio šou (k).
10.45 Pasivaikščiojimai su
Marijonu Mikutavičiumi. 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....
19.05 Pasivaikščiojimai su
Marijonu Mikutavičiumi. VDU
karta (k).
19.40 KTV - kino ir tele virtuvė.
20.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7
21.00 „Mus supantis pasaulis“.
22.00 „Rojaus sodai“.
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 Pasivaikščiojimai su
Marijonu Mikutavičiumi. VDU
karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7.

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

Dingusi Rokfelerio ekspedicija“.
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS „Niro Vulfo
mįslės. Tik per mano lavoną“.
N-14
22.50 „Juodojo ežero paslaptis“. N-14
0.35 „Dešimčia metų jaunesni“.
N-7

12.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
13.00 „Topmodeliai“. N-7
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Krovinių karai“. N-7
16.00 „Kriso Eindželo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „Rezidentai“. N-7
19.05 „Žvaigždžių karai VI.
Džedajaus sugrįžimas“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“. N-14
22.45 Pertraukoje - Kitoks
futbolo čempionatas.
23.05 „Naujokė“. N-7
23.35 „Daugiau nei draugai“.
0.05 „Žmogžudystė“. N-14
1.05 „Lyga“. N-7
1.55 „Klyvlendo šou“. N-7
2.20 „Lujis“. N-7
7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Sumaniausi gyvūnai“.
N-7
9.20 Šiandien kimba.
9.50 Namų daktaras.
10.25 Teritorija.
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Mūsų miškai.
12.00 „Albanas“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip išsiveržia ugnikalniai“. N-7
17.00 Žinios
17.20 „Kaip išsiveržia ugnikalniai“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Generolas išdavikas“.
N-7
19.30 „Pirmasis pasaulinis
karas. Kitoks požiūris“. N-7
20.40 „Gamtos pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-7
23.30 „Šerifas“. 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 „Kaimo daktarė“. 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“.
17.30 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Apgautasis“. N-7
22.40 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
23.40 „Dūmas“. N-14
0.35 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 „Brolių Grimų pasakos.
3 s. Broliukas ir sesutė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Kine kaip kine (k).
12.00 „Sodybų tuštėjimo
metas“ (k). 1, 2 s.
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 Džiuzepė Verdis.
Opera „Ernanis“.

20.20 Teatras.
21.10 „Procesas“.
23.30 Kūrybos metas.
Jautrenis negu reikia...
Viešnagė Juozo Grušo namuose.
0.00 Panorama (k).
0.25 Koncertas fortepijonui ir
orkestrui op. 15, Nr. 1, C-dur.
1.05 Linija, spalva, forma (k).
5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.50 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
7.35 Savaitės kriminalai (k).
N-7
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios.
9.25 Savaitės kriminalai (k).
N-7
9.55 „Mus supantis pasaulis“
(k).
10.50 „Rojaus sodai“ (k).
11.50 „Mus supantis pasaulis“
(k).
12.45 „Rojaus sodai“ (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.
9.55 „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.
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
22.05 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.10 „Kukurūzų vaikai.
Aizeko sugrįžimas“. S
1.00 „CSI kriminalistai“. N-7
1.50 „Lujis“. N-7
7.30 Teritorija.
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.
18.35 „Grilio skanėstai.
18.50 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje“. N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.38 Grilio skanėstai.
22.50 Pasaulis X. N-7
23.50 „Kartą Odesoje“. N-7
0.50 Reporteris.
1.25 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 Mūsų miesteliai.
Šeštokai. 1 d. (k).
12.00 „Dviračiais per
Himalajus“ (k).
13.00 Emigrantai.
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 Pasaulio futbolo čempionatas. Belgija - Alžyras.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Brazilija - Meksika.
0.10 Vakaro žinios.
0.40 Pasaulio futbolo čempionatas. Rusija - Pietų Korėja.
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 „Meškiukai Gamiai“.
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 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“.
N-7
23.00 „Gabalėlis dangaus“.
N-7
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14
2.05 „24 valandos“. N-14
2.55 „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 „Didžiojo sprogimo teorija“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
21.30 „Nevykėlis Frenkas“. N-7
23.15 „Tikras kraujas“. N-14
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7
1.15 „Laukinis“ (k). N-7
2.15 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.

trečiadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 Pasaulio futbolo čempionatas. Rusija - Pietų Korėja.
13.00 Emigrantai.
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 Pasaulio futbolo čempionatas. Australija – Nyderlandai.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Ispanija - Čilė.
0.10 Vakaro žinios.
0.40 Pasaulio futbolo čempionatas. Kamerūnas - Kroatija.
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. Rusiška
ruletė“ (k). N-7.
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.

13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
15.00 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria. Lavonas
smėlyje“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS „Per
plauką nuo pražūties“. N-14
0.15 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7.
1.10 „Nikita“. N-7
2.05 „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 „Meškiukai Gamiai“.
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 „Maištingoji Džeinė“. N-7
1.30 „CSI kriminalistai“. 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 Prajuokink mane (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 „Didžiojo sprogimo teorija“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!”. N-7
21.30 „Meilė trunka trejus metus“. 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
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
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10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Sodininkų pasaulis“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. 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 „Planketas ir Makleina“.
N-14
23.05 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.00 „Dūmas“. N-14
0.55 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Koncertuoja „Antis“ (k).
13.00 Šarūnas Marčiulionis.
Pirmieji metai NBA (k).
13.45 „Džeronimas“.
14.05 „Mažasis princas“.
14.30 Pagalbos ranka.
15.00 Tremtinių dainos (k).
15.35 Linija, spalva, forma (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 V tarptautinės
šiuolaikinio meno mugės
„ARTVILNIUS’14“ atidarymo
iškilmės.
18.50 Lietuvių dokumentika.
Įspaudas.
19.45 Kompozitorius Balys
Dvarionas. Dvarionų dinastija.
20.00 „Tikra istorija. Tėvynės
beieškant“.
20.30 „Tikra istorija.

Raudonasis baronas“.
21.00 Septynios Kauno dienos
(k).
21.30 Savaitė (k).
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.25 Koncertas fortepijonui ir
orkestrui op. 19, Nr. 2, B-dur.
0.55 Alinos Orlovos koncertas
Šv. Kotrynos bažnyčioje (k).

14.30 Teleparduotuvė.
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-7
21.30 „Delta būrys“. N-14
0.30 „Naša Raša“. N-14
1.30 „CSI kriminalistai“. N-7
2.20 „Lujis“. N-7

5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
(k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Pasivaikščiojimai su
Marijonu Mikutavičiumi. 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.
9.55 „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

7.05 Reporteris.
7.45 Grilio skanėstai.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „24/7“.
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.
18.38 Grilio skanėstai.
18.50 „Gamtos pasaulis“.
19.00 Numatomos LKL mažojo finalo rungtynės. Vilniaus
„Lietuvos rytas“ - Prienų
„TonyBet“.
ARBA
18.50 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.38 Grilio skanėstai.
22.50 Nuoga tiesa. N-7
23.50 „Kartą Odesoje“. N-7
0.50 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.

19.45 „Iš niekur į niekur“.
20.35 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2014. 12 geriausių
knygų pristatymas ir 2013 metų
LLTI premijos „Kūrybiškausios
knygos“ laureato paskelbimas.
21.10 Kultūros savanoriai.
21.40 ...formatas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.45 Grupė „Arstidir“
(Islandija).
0.00 Panorama (k).
0.25 Koncertas fortepijonui ir
orkestrui op. 37, Nr. 3, c-moll.
1.05 Savaitė (k).

14.30 Teleparduotuvė.
16.00 „Kingas ir Maksvel“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
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 „Delta’ būrys 2.
Kolumbietiškoji grandis“. N-14
0.00Europos pokerio turas. S
1.00„Naša Raša“. N-7
1.25 „CSI kriminalistai“. N-7
2.15 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. N-7

5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
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).

7.05 Reporteris.
7.45 Grilio skanėstai.
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 5. San
Paulas“.
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.
18.38 Grilio skanėstai.
18.50 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje...“ N-7
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.38 Grilio skanėstai.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Kartą Odesoje“. N-7
0.50 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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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 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 Superauklė. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VII“ (k). N-7
16.00 „Senosios Kristinos nutikimai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Dienos šviesa“. N-7
23.15 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.10 „Dūmas“. N-14
1.05 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.30 Mokslo komunikacijų
konkursas „Šlovės laboratorija“
(k).
15.05 Spaudos kelias. 3 laida. Katalikiška spauda. LKB
Kronikos (k).
15.30 Legendos (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Koncertuoja „Bix“ ir
„Freaks“.

9.10 Teleparduotuvė.
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
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 Stilius.
12.00 Bėdų turgus.
13.00 Emigrantai.
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 Pasaulio futbolo čempionatas. Kolumbija - Dramblio
Kaulo Krantas.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Urugvajus - Anglija.
0.10 Vakaro žinios.
0.40 Pasaulio futbolo čempionatas. Japonija - Graikija.
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.
Lavonas smėlyje“ (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 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria.
Mirtinas ištikimybės išbandymas“. N-7.
21.00 „Soriukas“. N-14
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„57 keleivis“. N-7
23.55 „Specialioji Los
Andželo policija“. N-7
0.50 „Ties riba“. N-14
1.45 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
12.20 „Juodoji skylė“. N-7
12.50 „Ragai ir kanopos sugrįžta“.
13.20 „Meškiukai Gamiai“.
13.50 „Madagaskaro pingvinai“.
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 Mano geriausia draugė.

N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 „Gelbėtojų būrys“. N-7
23.00 „Mes tikime meile“. N-14
1.25 „CSI kriminalistai“. N-14
2.15 „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 Prajuokink mane (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 „Didžiojo sprogimo teorija“. N-7
20.30 Juoko kovos. N-7
21.30 „Blogio pinklės“. N-14
23.15 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7
1.05 „Laukinis“ (k). N-7
2.05 Bamba TV. S
6.50 „Senosios Kristinos nutikimai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.

penktadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 Stilius.
12.00 Bėdų turgus.
13.00 Emigrantai.
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. Italija - Kosta Rika.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Šveicarija - Prancūzija.
0.10 „Blogiausi pasaulio nuomininkai“. N-7
0.40 Pasaulio futbolo čempionatas. Hondūras - Ekvadoras.
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).
11.10 „Komisarai tiria. Mirtinas
ištikimybės išbandymas“ (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 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 „Policijos akademija 3.
Vėl apmokymuose“. N-7
21.15 „Įsimylėti per dvi savaites“. N-7
23.20 „Gelbėjimo misija 2.
Mirtinas pavojus“. N-14
1.05 „Soriukas“ (k). N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.
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 Mano geriausia draugė.
N-7
12.20 „Juodoji skylė“. N-7
12.50 „Ragai ir kanopos sugrįžta“.
13.20 „Meškiukai Gamiai“.
13.50 „Madagaskaro pingvinai“.
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 „Piteris Penas Niekados
šalyje“.
21.00 „Pavojai gelmėse 2“. N-14

22.50 „Atominė apokalipsė“.
N-14
0.45 „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ N-7
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 „Ašmenys“. N-14
23.20 „Blogio pinklės“ (k). N-7
1.05 „Laukinis“ (k). N-7
2.05 Bamba TV. S
6.50 „Senosios Kristinos nutikimai“ (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 ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).

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 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai“ (k). N-7
16.00 „Senosios Kristinos
nutikimai“. 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. Kirminas pumpure“.
N-7
23.10 „Begėdis“. N-14
0.05 „Farų šeima“. N-7
1.00 „Dūmas“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Muzika gyvai (k).
14.15 Dalia Kutraitė kalbina...
Šarūną Marčiulionį (k).
14.50 XVIII nacionalinio
Balio Dvariono pianistų ir
stygininkų konkurso laureatų
koncertas (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 „Dalia“.
19.40 „Balys Dvarionas“.
20.05 Laiko ženklai.
Menininkų gyvenimas 7-8

dešimtmetyje, T. Valaičio
tragiškas likimas.
20.40 Spaudos kelias. 4
laida. Liberalioji pogrindžio
spauda.
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.25 Koncertas fortepijonui ir
orkestrui op. 58, Nr. 4, C-dur.
1.05 V tarptautinės šiuolaikinio meno mugės
„ARTVILNIUS’14“ atidarymo
iškilmės (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
12.15 Dviračio šou.
12.45 Autopilotas.
13.15 Tauro ragas. N-7
13.45 Apie žūklę.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „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 „Hubertas ir Staleris“.
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. Žūtbūtinis
mūšis“. N-7
22.45 Pertraukoje - Kitoks
futbolo čempionatas
0.00 „Naša Raša“. N-14
0.30 „CSI kriminalistai“. N-7
1.25 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
2.20 „Lujis“ N-7.
7.05 Reporteris.
7.45 Grilio skanėstai.
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 6. Rio“.
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.
18.38 Grilio skanėstai.
18.50 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje“. N-7
21.00 Viskas bus gerai! N-7
22.00 Reporteris.
22.38 Grilio skanėstai.
22.50 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.50 „Kartą Odesoje“. N-7
0.50 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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10.30 „Būrėja“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VII“ (k). N-7
16.00 „Senosios Kristinos nutikimai“. 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. Darbotvarkėje –
žmogžudystė“. N-7
23.05 SNOBO KINAS „Mambo
karaliai“. N-14
1.05 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Mūsų dienos - kaip šventė (k).
13.30 Aplink kamuolį per 80
metų (k).
14.50 V tarptautinės šiuolaikinio
meno mugės „ARTVILNIUS’14“
atidarymo iškilmės (k).
15.35 Nešanti šviesą (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Vilniaus Akademinio
dramos teatro spektaklis
„Stepančikovo dvaras ir jo gyventojai“.
20.30 Kūrybos metas (k).
21.00 „Apie teisę“.
21.10 Linija, spalva, forma.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Lietuvių kinas trumpai.

Vasaros MEDIA Studija.
Geriausi trumpametražiai filmai.
2004 m. 1, 2 d.
23.15 Džiazo vakaras.
0.00 Panorama (k).
0.25 Koncertas fortepijonui ir
orkestrui op. 73, Nr. 5, Es-dur
(“Emperior”).
1.05 Septynios Kauno dienos
(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 „Rojaus sodai“ (k).
15.05 „Mus supantis pasaulis“
(k).
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Ugniagesiai gelbėtojai. N-7
9.55 „Beverli Hilsas 90210“. N-7
10.55 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėtai“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
16.00 „Kingas ir Maksvel“. N-7

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

17.00 „Hubertas ir Staleris“. 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 „Daugiau nei draugai“.
N-7
0.10 „Žmogžudystė“. N-14
1.05 Aukščiausia pavara.
2.00 „CSI kriminalistai“. N-7
2.50 „Lujis“. N-7
7.05 Reporteris.
7.45 Grilio skanėstai.
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.
18.38 Grilio skanėstai.
18.50 „Likvidacija“. N-7
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7
21.50 Grilio skanėstai.
22.05 „Pasitraukti negalima“.
N-14
0.05 „Sugrįžimas“. N-14
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6.00 Klausimėlis.lt
6.15 Pagalbos ranka.
6.45 Nacionalinė paieškų tarnyba
(k).
7.30 Bėdų turgus (k).
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Linksmoji knyga.
10.30 Kulinarinė laida „Skonio
improvizacija“.
11.30 „Gyvuosius - apraudu, mirusius - šaukiu...“
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Didžiosios visatos paslaptys
su Morganu Frimanu“.
14.00 Muzikinis projektas „Auksinis
balsas“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.00 Pasaulio futbolo čempionato
apžvalga.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Argentina – Iranas.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Vokietija – Gana.
0.10 „Blogiausi pasaulio nuomininkai“. N-7
0.40 Pasaulio futbolo čempionatas.
Nigerija - Bosnija/Hercegovina.
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 eina į mokyklą“.
9.45 „Nematoma skrybėlė“.
10.00 KINO PUSRYČIAI „Pašėlę
Tornberiai“.
11.35 „Kelias į žvaigždes“. N-7
13.25 „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 „Lukas
Skruzdėliukas“.
20.45 „Piko valanda 3“.
22.35 „Trijų dienų vadybininkai“.
N-14
0.20 „Raudonas diržas“. 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 „Svajonių stovykla“.
12.20 „Negražios įseserės išpažintys“. N-7
14.15 „Adamsų šeimynėlė“. N-7
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Užburtoji Ela“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
21.00 „Išsiskyrimas“. N-7
23.10 „Devyni gyvenimai“. N-14
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6.40 Naujienos. 7.05 Laida kariams. 7.30 Vaikų klubas. 8.00 Sveikata. 9.00
Naujienos. 9.20 Kol visi namie. 10.00 Jurijus Andropovas. 11.00 Naujienos. 11.20
Vaidybinis f. “Metro”. 13.50 Vaidybinis f. “Briliantinė ranka”. 15.35 Pašaukimas. 17.00
Naujienos. 17.20 Pašaukimas. 18.05 L. Agutino koncertas. 20.00 Laikas. 20.30
Antrininkai. 23.30 Informacinė laida. 0.05 Respublikos turtas. 1.45 Vaidybinis f.
“Atvykėlė”. 3.25 Vaidybinis f. “Keturių širdys”. 4.55 Muzikinis kanalas.
5.00 Panorama. 5.35, 2.30 Tikėjimo jėga. 6.00Autografas. 6.25Aukščiau stogo. 6.55
Vaidybinis f. “Aš pažadėjau, aš išeisiu”. 8.20 Baltarusijos virtuvė. 8.45 Metropolito
žodis. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 3.50 Vaidybinis f. “Rudaplaukis, sąžiningas, įsimylėjęs”. 10.25, 2.55 Pirmyn į praeitį. 10.50 Rytdiena - tai mes. 11.15 Firmos
paslaptis. 11.30 Apie maistą. 12.10 Naujienos. Centrinis regionas. 12.35, 3.20
Minskas ir minskiečiai. 12.55 Dokumentinis serialas. 13.25 Medicinos paslaptys.
13.55 Moterų žurnalas. 14.25 Laida automobilininkams. 15.15 Tavo miestas. 15.30
Tyrimo paslaptys. 16.00 Arsenalas. 16.25, 1.25 Reali diplomatija. 16.55 Mūsiškiai.
17.10 Slavų mugė. 17.30 Pasitikėk ir tikrink. 18.00 Superloto. 18.50, 23.50 Mistinės
istorijos. 19.40 Dailininkai. 20.05, 0.40 Toje pačioje vietoje tuo pačiu metu. 21.00
Svarbiausias eteris. 21.55 Orai. 22.10 Vaidybinis f. “Anastasija Sluckaja”. 2.00
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. 12.25 Metas pietauti. 13.05 Jie
ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 “Mėsėdžiai prieš žaliavalgius”. 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 serialo “Saulė. Jūra. Keramzitas” premjera. 22.50 Lietuvos “Laikas”. 23.00 Vakarinis Urgantas. 23.40 Informacinė laida.
0.15 Naktinės naujienos. 0.20 “Mėsėdžiai prieš žaliavalgius”. 1.20 Vaidybinis f. “Jus
kviečia Taimyras”. 2.35 Vaidybinis f. “Svečias iš Kubanės”. 3.45 Mados nuosprendis.
4.30 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, 2.05 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 8.50
Metropolito žodis. 9.05 Orai. 9.25 Aplink planetą. 10.05 Dokumentinis serialas.
10.35 Reali diplomatija. 11.00 Reporteris. 11.40 Slavų mugė. 12.10, 19.50 TV
serialas “Gydymas meile”. 13.00 Redaktorių klubas. 13.35 Atgalinė atskaita. 14.05
Mūsiškiai. 14.15 Perkrovimas. 15.15 Regiono naujienos. 15.25 Baltarusijos žemė.
15.40 Vaidybinis f. “Anastasija Sluckaja”. 17.15, 3.00 Arsenalas. 17.40, 1.35 Biuro
stilius. 18.10 TV serialas “Taksi”. 19.20, 3.25 24 klausimai. 20.40 Arena. 21.00
Panorama. 21.45 Vaidybinis f. “Jaunieji keršytojai”. 22.15 Forumas. 23.05, 4.10
Baltarusijos laikas. 0.00 Aktualus interviu. 0.10 Vaidybinis f. “Provincijos gėlės”. 2.20
Dia@blogas. 2.50 Laida apie futbolą. 3.55 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.

1.05 „Žaidžiame namus“. N-7
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 Brydės.
8.30 Driftas su D1 Sport.
9.00 VRS kamera. N-7.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Atsargiai - moterys!“ N-7
10.30 Kviečiu vakarienės.
11.00 „Runkelių sala“. N-7
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 „Milijonieriai“. N-7
15.00 „Šeimynėlė“ (k). N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“. N-7
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.30 MANO HEROJUS „Tikras
teisingumas. Gatvės karai“. N-14
23.15 AŠTRUS KINAS „Baubas
2“. S
1.00 Bamba TV. S
6.45 „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“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
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15.30 „Paslaptingos istorijos.
Raganiška laimė“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.00 „Vila prie ežero“. N-7
19.00 „Dėdė Bakas“.
21.00 Nemarus kinas. „Vinetu ir
metisas“. N-7
22.50 „Dešimčia metų jaunesni“.
N-7
23.55 „Paslaptingos istorijos.
Raganiška laimė“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 „Hartlando užuovėja“.
8.55 Kultūrų kryžkelė.
10.15 Krikščionio žodis (k).
10.30 Kelias.
10.45 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2014. 12 geriausių knygų
pristatymas ir 2013 metų LLTI
premijos „Kūrybiškausios knygos“
laureato paskelbimas (k).
11.15 ...formatas (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Vilniaus Akademinio dramos
teatro spektaklis „Stepančikovo
dvaras ir jo gyventojai“ (k).
14.30 Kine kaip kine.
15.00 „Birželis, vasaros pradžia“.
16.35 „Įspaudas“ (k).
17.35 Rašytojo Kazio Almeno knygos „Lietingos dienos“ pristatymas.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.40 Muzika gyvai.
19.50 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.
20.35 Mokslo komunikacijų
konkursas „Šlovės laboratorija“.
Finalinis renginys (k).
22.10 „Iš niekur į niekur“ (k).
23.00 Panorama (k).

12.30 Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Vaidybinis f. “Viskas
susitvarkys, mieloji”. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV serialas “Saulė. Jūra. Keramzitas”. 22.50 Lietuvos “Laikas”. 22.55 Vakarinis Urgantas.
23.30 Informacinė laida. 0.05 Naktinės naujienos. 0.20 Politika. 1.10 Vaidybinis f.
“Jūreivis iš kometos”. 2.40 Vaidybinis f. “Iš atostogaujančių gyvenimo”. 4.00 Mados
nuosprendis. 4.50 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.15 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas “Taksi”. 9.55 Dokumentinis serialas.
10.20 24 klausimai. 10.50, 23.15, 4.05 Baltarusijos laikas. 11.40 Firmos paslaptis.
12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Forumas. 13.55, 22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Arena. 15.45 Vaidybinis f.
“Provincijos gėlės”. 17.10, 3.00 Pavarų dėžė. 17.35, 1.50 Moterų žurnalas. 18.05 TV
serialas “Montekristas”. 19.20, 3.25 Žurnalisto tyrimas. 20.40 Interesų sritis. 21.45
Vaidybinis f. “Kraujas Vermachtui”. 0.05 Sunkios dienos vakaras. 0.30 Vaidybinis f.
“Ilgi karo varstai”. 2.30 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. 13.15 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 “Indijos jogai tarp mūsų”.
16.00 J. Menšovos laida. 16.55 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 19.00
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV serialas “Saulė. Jūra.
Keramzitas”. 22.55 Lietuvos “Laikas”. 23.05 Vakarinis Urgantas. 23.35 Informacinė
laida. 0.10 Naktinės naujienos. 0.25 Vaidybinis f. “Kovos be taisyklių”. 1.15 Vaidybinis
f. “Sėkmės laikotarpis”. 2.40 Vaidybinis f. “Tyliame uoste”. 3.45 Mados nuosprendis.
5.30 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, 1.50 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas “Montekristas”. 10.10 Apie maistą. 10.35 Žurnalisto tyrimas. 11.05, 23.05, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV
serialas “Gydymas meile”. 13.00 Sveikata. 13.35 Pirmyn į praeitį. 14.00, 22.10 TV
serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45,
0.10 Vaidybinis f. “Ilgi karo varstai”. 17.05, 2.45 Laida automobilininkams. 17.35, 1.20
Dokumentinis f. 19.20, 3.10 24 klausimai. 20.40, 3.35 Specialus reportažas. 21.45
Vaidybinis f. “Kryžiaus kelias”. 0.00 Aktualus interviu. 2.05 Dia@blogas. 2.30 Taikus
ratas. 3.50 X zona.
.
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5.50Lietuvos“Laikas”. 6.00TVkanalas“Labasrytas”. 9.00Naujienos.9.25Kontrolinis
pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30 Mūsų laikais. 12.20 Metas
pietauti. 13.10 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Sergejus Makoveckis. 16.00 J.
Menšovos laida. 16.55 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba.
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV serialas “Saulė. Jūra. Keramzitas”.
22.50 Lietuvos “Laikas”. 23.00 Vakarinis Urgantas. 23.30 Informacinė laida. 0.10
Naktinės naujienos. 0.20 Prieš miegą. 1.05 Žvaigždėlaivis. 1.20 Vaidybinis f. “Tai
stipriau už mane”. 2.50 Vaidybinis f. “Pasiutėlių auksas”. 4.10 Mados nuosprendis.
5.00 Muzikinis kanalas.

23.25 Koncertuoja „Bix“ ir „Freaks“
(k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Nuo...Iki....
14.15 KK2 (k). N-7
14.55 Dviračio šou (k).
15.25 Padėkime augti.
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7.
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Mano kiemas.
18.45 KK2 penktadienis. N-7
20.00 Alchemija LVI. Universitetas
kaip kultūra. 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 Alchemija LVI. Universitetas
kaip kultūra. VDU karta (k).
4.30 Nuo...Iki... (k).
8.45 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Krovinių karai“. N-7
11.00 „Su Anthony Bourdainu be
rezervacijos“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai
per 15 minučių.

14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „Rezidentai“. N-7
19.00 „Žvaigždžių karai I. Pavojaus
šešėlis“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“. N-7
22.45 Pertraukoje - Kitoks futbolo
čempionatas.
23.05 „Daugiau nei draugai“. N-7
0.00 „Žmogžudystė“. N-14
1.00 „Lyga“. N-7
1.50 „Naša Raša“. N-14
2.10 „Lujis“. N-7
7.05 Patriotai.
8.05 Grilio skanėstai.
8.20 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“. N-7
9.25 Grilio skanėstai.
9.40 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“. N-7
10.45 Grilio skanėstai.
11.00 Viskas bus gerai! N-7
12.00 Nuoga tiesa.
13.00 Pasaulis X. N-7
13.55 Kitoks pokalbis.
14.50 „Nuo Vilniaus iki Bankoko“.
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios
17.20 „Laukinis pasaulis“.
18.00 Žinios.
18.25 „Vera“. N-7
20.40 Grilio skanėstai.
21.00 Žinios.
21.30 „Paramedikai“. N-14
22.40 „Merdoko paslaptys“. N-7
23.40 „Kupidonas“. S

5.05, 21.00 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.00 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.10 Apie maistą. 10.35 24 klausimai. 11.05, 23.05, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Medicinos paslaptys. 13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.55
Firmos paslaptis. 14.05, 22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Specialus reportažas. 15.45, 0.25 Vaidybinis f. “Ilgi karo varstai”. 16.55,
2.40 Jėgos veiksnys. 17.25 Mūsiškiai. 17.35, 1.30 Įžymybės. 19.20, 3.10 Piniginė ir
gyvybė. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45 Vaidybinis f. “Planas “Ost”. 0.00 Sunkios
dienos vakaras. 2.15 Dia@blogas. 3.50 X zona.

penktadienis 2014 06 20
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis
pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30 Mūsų laikais. 12.20 Metas pietauti. 13.10 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Kovos be taisyklių. 15.30 Mados nuosprendis. 16.35 Humoro festivalis “Jūrmala 2011”. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”.
21.00 TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 22.10 Kaip du vandens lašai. 1.00 Informacinė
laida. 1.30 Visą gyvenimą su pirštinėmis. 1.55 Vaidybinis f. “Užtarkite žodį už vargšą
husarą”. 4.35 Vaidybinis f. “Šansas”. 5.55 Mados nuosprendis. 6.45 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40, 8.45 Specialus reportažas. 6.00, 7.20, 8.15 Labas
rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05,
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas “Montekristas”. 10.10 Baltarusijos
virtuvė. 10.35 Piniginė ir gyvybė. 11.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.05, 1.15 Rytdiena - tai mes. 13.35, 2.15 Aukščiau stogo. 14.00,
22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis.
15.45 Vaidybinis f. “Ilgi karo varstai”. 16.55 Baltarusijos žemė. 17.10, 3.10 Praėjusio
amžiaus dainos. 18.05 Mistinės istorijos. 19.20 Tyrimo paslaptys. 20.45, 2.00
Taikus ratas. 21.45, 4.00 X zona. Savaitės apžvalga. 23.10, 4.25 Reporteris. 23.50
Vaidybinis f. “Fruza”. 2.45 Pasitikėk ir tikrink.

šeštadienis 2014 06 21
7.00 Naujienos. 7.25 Kontrolinis pirkimas. 7.50 Vaikų klubas. 8.20 Grok, brangi
armonika. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas
pietauti. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.20 Galina Starovoitova.
13.25 Vaidybinis f. “Du upės krantai”. 15.30 Vaidybinis f. “Meilė ir balandžiai”. 17.00
Naujienos. 17.20 Filmo tęsinys. 17.50 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 20.00 Laikas.
20.30 Dvi žvaigždės. 22.20 Šįvakar su A. Malachovu. 0.00 Informacinė laida. 0.30
Vakarinis Urgantas. 1.15 Vaidybinis f. “Mimino”. 2.50 Vaidybinis f. “Portretas su lietumi”. 4.20 Vaidybinis f. “Jūsų laukia pilietė Nikanorova”. 5.40 Muzikinis kanalas.
5.10, 21.00 Panorama. 5.50 Religinė laida. 6.15 Vaidybinis f. “Fruza”. 7.40, 17.45,
23.25 Mistinės istorijos. 8.30, 3.00 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 4.05
Vaidybinis f. “Aukščiau vaivorykštės”. 10.20Autografas. 10.50, 3.25 Perkrovimas. 11.30
Apie maistą. 12.10 Redaktorių klubas. 12.45 Firmos paslaptis. 13.00 Dokumentinis serialas. 13.25 Sveikata. 14.00 Biuro stilius. 14.25 Pavarų dėžė. 15.10, 2.10 Muitų sąjunga.
15.40 Jėgos veiksnys. 16.05 Atgalinė atskaita. 16.35 Aplink planetą. 17.15 Baltarusija
24. 18.35 Įžymybės. 19.05, 0.15 Talentų akademija. 21.40 Žurnalisto tyrimas. 22.05
Vaidybinis f. “Vienaragio medžioklė”. 2.35 Religinė laida.
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Parlamento gynėją pasiuntė
rūšiuoti šiukšlių

gai...“, - uždainavo R.Plėta.
Šiais metais Anykščių rajone
dirbti buvo pasiųsti 1 tūkst.724 asmenys. Naudingos veiklos neatliko
44 rajono gyventojai.
R.Plėta prisidės prie naudingų
žmonių neatlikusių asmenų statistikos ir žymiai pagerins savivaldybės
finansinius reikalus.
Beje, R..Plėta “Anykštai” sakė,
jog visiškai neatsisako dirbti visuomenei naudingo darbo, tiesiog jis
mano, kad darbas turi būti saugus ir
nekenksmingas sveikatai.
Be įstatymo yra ir moralė

Rajono Tarybos narys Antanas Žemaitis mano,
kad savivaldybė, skirdama žmonėms darbus,
turėtų atsižvelgti į asmenis.
(Atkelta iš 1 p.)
Už Lietuvą, vyrai
Į „Anykštą“ R. Plėta atėjo aiškiai
susinervinęs. Vyras sakė, kad atsisako dirbti savivaldybės nustatytomis
vergiškomis sąlygomis už pašalpą,
geriau jau badaus, tuo labiau, kad
dėl ligos jis metus nedirbo, priprato
išgyventi.
„2014 metų gegužės 29 dieną nuėjau į Anykščių savivaldybę dėl visuomenei naudingos veiklos. Metus
sirgau, net pašalpos negavau, niekur
nedirbau ir pinigų visiškai neturiu.
Ateinu aš į III aukštą, 303 kabinetą
pas tokį Vietinio ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Rolandą Lančicką, paduodu savo pasą ir prašau atidirbti 30 pusdienių po 4 valandas dėl
350 litų pašalpos. Pirma, tai mane
įžeidė, jog mano pavardė įrašyta ne
Plėta, o Pelėta, kaip ir supelijęs koks.
Antras dalykas, aš garsiai kalbu, tai
šalia sėdinti valdininkė pareiškė:
„Tu, Plėta, garsiai nekalbėk, tu trukdai man darbo metu televizorių žiūrėti“ (turima omenyje kompiuterio
monitorius,- red.past). Tai aš, Sibiro
tremtinys, Parlamento gynėjas jiems
trukdau televizorių žiūrėti?“- pasa-

siūlo darbą
Grybų, uogų supirkėjams.
Darbo užmokestis nuo rezultatų.
Tel. (8-656) 91370.
REIKALINGAS
TEKINTOJAS.
Pageidautina mokėti virinti. Galima derinti ir su kitu
darbu.   
Tel. (8-698) 46745.

Buvęs Anykščių Dariaus ir Girėno šaulių kuopos
vadas Zenonas Mameniškis apgailestauja, kad
ne visi kovoję už laisvą Lietuvą savanoriai prisitaikė prie naujų gyvenimo sąlygų, tačiau sako,
kad tėvynės, jei vėl reikėtų, jie pakiltų ginti.

kojo R. Plėta.
antisanitarinėmis sąlygomis.
Pasak vyro, tai, matyt, lėmė, kad
Pasak vyro, „savivaldybė visiškai
jį nusiuntė dirbti patį juodžiausią nesilaiko įsipareigojimų ir nori, kad
darbą, nors Anykščių rajone visuo- pirma laiko į kapus nueitume, neapmenei naudingą veiklą galima atlik- rūpina darbo priemonėm”, - kalbėjo
ti 22 organizacijose.
Parlamentą per sausio įvykius 1991
„Mane nusiuntė į UAB„Anykščių metais gynęs A. Plėta.
komunalinis ūkis“. Birželio 2 dieną
„Aš tokio darbo nedirbsiu. Tegu
užsiregistravau ir pradėjau dirbti. atima ir nemoka tos pašalpos – doNuvarė į kiemą, ten didžiulė prie- vanoju ją valdžiai. Metus pragykaba šiukšlių prikrauta, penki vy- venau be jų pašalpos, pragyvensiu
rai be jokių pirštinių kiša rankas ir dar tris mėnesius, man nesunku.
į šiukšles, pirštai supjaustyti. O Atsisakau tokio darbo – iki alkūnių
sutartyje numakišti rankas į
...Šie žmonės sugebėjo ir mėšlą, gauti ligą
tyta, kad „esant
reikalui“asmenį savim, ir savo šeimom pa- ir numirti. Galiaprūpinti
bū- sirūpinti, nelaukė, kol kas ma atidirbti, tik
tinais
darbo
ne tokį vergišką
nors atneš ant lėkštutės...
įrankiais , dardarbą. Ir pavabo drabužiais,
dinimą siūlau
asmeninėmis saugos ir sveikatos straipsniui „XXI amžiaus vergai“,
priemonėmis bei apmokyti jomis - kalbėjo anksčiau Lietuvos žemės
naudotis“. O vyrai šiukšles renka ūkio susivienijime vairuotoju dirbe nieko – plikomis rankomis, tai- bęs R. Plėta. Vyras nėra nei asocigi taip stabligę gausi. O pirštinių alus, nei tas, apie kuriuos sakoma,
neduoda. Kaip čia išeina, metus kad “kilnoja taurelę”.
nedirbus, neturint lėšų, reikia pirk„Be to, jau kalba, kad bus ne 350
tis pirštines? O jei ne – dirbk, gauk litų pašalpa, o ją mažins iki 280 litų.
pašalpą, už tuos pinigus pirk piršti- Kažkoks absurdas. Aš savamokslis
nes arba, jei gausi ligą, gydykis“,- poetas bardas, todėl sukūriau dainą:
pasakojo R.Plėta apie visuomenei „Kelkis darbinyke,\ gal tu užmigai,\
naudingą darbą, kurį reikėjo dirbti smaugia ponų klika, \verkia uba-

Traktoristui - darbui miške.
Tel. (8-615) 59999.

Kavinei Kaune
reikalinga:

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

Reikalingi E kategorijos
TARPTAUTINIŲ REISŲ
VAIRUOTOJAI.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.
Reikalingas E kategorijos
VAIRUOTOJAS ŠALTKALVIS.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Tremtiniams pagarbos
mažoka
Beje, R.Plėtos atvejis ne vienintelis, kai Anykščių savivaldybė
demonstruoja atmestiną požiūrį į
tremtinius ar jų vaikus.
Informacija, kaip ir kur bus minima birželio 14-oji Anykščiuose
nėra lengvai prieinama. Ją galima
rasti tik savivaldybės internetiniame tinklalapyje, kas, savaime aišku, garbaus amžiaus žmonėms nėra
taip paprasta.
Nepastebėjau mieste ir plakatų
apie šios dienos minėjimą.

Saugokis paštininko
Žinoma, įstatymiškai nieko neprikiši, viskas teisėta, tačiau yra ir
Priminsiu, kad už 350 Lt sudamoralinė šio reikalo pusė. Galima
rančią
socialinę pašalpą gyventojai
paklausti, ar taip valstybė atsilygina
piliečiams, kurie buvo pasiryžę už nuo 2013 metų kovo 1 dienos privalo atidirbti 40 valandų per mėneją numirti?
Anykščių rajono tarybos narys sį. 2013 m. duomenimis, Anykščių
(partija Tvarka ir teisingumas) rajone socialines pašalpas gavo
Antanas Žemaitis, paklaustas apie 3176 asmenys, jiems išmokėta 645
situaciją, sakė, kad jis neturi kate- tūkstančiai litų, tuo tarpu 2012 m.
goriškos nuomonės šiuo klausimu. gavėjų buvo 4242 ir jiems išmokė„Blogai tai, kad jau užaugo visa ta buvo 925 tūkstančiai litų. Matyt,
karta žmonių, nežinančių, ką reiškia tokios sėkmės įkvėpta savivaldybė
dirbti. Tėvai nedirba, ir vaikai ne- nusprendė žengti dar toliau – į prodirbs. Darbas dar nė vienam nepa- cesą įtraukti ne tik valdininkus, bet
kenkė, bet jeigu siunčiamas šiukšlių ir vietinių bendruomenių atstovus.
Nuo šių metų klausimą, ar žmorūšiuoti žmogus, kuris gynė Lietuvą, manau, kažkaip reiktų diferenci- gui priklauso gauti socialinę pašalpą specialios seniūnijose sudarytos
juoti.“, - kalbėjo A.Žemaitis.
Anykštėnas Zenonas Mameniš- komisijos, kurios apsilanko gyvenkis, kuris buvo aktyvus Anykš- tojų namuose ir įvertina jų buitines
sąlygas. Į komisijų sudėtį įtraukti ne
čių Atgimimo
tik įvairūs valdisąjūdžio
vei...Kelkis
darbinyke,\
gal
ninkai, bet netgi
klos, 1991 m.
sausio13-osios tu užmigai,\ smaugia ponų ir paštininkai.
Sakykim,
įvykių dalyvis, klika, \verkia ubagai...
Svėdasų seniūAnykščių Danas Valentinas
riaus ir Girėno
Šaulių kuopos vadas, sakė, kad gy- Neniškis pasakojo: „Mūsų komivenime reikia taikytis prie besikei- sijos nariai gerai žino, kas su kuo
čiančių aplinkybių. „Žinau R. Plė- gyvena, nes komisijoje dirba kaitą, dirbome kartu, buvo savanoris, mų seniūnaičiai, laiškanešiai, kurie
vienu metu buvo 350 vyrų, vieni žmonėms tas pašalpas ir išnešioja“,
sugebėjo viskuo pasirūpinti, o kiti - apie komisijos darbą pasakojo
nepritapo prie pasikeitusių sąlygų. V.Neniškis ( Arvydas LINGAITIS
Reikia ieškot savo vietos. Ačiū jam, „Socialinės pašalpos atimtos iš
kad savo laiku tėvynę gynė, bet ir vienuolikos žmonių“, - „Anykšta“,
toliau reikia žiūrėti, kaip gyventi“,- 2014-06-07).
Beje, socialinės pašalpos dar ma„Anykštai“ sakė Z.Mameniškis.
žės,
nes nuo 2014 m. birželio 1 d.,
„Toks gyvenimas, nieko nepadarysi, užtenka, kad signatarai rentas pašalpa mažinama, kai ji mokama
gauna. Jie per sausio įvykius buvo nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių - soParlamento viduje, mes lauke sau- cialinės pašalpos dydis mažinamas
gojom, bet rentas gauna jie. Tada 20 procentų; kai pašalpa mokama
pakilo visa Lietuva, reikės - vėl pa- nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių kilsim, arba pakils kiti“,- dėl sava- 30 procentų; kai pašalpa mokama
nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių - 40
norių neabejojo Z.Mameniškis.
Pasak Z.Mameniškio, jam impo- procentų; kai pašalpa mokama nuo
nuoja tremtiniai. „Šie žmonės suge- 48 mėnesių iki 60 mėnesių - 50 probėjo ir savim, ir savo šeimom pasi- centų. O jei asmuo pašalpą gaudavo
rūpinti, nelaukė, kol kas nors atneš ilgiau kaip 60 mėnesių, ji nebus skiant lėkštutės“,- sakė Z.Mameniškis. riama 24 mėnesius.

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.

Iš nuotraukos
darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai),

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.

įvairus
GRUNTO STUMDYMO DARBAI
UAB „Anykščių techninio sporto klubas“

ORGANIZUOJA B kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

Atliekame įvairius grunto
stumdymo darbus .
Tel: 8 698 46745

Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi birželio 16-20 d. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

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

2014 m. birželio 14 d.

SKELBIMAI

įvairus
Ieškau nuolatinio gyvenimo
draugo gyventi kaime 70 ar daugiau metų.
Tel. (8-646) 70862.
Konsultacijos projektų rengimo
klausimais (dokumentų pildymas)
dėl gyvenamųjų namų modernizavimo bei atsinaujinančių išteklių
diegimo.
El. paštas: projektupagalba@
gmail.com, tel. (8-602) 97956.
Nuoma
Išsinuomosiu žemės ūkio sklypus Debeikių seniūnijoje.
Tel. (8-650) 87570.
Aštuonių vyrų brigada išsinuomotų namą, sodybą, butą ar kitokias gyvenamąsias patalpas.
Tel. (8-654) 83517.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija, drenažas, pamatai ir įvadai.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.

Atlieku išorės ir vidaus apdailos
darbus iš medienos. Dedu grindis,
langus, duris, statau smulkius karkasinius kiemo statinius.
Tel. (8-626) 81699.

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.

Pjauname medieną jūsų kieme
elektra ir benzinu.
Tel. (8-682) 16258.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantija.
Tel. (8-699) 81270.
Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda) gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.

Buitinės technikos remontas

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

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

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

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

Paslaugos
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
55 a Vilniaus gatvės gale su projektais statyboms. (2 tvenkiniai, upelis,
miškas). 300 m iki Spa-Vilnius. Kaina
42000 Lt.
Tel. (8-633) 33361.
Namą Anykščiuose J. Biliūno gatvėje su 12 a žemės sklypu.
Tel. (8-608) 67939.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai namus, gamybinės paskirties
patalpas, kalkinu fermas, atlieku
kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Dengiame, remontuojame stogus savo ir užsakovo medžiagomis. Angarai, daržinės, malkinės ir
t.t. Atliekame kitus darbus.
Tel. (8-648) 86123.
Greitai ir kokybiškai dengia šlaitinius stogus, stato karkasinius
pastatus, pasirūpina pigesnėmis
medžiagomis.
Tel. (8-687) 73069.

Administracinio pastato perdengimo plokštes: 5,90 x 1,60 m; 5,80
x 1,55 m.
Tel. (8-685) 37720.

Vieno kambario butą Anykščiuose,
Ramybės gatvėje (30 kv. m, 1-as
aukštas, nauji plastikiniai langai).
Tel: (8-610) 00815.

Lietuvišką kiaulienos skerdieną
puselėmis 40-70 kg, subproduktus. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.

„Liudiškių“ sodininkų bendrijoje sodą. Yra vanduo, geodeziniai matavimai, juodžemis.
Tel. (8-647) 68166.
Sodą su namu sodininkų bendrijoje
„Šaltupys“.
Tel. (8-602) 83636.
Automobiliai, žemės
ūkio technika
OPEL VECTRA 1992 m. (1,8 l, benzinas, vieno šeimininko, T.A. iki 201505, gera būklė).
Tel. (8-604) 16375.
Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, vartytuvus, vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų valomąsias, šnėkus, bulvių sodinamąsias,
kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai. Parduoda medieną.
Miškovežio paslaugos.
Tel. (8-612) 12058.
KEIČIAME ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMĖS
SKLYPUS, esančius Svėdasų
sen. Aulelių k.v., t.y. 9,128 ha
Padvarių k., 8,39 ha Narbučių
k., 11,35 ha Naujikų k., 6,22 ha
Liepagirių k. Į ŽEMĘ AR MIŠKUS,
esančius Debeikių, Skiemonių,
Mačionių ir Burbiškio kaimuose.
Tel. (8-656) 77315.

AM kategorijos
teorijai speciali akcija!!!

Teirautis tel. (8-657) 68156, UAB „Jonroka“, Taikos g. 9.

Kanalizacijos
NUOTEKŲ IŠSIURBIMAS
ir išvežimas visame rajone.
Tel. (8-673) 40173.

Bitininkų dėmesiui!
Birželio 21 d. 11 val.
maloniai kviečiame
atvykti į
BITININKŲ ŠVENTĘ,
kuri vyks
kultūros centre.
VA SA R o S
A KC I J A
nuo 10 % iki 50 %

Gelžbetonines briaunuotas perdengimo plokštes 3x6 m (apšiltintos keremzitu), 18 vnt. Kaina apie
7 Lt/kv. m.
Tel. (8-698) 41118.

Tvirtą, mūrinį dviejų aukštų namą
Anykščių rajone. Iš kiemo pusės atsiveria nuostabus vaizdas į Ilgio ežerą,
puiki vieta gyvenimui bei poilsiui.
Tel. (8-600) 19810.

Erdvų, didelį 4 kambarių butą
Anykščiuose. Puikus pasirinkimas
ieškantiems erdvaus bei komfortiško
būsto.
Tel. (8-600) 19810.

Smulkiname pievas.
Tel. (8-687) 59061.

Kitos prekės

Baldus: miegamojo, vaikų, sekciją, stalą su 8 kėdėm, prieškambario, kampinę vonią, vonios spintelę. Kaina sutartinė.
Tel. (8-612) 87422.

1,5 kambario 35 kv. m butą J. Biliūno
g. 20. Naujas remontas, nauji baldai,
4-as aukštas.
Tel. (8-699) 62230.

Mobiliu gateriu pjauna medieną
kliento namuose.
Tel. (8-643) 08696.

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

D. Lingienės
ūkyje

BRAŠKĖS
PASISKINTI.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

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

Uogų kiekis ribotas.

Tel. (8-687) 45219.

Kuras
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Išpardavimas. Durpių briketus
nuo 300 Lt, anglis nuo 550 Lt.
Sveria kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.
Pasiūlymas taupiems.
uosio briketai pigiau.
Tel. (8-698) 55663.

Beržo,

Malkas. Atveža. Pjauna, skaldo,
sukrauna. Tvarko vėjovartas (išrašo sąskaitas).
Tel. (8-638) 87800.
Malkas.
Tel. (8-645) 44255.
Malkas.
Tel. (8-671) 45111.
Gyvuliai
Veršingą telyčią (veršiuosis birželio mėnesį), veršingą karvę
(veršiuosis gruodžio mėnesį).
Tel. (8-616) 10294.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 16 d. (pirmadienį)
prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-8 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, Elmininkuose
16.20, N. Elmininkuose 16.25, Anykščiuose (prie pard.
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 16.45, Pagiriuose 16.50,
Dabužiuose 16.55, Janušavoje 17.05, Kavarske
17.10, Zaviesiškyje 17.20.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS Birželio 15 d. (sekmadienį) paskutinį kartą šiais metais prekiausime
Kaišiadorių paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugintais mėsiniais
broileriais, vienadienėmis vištytėmis (olandiškos);
2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis
(kaina nuo 12 Lt), prekiausime kiaušiniais (10 vnt.
- 3 Lt), turėsime gaižiukų, spec. lesalų (jei vėluosime
prašome palaukti, tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00,
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25,
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje
8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30,
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, Burbiškyje
16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose
16.35, Staškūniškyje 16.45.

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

2014 m. birželio 14 d.

SKELBIMAI

UA B „ B OVA R I S “

Te niekad neapleis energija sparnuota,
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Tau neleis.
Mes linkim Tau energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Tau skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos…

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.

Nuolat perka
Moka PVM.

Mylimą vyrą, tėvelį, senelį, Antaną Blauzdį, gyvenantį Anykščių
rajone, Traupio apyl., Alūkėnų kaime, garbingo 80-čio jubiliejaus proga
nuoširdžiai sveikina

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

žmona Elvyra, dukros su šeimomis, anūkai Kęstutis ir Arnoldas bei proanūkė
Vestutė

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

Ne taip jau paprasta kai metai bėga...
Jaust, kad sustabdyti negali...
Daug trokšta, daug suprasta, širdim sudėta
Ir vis į preikį neša upė nerami.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveikiname Rasą ir Sigitą GVOZDUS, gyvenančius Traupyje, 25-ių
metų sutuoktuvių proga.

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

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

Mama, Eimutis ir Gitana su šeimomis

Nuoširdžiai noriu padėkoti Anykščių PK patruliui Mariui
Eimontui už pagalbą kelyje Utena - Ukmergė, Moliakalnyje
birželio 4 dieną sugedus automobiliui.
Juozas Vaidakavičius

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.
Žemės ūkio produkcija
UAB “Lašų duona”, kuro granulių gamybai, perka presuotus
šiaudus ir šieną. Gali būti ir netinkami gyvulių šėrimui. 100 Lt / t
(plius PVM).
Tel. (8-626) 85861.

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

Automobiliai
Brangiai ir skubiai - įvairių markių (1930 - 2005 m.) lengvuosius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali
būti su defektais, nevažiuojantys.
Sutvarko dokumentus. Pasiima.  
Tel.: (8-646) 17715,
(8-601) 61510.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Automobilių ir kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.

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.

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

Sodybą arba tik žemę prie ežero, upės ar miško, gali būti išlikę
pamatai. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.
Tel. (8-684) 44444.

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

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

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

Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško kirtimo, traukimo bei pervežimo paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Bet kokios būklės mišką.
Tvarkome vėjovartas, atliekame
sanitarinius kirtimus, šviesiname,
pjauname mišką.
Tel. (8-692) 05288.

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

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

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

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
„Niksoft“ - visus veršelius auginti. Ypač brangiai mišrūnus, belgų
mėlynuosius.
Tel. (8-699) 46054.

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

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

šiandien
Rufinas, Valerijus, Labvardas,
Almina, Bazilijus, Digna.
birželio 15 d.
Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Krescencija.
birželio 16 d.
Benas, Julita, Tolminas, Jūra.

mėnulis
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Siūlo chuliganus įdarbinti prie jų
jonas.j@anyksta.lt
pačių suniokotų objektų
Jonas JUNEVIČIUS

Anykščiuose, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo take vandalų suniokotas stendas prie „Anykštos“ upelio juo einančius ir dviračiais
važiuojančius visą pavasarį vertė pagalvoti apie mūsų miesto kultūrą ir daryti išvadas apie taką prižiūrinčią įmonę.
Vieno anykštėno nuomone, suniokotas informacinis stendas turėtų būti pakeičiamas jau tą pačią dieną.

birželio 14-16 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„anykštėnė1“:

„Kokia gėda! Šermukšnis ir
Mažvyla iškraipo tiesą.Dauguma
sodininkų buvo prieš jų kandidatūras, o dabar ypač. Visus tenkina
Šulskienė, kuri privačiame gyvenime yra pirmiausia sodo bendrijos narė, o ne pareigūnė.“

mįslė
„Pilkas – ne vilkas, ilgaausis
– ne kiškis, su kanopom – ne arklys?“
Ketvirtadienio mįslės: „Saldus
– ne medus, pakabintas nevarva?“
teisingas atsakymas – kriaušė.

oras
+18

+11

Tokia informacija ne vieną savaitę badė akis einantiems pėsčiųjų taku per „Anykštos“ tiltą, tačiau antradienį, tą pačią dieną, kai apie
tai buvo parašyta interneto portale anyksta.lt, stendas buvo atnaujintas.
Autoriaus nuotr.
Prieš kelias dienas take sutiktas anykštėnas neslėpė apmaudo,
kad tako įrenginiai toliau niokojami, o jį prižiūrinčios įmonės
vadovai nereaguoja. „Kiek gali
toks stendas daryti gėdą anykštėnams, - stebėjosi žmogus, nesuprantantis, kodėl nešvankūs
užrašai neuždažomi ar nauja tako
informacija nepakeičiami jau tą
pačią dieną. – Juk taku kartais
praeina ir užsieniečiai gyvenantys SPA „Vilnius – Anykščiai“.
Jeigu netyčia su savo svečiu čia
užeičiau, neturėčiau kur akių
dėti...“
Kairįjį Šventosios krantą ir
taką prižiūrinčios UAB „Anykš-

čių komunalinis ūkis“ direktorius
Kazimieras Šapoka teigė žinantis
apie suniokotą stendą ir sakė, kad
jie tik prižiūri taką, renka šiukšles, pjauna žolę, geni medžius, o
informacija stenduose rūpinasi
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyrius.
Šio skyriaus vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė patikino,
kad antradienį stendas perklijuotas ir jame yra informacija, kokia
ir turi būti. Pasak jos, operatyviai
pakeisti suniokotą informaciją
nuo vasario mėnesio niokojamame stende nebuvo galimybės
dėl užtrunkančių viešųjų pirkimų

procedūrų.
Beje, komentatorius interneto portale anyksta.lt pastebėjo,
kad buvo išaiškinta grupė asmenų, niokojusių ne vieną objektą
pernai metais. „Byla teisme, bet
kada ji bus išnagrinėta? Ar bus
priteista atlyginti žalą? Ar bus iš
ko išieškoti?... – klausė interneto
skaitytojas ir svarstė, ar nevertėtų supaprastinti ikiteismines ir
teismines procedūras. - Žalos
atlyginimo už tyčinius chuliganiškus veiksmus reikalauti keleriopai, o ne buhalterine likutine
verte, chuliganus priverstinai ir
be atlygio įdarbinti prie panašių, jei ne prie tų pačių, objektų

tvarkymo bent mėnesiui ar dar ir
ilgiau“.
Anykščių policijos komisariato
Kriminalinio skyriaus viršininkė
Aušra Staškevičienė patvirtino,
kad dar žiemą byla 3 įtariamiesiems dėl 15 – os nusikalstamų
epizodų, kai jie daužė šiukšliadėžes bei apžvalgos aikštelės
prie upės stiklus, tarp kurių vienas suaugęs ir du nepilnamečiai,
atiduota teismui, tačiau kas nuniokojo stendą prie „Anykštos“
upelio nenustatyta. Pareigūnės
nuomone, chuliganams turėtų
būti nepakanti Anykščių bendruomenė ir prisidėti saugant
visų mūsų turtą.

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!
Užsisakykite „Anykštą“ II - ajam pusmečiui
„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja nuo 87,75 Lt.

Prenumeruokite tinklalapyje www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt arba tel. 5-94-58.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė internete, o daržas
apleistas

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Jau pasaulyje taip daros
Internete - visos skaros
Tuoj į stadiją finalinę –
Kuria paskyrą socialinę

Štai po kursų jinai moka
Įsijungti „faseboką“
Iš Nigerijos, Gvinėjos
Jos draugai – net Eritrėjos.

Paskyra manoji – baika,
Mikliai aš paspaudžiu „laiką“
Susijungiame su Jane
Paplepėti užsimanę

Štai kaip nuorodą „pašarinu“
Chuliganus tuoj pašalinu
Per savaitę įgudau Internetą įvaldau.

