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KONCERTAS. Anykščių menų 
centras maloniai kviečia į klasiki-
nės muzikos festivalio uždarymo 
koncertą Anykščių Menų inkuba-
toriuje šiandien 17 valandą. Kon-
certuos berniukų ir jaunuolių cho-
ras “Ąžuoliukas” (meno vadovas ir 
dirigentas V. Miškinis), Lietuvos 
kamerinis orkestras. Solistės Nora 
Petročenko (mecosopranas) ir Asta 
Krikščiūnaitė (sopranas).

UŽDARYMAS. Šiandien (šeš-
tadienį), 13 valandą Danguolės Jo-
kūbaitienės tapybos darbų parodos 
“Žydėjimas” uždarymas ir susiti-
kimas su autore Anykščių koply-
čioje - Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre. Koncertuos mokytojos Ire-
nos Meldaikienės mokiniai, Grand 
Prix laimėtojai, pianistai Vaiva Va-
nagaitė ir Konradas Mikalauskas.

Tėvelis. Anykščių menų centro 
direktorius Tomas Tuskenis mėne-
sį nedirbo. Tiksliau – dirbo, bet ne 
Menų centre. Direktoriaus žmona 
Julija susilaukė dukrytės ir jis buvo 
išėjęs trumpų tėvystės atostogų. 

Turkmenistanan. Buvęs Anykš-
čių meras, MRU docentas, dr. Sau-
lius Nefas šiomis dienomis išvyko 
į Turkmenistaną. Dr. S. Nefas šioje 
šalyje lankysis kaip Jungtinių Tau-
tų projekto kuratorius.

Laikinumas. Prie jau kelintus 
metus laikinojo Anykščių mokinių 
vežėjo UAB „Autovelda“ prisijun-
gė laikinasis mokinių maitintojas 
VšĮ „Kretingos maistas“. Mokinių 
maitinimo paslaugos viešojo pir-
kimo konkursas vyko rugpjūčio 
mėnesį, tačiau konkurso rezultatai 
buvo apskųsti, nugalėtojas nepa-
skelbtas. Todėl teko pratęsti sutartį 
su „Kretingos maistu“...

Išsituokė. Rugpjūčio mėnesį 
Anykščių rajone išsituokė 6 poros. 
Ilgiausiai santuoka tęsėsi 26 metus, 
trumpiausiai - 2 .

Pranešimas. Anykštėnas Seimo 
narys Ričardas Sargūnas rugsėjo 
2-4 dienomis dalyvavo Ekonomi-
kos forume Lenkijos mieste Kry-
nicoje, kur sakaitė pranešimą apie 
Lietuvos energetinius iššūkius 
XXI-ame amžiuje. 

Žudė, nes baiminosi dėl savo gyvybės
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Rugpjūčio 20 dieną Panevėžio apygardos teisme pradėta nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje Aknystos socialinės globos namų gy-
ventojas 38 metų Vilmantas Maksimavičius kaltinamas 2013 metų lapkričio 21 dieną minėtame pensionate ginčo metu peiliu mirtinai 
sužalojęs 37 metų Deividą Labanauską bei sunkiai sužalojęs 27 metų Sergejų Pčiolkiną.

Nukentėjusieji Bronė Labanauskienė ir Sergejus Pčiolkin teismo paprašė priteisti iš teisiamojo 30 
tūkst.Lt neturtinės žalos atlyginimą.

Vilmantas Maksimavičius: 
„Jie įsiveržė į mano kamba-
rį ir ėmė mane kaip bokso 
kriaušę daužyti, aš nesupra-
tau, už ką...“

Kurorto centre – nakvynės namai
Anykščiuose nėra nakvynės namų, tačiau benamiai nestokoja originalumo ir bent jau vasarą patys įsisteigė nakvynės namus pačia-

me Anykščių centre.

Prie Anykščių sinagogos miegas saldus. Benamiai nesulaukia, kol bus įsteigti nakvynės namai, todėl patys ieškosi, kur 
galėtų prisiglausti. 

Lino BITVINSKO nuotr.

Tuščių lentynų rūsyje mokytoja 
žiemai nepalieka

Anykščių A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytoja ekspertė Dan-
gira Nefienė sako esanti „seno 
sukirpimo“ šeimininkė.

Žurnalistui Vytautui Bagdonui – 
Juozo Tumo - Vaižganto premija

Vytautas Bagdonas teigė, jog 
J. Tumo - Vaižganto kūryba 
sudėtingesnė už daugelio kūrė-
jų, kuriuos V.Bagdonas mėgsta 
skaityti.

Socdemų ateitis 
– Rimos 
Lesnikauskienės 
rankose
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spektras

Temidės svarstyklės
Televizorius. Rugsėjo 4 

dieną į butą Anykščiuose, Šal-
tupio gatvėje įleidus nuomi-
ninką, o po dienos pasikeitus 
aplinkybėms ir atėjus pasiimti 
buto raktų, pastebėta, kad din-

go LCD televizorius. Žala – 1 
000 litų.

Sumušė. Rugsėjo 7 dieną  apie 
20 valandą viešoje vietoje, prie 
pastato Anykščiuose, Liudiškių 
gatvėje, mažametį, gimusį 2002 
metais, sumušė iš matymo pa-
žįstamas vyriškis. 

Piniginė. Rugsėjo 11 dieną  mo-
teris, gimusi 1968 metais, Anykš-
čiuose esančioje parduotuvėje pa-
stebėjo, kad iš rankinės pavogta 
piniginė. Žala – 315 litų.

Malkinė. Rugsėjo 10 dieną  vy-
riškis, gimęs 1961 metais, pastebė-
jo, kad  Andrioniškio seniūnijoje 

įsibrauta į malkinę ir pavogta: tri-
meris, 2 pjūklai, tepalai. Žala – 1 
335 litai.

Parduotuvė. Rugsėjo 11 dieną 
apie 23 valandą 55 minutės iš par-
duotuvės Svėdasuose pavogtos 
cigaretės, traškučiai, alkoholinis 
gėrimas. Žala nustatinėjama.

Išmokos. Žemės ūkio ministeri-
ja, švelnindama Rusijos embargo 
įtaką pieno ir mėsos gamintojams, 
nuo spalio siekia išankstines tiesio-
gines išmokas padidinti nuo 50 iki 
70 procentų. „Spalį pradedame mo-
kėti tiesiogines išmokas už 2013 m. 
ir pagal visą reglamentą numatyta 
išmokėti 50 proc. avanso, mes pra-
šome, kad padidintų išimtinai mūsų 
šaliai iki 70 proc. Tai užtikrintų 
ūkiams apyvartines lėšas. Šiandien 
įteikėme šitą prašymą, komisaras 
paminėjo, kad esame pirmoji vals-
tybė, kuri šito prašo, ir yra tikimybė, 
kad tokios pirmosios paramos gali-
me sulaukti. Tai nėra kažkoks nuos-
tolių kompensavimas, bet išmokų 
avansinės dalies padidinimas“, - po 
susitikimo kalbėjo ministrė.

Užstatas. Seimo narys Albinas 
Mitrulevičius siūlo keisti Savi-
valdybių tarybų rinkimų įstatymo 
nuostatas dėl užstato dydžio. Pagal 
jo įregistruotas įstatymo pataisas, 
„jeigu partijos ar rinkimų komite-
to keliamame kandidatų sąraše yra 
įrašyti kandidatai, einantys parei-
gas, nesuderinamas su savivaldybės 
tarybos nario pareigomis, rinkimų 
užstatas už kiekvieną tokį kandidatą 
-vieno VMDU dydžio“. „Siekiant 
užtikrinti didesnę kandidatų atsako-
mybę prieš rinkėjus, manytina, kad 
vieno vidutinio mėnesinio darbo už-
mokesčio dydžio (VMDU) užstatas 
būtų proporcingas įstatymo projek-
tu siekiamam tikslui, - mano Seimo 
narys A. Mitrulevičius. Šiuo metu 
įstatyme yra numatyta, kad rinkimų 
užstatas už kiekvieną tokį kandidatą 
yra dviejų VMDU dydžio.

Darbas. Bus siekiama, kad kuo 
daugiau Lietuvos piliečių dirbtų Eu-
ropos Sąjungos (ES) ir kitose tarp-
tautinėse institucijose. Tokį tikslą 
išsikėlė ketvirtadienį Vyriausybėje 
posėdžiavusi Viešojo valdymo tobu-
linimo komisija, kartu su Užsienio 
reikalų ministerijos, Vidaus reikalų 
ministerijos ir Valstybės tarnybos 
departamento atstovais svarsčiusi 
pasiūlymus dėl efektyvesnio Lietu-
vos piliečių įsidarbinimo ES institu-
cijose, tarptautinėse ir regioninėse 
organizacijose bei misijose.

Ginklai. Rusijos valstybinės 
ginklų eksportuotojos „Rosobo-
ronexport“ vadovo pavaduotojas 
pareiškė penktadienį, kad naujas 
Europos Sąjungos (ES) sankcijų 
paketas neturės didelio poveikio 
bendrovės veiklai. „(...) nestikime, 
kad pardavimai patirs didelį smūgį. 
Užsienio klientai naudoja ginkluo-
tės ir įrangos tipus, kurie yra visiš-
kai rusų gamybos. Sankcijos mūsų 
nepaveiks“, - sakė generalinio di-
rektoriaus pavaduotojas Sergejus 
Goreslavskis.

Sankcijos. Įsigaliojo naujos Eu-
ropos Sąjungos (ES) ekonominės 
sankcijos Rusijai. Naujos sankcijos 
numato paskolų blokavimą pen-
kiems didžiausiems šalies valstybi-
niams bankams ir ES verslo sandorių 
su naftos bei gynybos bendrovėmis 
sustabdymą. Baudžiamosiomis prie-
monėmis siekiama išlaikyti spaudi-
mą Rusijai dėl šios vaidmens Ukrai-
nos krizėje. Tačiau sankcijos gali būti 
atšauktos, jeigu paliaubos Ukrainoje 
tęsis. Rusija pranešė rengianti atsa-
komąsias priemones. Pagal naujas 
ES sankcijas, juodąjį sąrašą papildė 
dar 24 Rusijos pareigūnai, kuriems 
taikomas draudimas keliauti ES ir 
aktyvų įšaldymas. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Minėtai premijai V.Bagdoną 
pristatė Utenos laikraščio „Ute-
nis“ redaktorius Donatas Čepukas, 
UAB „Utenos indra“ spaustuvės, 
valdančios laikraštį „Utenos aps-
krities žinios“ direktorius Anta-
nas Kibickas bei UAB „Anykštos 
redakcija“ direktorė - vyr. redak-
torė Gražina Šmigelskienė. 

Premija bus įteikta rugsėjo 20 
dieną per Vaižgantines.

Žurnalistui Vytautui Bagdonui – Juozo 
Tumo - Vaižganto premija
Vilniaus žurnalistų namuose rugsėjo 8 – ąją posėdžiavusi žur-

nalistų ir rašytojų komisija 2014-ųjų Juozo Tumo - Vaižganto pre-
miją paskyrė Vytautui Bagdonui už albumą „Vaižgantinių šviesa 
virš Malaišių“ ir už ilgametę Vaižgantiškos tradicijos sklaidą.

V.Bagdonas - tryliktasis premi-
jos nominantas.

Paklaustas, ar tikėjosi būti 
įvertintas Vaižganto premija, 
V.Bagdonas sakė, jog jam tai bu-
vusi staigmena: „Iki šiol atvež-
davo į vaižgantines vilniečius ar 
kauniečius, nelabai ką bendro tu-
rinčiais su Vaižgantu...“

Vaižganto premijos laureatas 
teigė, jog Vaižganto sodyba Ma-

Vytautas Bagdonas teigė, jog 
J. Tumo - Vaižganto kūryba 
sudėtingesnė už daugelio 
kūrėjų, kuriuos V. Bagdonas 
mėgsta skaityti.

Troškūnuose veikianti jau-
nimo teatro studija „Mes“, kuriai 
vadovauja režisierė Jolanta Pup-

Trys troškūniečiai bus aktoriais
Šiemet net trys Troškūnų K.Inčiūros vidurinės mokyklos abiturientai įstojo mokytis aktorinio 

meistriškumo. Du iš jų vertinimo komisijos buvo įvertinti aukščiausiais balais.

Teatro studijos „Mes“ aktoriams tai, kad jie gyveno provincijoje, netapo kliūtimi siekti aktorinio 
meistriškumo. Greta Jankauskaitė (centre ilgais plaukais), Erikas Ribokas (pirmas iš dešinės) ir 
Jaunius Balčiūnas (pirmas iš kairės) Klaipėdoje krims „Šešėlių“ teatro paslaptis. 

Jolantos PUPKIENĖS nuotr. 
kienė, šiemet atsisveikino su 6 
abiturientais. Trys iš jų pasirin-
ko aktoriaus kelią, kiti trys - su 

menu nesusijusias profesijas. 
„Greta Jankauskaitė, Erikas 

Ribokas ir Jaunius Balčiūnas 

įstojo į Klaipėdos universiteto 
Menų fakultetą, kur mokysis Vy-
tauto V.Landsbergio „Šešėlių“ 
teatro kurse. V.V.Landsbergis 
planuoja Lietuvoje įkurti šešėlių 
teatrą, mokytis būsimiems akto-
riams bus įdomu, nes kitąmet jie 
vyks studijuoti šio meno į Gru-
ziją“,- pasakojo J. Pupkienė. Re-
žisierės teigimu, visus būsimus 
aktorius ji „užaugino“ nuo pir-
mos klasės. „Tai labai motyvuoti 
vaikai, jau maždaug nuo 9 kla-
sės žinojo, kad studijuos kažką, 
kas susiję su menais“,- pasakojo 
J.Pupkienė. Režisierė pasidžiau-
gė, kad abu vaikinai iš vertinimo 
komisijos gavo „grantą“ - buvo 
įvertinti šimtukais. „Konku-
rencija buvo didžiulė, komisija 
rimta ir solidi, beje, joje buvo ir 
anykšėnė aktorė Dalia Michele-
vičiūtė, aukščiausius balus gavo 
tik penki būsimi aktoriai“,- pa-
sakojo pati su savo buvusiais 
aktoriais stojime dalyvavusi 
J.Pupkienė. 

Reiktų pridėti, kad šis įvykis 
tikrai nėra atsitiktinumas, nes 
2007m. Anykščių kultūros cen-
tro Troškūnų skyrius pri pažin tas 
Geri au siu kultūros cen tru Lietu-
voje, o teatro studija „Mes“ yra 
laimėjusi ne vieną apdovanoji-
mą. Režisierė J.Pupkienė žadėjo 
vėliau detaliau papasakoti apie 
patį stojimo procesą.

-ANYKŠTA

laišių kaime jis pradėjo rūpintis 
dar kolūkio laikais, 1979 me-
tais. „Kadangi baigiau dabartinę 
J.Biliūno gimnaziją, kurioje buvo 
sustiprintas lietuvių kalbos ir lite-
ratūros dėstymas, todėl domėjau-
si literatūra, mėgau skaityti Juozą 
Baltušį ar poeto E.Mieželaičio ei-
les, bet Vaižganto kūryba yra kiek 
sudėtingesnė...“, - pastebėjo šių 
metų Vaižganto premijos laurea-
tas V.Bagdonas.

Vaižganto premiją yra gavęs 
dar vienas anykštėnas rašytojas 
Rimantas Vanagas.

-ANYKŠTA

Visuomenės sveikatos centro 
Anykščių skyriaus duomenimis, 
ši tarnyba turi tikrinti kirpyklas, 
ambulatorijas, ligonines, globos 
namus. Tačiau, kaip teigė centro 

Paslaugų teikėjų prievaizdas 
atostogauja

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) 
jau patikrino 7 rajono parduotuves, kaip laikomasi reikalavimų 
skelbti kainas litais ir eurais, ir pažeidimų nenustatė. Pasak virši-
ninką pavaduojančios Audronės Zdanevičienės, Anykščių VMVT 
iki šiol negavo nė vieno piliečių skundo, bet iki šių metų pabaigos  
iš viso planuoja patikrinti 54 ūkio subjektus.

Anykščių skyriaus darbuotoja, 
žmogus, kuris turi tikrinti, kaip lai-
komasi euro įvedimo įstatymo rei-
kalavimų, šiuo metu...atostogauja.

Valstybinės vartotojų teisių ap-

saugos tarnybos duomenimis, šaly-
je per vieną savaitę (nuo  rugpjūčio 
22 dienos iki rugpjūčio 31 dienos) 
priežiūros institucijos atliko 625 
patikrinimus, kurių metu nustatė 
64 pažeidimus, o tai sudaro apie 10 
proc. nuo visų tikrintų ūkio subjek-
tų. Daugiausia, beveik pusę pažei-
dimų sudaro nustatyti atvejai, kai 
kainos nenurodytos dviem valiuto-
mis (44 proc.), kainos apvalinimas 
neatitinka teisės aktų reikalavimų 
(31 proc.), perskaičiuojant kainas 

pritaikytas netinkamas keitimo kur-
sas (16 proc.), kainos nurodytos ne-
aiškiai, klaidinančiai (9 proc.).

Pagal veiklos sritis daugiausia 
pažeidimų nustatyta ne maisto pre-
kių ir paslaugų veiklos srityje (41 
proc.), maisto prekių (27 proc.) 
ir maitinimo paslaugų srityje (17 
proc.). Nustatyti pažeidimai mo-
kamų sveikatos paslaugų ir grožio 
paslaugų srityse sudaro po 6 proc. 
ir pašto bei ryšių paslaugų srityje 
– 3 proc.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Ar reikia 
grąžinti į 
mokyklas 
karinį 
parengimą?

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Lijana VARNIENĖ, Naujųjų 
Elmininkų gyventoja:

- Būtinai. Kad vyrai išmoktų 
disciplinos, gerbti vyresnius ir 
merginas. Mane taip mokė A. 
Vienuolio vidurinėje mokykloje. 
Ir uniforma, apranga turėjo būt 
nepriekaištingai tvarkinga, ir na-
gučiai trumpi, ir be auskariukų. 
Juk šautuvo ilgais nagais neišar-
dysi. Manęs, kaip moters, karinis 
parengimas tikrai nepagadino.  

Modestas KARPAVIČIUS, 
anykštėnas:

- Aš pats lankiau karinio paren-
gimo pamokas ir man netgi buvo 
įdomu. Vaikinai jau buvom susi-
pažinę su karyba, o merginoms 
karinis parengimas tai labai pati-
ko. Kai pasaulyje tokia situacija, 
kai turime tokius neprognozuo-
jamus kaimynus, karinis paren-
gimas jaunimui būtinas bent jau 
dėl teorinio supratimo. 

Edmundas KAZAKEVIČIUS, 
Vėjališkio kaimo (Anykščių sen.) 
gyventojas:

- Man atrodo, kad reikia. Ka-
riuomenė žmogaus nepagadina. 
Armijoj netarnavęs vaikinas kaip 
piemuo, tarnyba vyru padaro. Iš-
auklėja, fiziškai sustiprina, draus-
mės ir atsakomybės išmoko. Ne-
tarnavęs – kaip pliuškis.

   

Socdemų ateitis – Rimos 
Lesnikauskienės rankose
Redakciją pasiekė žinios apie keliasdešimt kandidatų į kandidatus per pavasarį vyksiančius tie-

sioginius Anykščių mero rinkimus. Tiesa, kol kas, regis, tik du iš įvardijamų kandidatų – liberalsą-
jūdietis Kęstutis Tubis ir konservatorius, dabartinis meras Sigutis Obelevičius neabejoja, jog tikrai 
dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose.

Tarp kandidatų į kandidatus įvardinamas ir 
SOCIALDEMOKRATAS, KGB REZERVO 
KAPITONAS VILIUS JUODELIS.

Alfrydas Savickas – realiausias Darbo partijos 
kandidatas į Anykščių merus. 

Nedaug trūksta, kad išsisklai-
dytų ir abejonės dėl dviejų ka-
dencijų Seimo nario, „valstiečio“ 
Antano Bauros kandidatavimo į 
merus. Darbo partijos Anykščių 
skyrius savo kandidatą į rajono 
merus renka iš dviejų asmenų. 
Partijos kandidatais mero rinki-
muose gali būti arba Seimo narys 
Ričardas Sargūnas, arba jo pa-
dėjėjas Alfry-
das Savickas. 
R.Sargūnas tur-
būt turėtų dau-
giau šansų lai-
mėti rinkimus, 
tačiau abejoja-
ma, ar jis norėtų atsisakyti Seimo 
nario mandato. Kita vertus, kol 
kas nėra visiškai aišku, kokiomis 
sąlygomis žmogus, esantis Seimo 
nariu, gali kandidatuoti į merus. 
Ir ar apskritai gali kandidatuoti, 
prieš tai nepadėjęs mandato. 

Tuo tarpu „Anykštos“ pakal-
bintas A.Savickas „nesikratė“ 
mero naštos. „Jei partijos skyrius 

nuspręs, kad aš turėčiau dalyvauti 
mero rinkimuose - paklusiu parti-
jos valiai“ - sakė A.Savickas.     

Anykščių socialdemokratai 
sprendimą dėl jų partijos kandi-
dato į merus priims kitą šeštadie-
nį, rugsėjo 20-ąją. Partijos grupės 
pasiūlė tris kandidatus - 64-erių 
metų skyriaus lyderį, rajono 
vicemerą Donatą Krikštaponį, 

61-erių SAVI-
VA L D Y B Ė S 
A D M I N I S -
T R A C I J O S 
DIREKTORIŲ 
VILIŲ JUO-
DELĮ bei jau-

nesnės kartos politiką, Anykščių 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
vadovą, 40-ies metų Dainių Žio-
gelį. Kas iš šių vyrų bus partijos 
kandidatas į merus, socialdemo-
kratai spręs visuotiniame susirin-
kime. Kol kas favoritu laikomas 
D.Žiogelis. Mat D.Krikštaponis 
ir pats šiek tiek „laužosi“, o 
KGB rezervui priklausiusiam 

V.JUODELIUI šis biografijos 
etapas, vargu, ar yra privalumas. 

Liberalcentristas, eksmeras Al-
vydas Gervinskas į merus, matyt, 
nebekandidatuos, nes LSDP yra 
gavusi jo sutikimą būti įrašytam 
į šios partijos kandidatų į rajono 
Tarybą sąrašą. Į rajono Tarybą 
sutiko kandidatuoti ir viena iš 
LSDP Anykščių patriarchių – Ta-
mara Božok, o socialdemokratė 
Rima Lesnikauskienė yra gavusi 
partijos užduotį į kandidatų są-
rašą privilioti Anykščių garbės 
pilietį, UAB „Anykščių energe-
tinė statyba“ direktorių Alvydą 
Bitiną.

Partijos „Tvarka ir teisingu-
mas“ kandidatu į merus gali būti 
buvęs Anykščių policijos virši-
ninkas Raimondas Razmislavi-
čius. Bet gali ir nebūti... Redakci-
jos šaltinių teigimu, „tvarkiečiai“ 
intensyviai koketuoja su vienu 
žinomu išeivių iš Anykščių, ža-
dėdami jam mero postą. 

-ANYKŠTA

...intensyviai koketuoja 
su vienu žinomu išeivių iš 
Anykščių, žadėdami jam 
mero postą...

8 valandą vakaro tik 
prasideda tikrasis 
gyvenimas…

Robertas PALIONIS, labdaros 
fondo „Prieglobstis“ darbuotojas, 
apie nakvynės namus Anykščiuo-
se: 

„Pagalvojome, jog visai realus 
planas Anykščiuose įsteigti na-
kvynės namus, kuriuose benamiai 
žmonės galėtų būti nuo 8 valandos 
vakaro iki 8 ryto, nusiprausti.“

Sakau „partija“, galvoju 
„Sargūnas“ ?

Alfrydas SAVICKAS, vienas iš 
Anykščių „darbiečių“ lyderių, apie 
dalyvavimą tiesioginiuose mero 
rinkimuose: 

„Jei partijos skyrius nuspręs, kad 
aš turėčiau dalyvauti mero rinki-
muose - paklusiu partijos valiai“.

Ir vėl pamiršo, kad pagrindinė 
darbovietė – savivaldybė

Donatas KRIKŠTAPONIS, vi-
cemeras, socialdemokratas, apie 
tai, kodėl į komandiruotę Ukraino-
je vyksta su partijos bičiuliu Juozu 
Jukniumi: 

„Niekas kitas nepareiškė noro. 
Ūkininkams dabar derliaus nuėmi-
mo metas. Man dabar laisviau – tu-
rizmo sezonas jau pasibaigęs.“

Ir meras išnyks?

Sigutis OBELEVIČIUS, meras, 
sakė rajono Tarybos nariui Rimui 
Steponėnui: 

„Jei jūs galvojate, kad Traupis 
gauna daugiau pinigų dėl to, kad ten 
gyvena meras – tai jūs žegnokitės.“

O kur nėr saugiklių, ten 
užtrumpina...

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, apie saugiklius:

„Kur per daug saugiklių, ten 
kyla įtarimas“

Šiaip gyvenvietei ir žmonės 
nėra būtini

Janina MAČIULAITIENĖ, 
Staškūniškio bendruomenės pirmi-
ninkė, apie šios gyvenvietės medi-
cinos punktą:

 „Pagal mane, gal kas ir supyks, 
bet toks punktas nebūtinas, per 
daug mes pripratome raudoti.“ 

Kartais išsitenka...

Stasys STEPONĖNAS, Skiemo-
nių seniūnas, apie Skiemonių kelią: 

„Nuo Skiemonių iki Molėtų ke-
lias yra normalus, išsitenka du au-
tomobiliai.“

Meras Sigutis Obelevičius jau vasarą neabe-
jojo, kad dalyvaus tiesioginiuose mero rinki-
muose.

Kęstutis Tubis dėl kandidatavimo į Anykščių 
merus jau turi liberalų sąjūdžio Anykščių sky-
riaus  tarybos pritarimą.
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rievės

ŽMONĖS 

Linas BITVINSKAS

Kai pasigilini, viskas labai blo-
gai ir dar bus blogiau ir blogiau. 
Dar ir žiema jau greitai ateis, o 
juk derlius prastas, atlyginimai 
maži, o valdžia – vieni niekšai. 
Galvoju, jog kaip dabar madinga 
sakyti, reikia dalintis „gerąja pa-
tirtimi“. Kai esi įpratęs gyventi 
neigiamai, priimti įvykius ir lauk-
ti neigiamybių, kažkaip nenatū-
ralu, kai nutinka kas nors iš tikro 
gero. Savotišką šoką patyriau 
atsidūręs vienoje iš Kauno mo-
kyklų. Kažkaip stereotipas apie 

perpildytus didmiesčių švietimo 
kombinatus pasirodė nelabai 
teisingas. Pirmiausia mokykla 
mažesnė negu Anykščių mieste 
esančios. Greičiau pasakyčiau, 
kad mane gerokai nustebino 
santykiai, kuriuos pademonstra-
vo mokyklos kolektyvas – nuo 
budėtojo iki 
direktoriaus. 
Tikėjausi visko, 
bet kad priims 
žmoniškai – 
mažiausiai. 
Deja, anykš-
tėnų nenaudai 
turiu pasakyti, 
kad sutikti mokyklos darbuotojai 
pademonstravo dalykiškumą ir 
geranoriškumą, net jeigu jiems 
tas ir nepriklausė pagal parei-
gas. Tiesiog žmoniškai išklausė, 
žmoniškai patarė ir žmoniškai 
nukreipė be jokių Anykščiuose 
įprastų veido išraiškų, kurios 
reiškia maždaug tai  „man nepri-
klauso, bet aš tau darau didelę 
paslaugą“... Išvis turėčiau pasa-
kyti, kad kauniečiai net neatrodė 
vykdantys kokias nors pareigas 

ar dirbantys – jie tiesiog bendra-
vo ir ne todėl, kad tave pažįsta. 

Kažkaip pagalvojau, kad 
galbūt mes, anykštėnai, per daug 
gerai apie save galvojam, ir vis 
neapsisprendžiam, ar mes dideli, 
ar maži. Iš vienos pusės net su-
siriesdami kalbam, kaip pas mus 

viskas blogai, 
iš kitos  - elgia-
mės lyg tai, jog 
Antanas Bara-
nauskas parašė 
„Anykščių 
šilelį“ ar kad 
Šventoji per 
miestą teka, 

būtų tiesioginis mūsų nuopelnas. 
Žinoma, graži gamta yra svarbu, 
bet jeigu toje gamtoje gyvena 
atžarūs žmonės, privalumai 
nublanksta. Juk ir Gvatemaloje 
gražu, ir Afganistane gražu, bet 
žmonės žmonėms viską lemia.  

Kartais komiškai atrodom su 
tuo labai maži - labai dideli. 
Įsivaizduokim, kad tikras rajono 
veidas būtų tada, jeigu jis staiga 
atsidurtų kur nors Kazachsta-
no stepėje. Kas tada liktų, kai 

nebebūtų gamtos širmos? Turbūt 
tai, kas iš tiesų ir esame – ką 
kalbame, ką galvojame, kaip 
žiūrime į žmones, kaip priimame 
kitus, kaip jaučiamės gyvenda-
mi. Tiesa, turbūt geroji žinia yra 
ta, kad kol esame gyvi, galime 
daug ką pakeisti. Kalitos kalno 
juk rankom nesupilsi, upei vagos 
irgi neišrausi, o ir nereikia, nes 
tai turime. O štai nusišypsoti, 
vieną kitą kartą išmokti patylėti, 
nebesipiktinti kaimynų vaikais 
arba senjorų pomėgiais – tai 
galime. Galime išmokti kalbėtis, 
o ne apkalbėti, galime išmokti 
leisti būti kitokiems, išmokti 
džiaugtis, kai kas nors kyla, o ne 
kai krenta. 

Tai, atrodytų, labai paprasti 
dalykai, kaip jie gali pakeisti 
gyvenimą? Genialūs dalykai ir 
tebūna paprasti. Mano idealas 
yra Jėzus Kristus – asmenybė, 
kuri spinduliavo paprastumu. 
Tai leido jį girdėti ir prie jo 
artintis vaikams, pagyvenu-
siems, nusidėjėliams ir aukš-
čiausiems to meto valdininkams.  
Paprastumo rūbas pasirodė 

gražesnis ir vertingesnis ir už 
auksą. Kiek žmonės besistengtų, 
kokių įmantrybių neprirašy-
tų, lieka nepralenkti ir nebus 
pralenkti paprasti Evangelijos 
žodžiai „visa, ko norite, kad 
jums darytų žmonės, ir jūs patys 
jiems darykite; nes tai Įstatymas 
ir Pranašai“. Galbūt reiktų įsi-
vaizduoti, kad mes ne gyvename 
Anykščių krašte, o čia tik atvyks-
tame į svečius. Ką mes norėtume 
čia rasti, kokius žmones sutikti? 
Daugmaž įsivaizduojame? 
Vadinasi, patartina visų pirma 
patiems taip elgtis. 

Galvoju, kad šie paprasti 
dalykai yra daug svarbesni už 
Europos Sąjungos milijonus. 
Tuos milijonus įbetonuos, įasfal-
tuos ir tiek žinių. Žinoma, švarūs 
batai yra estetiška ir svarbu, 
bet švari širdis ir švari kalba – 
žymiai svarbiau. Tuo labiau, kad 
nėra fondo, kuris į tai investuotų, 
tegalime tai padaryti patys. Ir 
ne iš baimės, kad nubaus, ar 
dėl naudos, kad ką nors už tai 
gausime. Dėl pačių savęs. Ir dėl 
Anykščių krašto taip pat.

...Įsivaizduokim, kad ti-
kras rajono veidas būtų 
tada, jeigu jis staiga atsi-
durtų kur nors Kazachsta-
no stepėje...

Sekmadienio pusryčiams – 
mamos blynai

Grybavimas – ypatingai mėgsta-
mas D. Nefienės užsiėmimas. Tik 
sako, prasidėjus mokslo metams, 
padaugėjus darbo, kartais pritrūks-
tanti laiko po mišką pasivaikščioti. 
Tačiau didelės šeimynos – Dangira 
ir Saulius Nefai užaugino penkis 
vaikus, jau turi ir anūkę – Kūčių 

Tuščių lentynų rūsyje mokytoja 
žiemai nepalieka Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Dangira Nefie-
nė sako esanti „seno sukirpimo“ šeimininkė, tad atėjus rudeniui rūpinasi, kad lentynos rūsyje būtų 
pilnos. „Labai mėgstu grybauti, tiesa, tie grybai kartais nuo manęs ima ir pasislepia, bet visada 
sakau, kad mano grybų niekas kitas neras“ – juokauja pedagogė, šį rudenį iš miško parnešusi jau 
ne vieną dešimtį baravykų.

stalas neįsivaizduojamas be tra-
dicinio patiekalo – grybų auselių 
sriubos. 

Paklausta, ar ir dukras „užkrė-
tusi“ pomėgiu gaminti, D. Nefienė 
sako: „Džiaugiuosi, kad virtuvėje 
turiu pamainą – mėgsta šeiminin-
kauti dukros, sūnūs nustebina ko-
kiu neįprastu patiekalu, vyras iš 
kelionių parsiveža receptų. Mėgs-
tame visi ragauti, vertinti. Vaikai 

ypač vertina sekmadienio pusry-
čius – čia būtini mamos blynai. 
Tiesa, jie paprasti, bet su namuo-
se virta uogiene – labai skanūs. 
Visada švenčiame šeimos narių 
gimtadienius – susėdimas prie 
bendro stalo – būtinas. Pamėgome 
patiekalus, pagamintus ant laužo – 
plovas, kurdašas pradžiugina ne tik 
mus, bet ir svečius. Čia aš jau tik 
talkinu, nes gamina vyras“. 

Namuose sklando 
naminės duonos kvapas

Nefų šeimos šaldytuvas, pasak 
pašnekovės, neįsivaizduojamas 
be jogurto, sūrio, dešros. „Mėgstu 
juodąją arbatą, todėl visada ja pa-
sirūpinu, nes kiti šeimos nariai pir-
menybę atiduoda žaliajai. Kasmet 
prisidžioviname įvairių žolelių, 
prieskonių ir jais gardiname pa-
tiekalus. Visada (su labai retomis 
išimtimis) turiu 
naminės duonos. 
Kepu ją pati – 
rauginu, minkau, 
ragauju. Kepu ir 
ruginę, ir kvie-
tinę duoną. Ne-
pagailiu kmynų. 
Kepamos duo-
nos kvapas man 
pats maloniausias. Šią vasarą pra-
dėjau gaminti naminius ledus - jo-
gurtas, įvairios uogos, sultys, su-
šaldytos šaldiklyje, puikiai pakeitė 
pirktinius ledus“ – apie pavykusius 
eksperimentus virtuvėje pasakoja 
D. Nefienė. 

Mokytoja mėgsta 
įvairų maistą

Neseniai prasidėjusi žaliaval-
gystės „mada“, vegetarų siūlomas 
„prėskas“, bet sveikas matinimasis, 
D. Nefienės nestebina. „Manau, 
kad kiekvieno žmogaus apsispren-
dimas, ką valgyti. Čia negali būti 
jokios prievartos. Aš mėgstu visus 
patiekalus, įvairų maistą. Galiu gy-
venti ir be mėsos, bet skanų kepsnį 
irgi kertu pasigardžiuodama. Mė-
sainių nemėgstu, nebent kelionėje, 
kai nėra galimybės suvalgyti ką 
nors skanesnio. Man naminės duo-
nos riekelė skanesnė už bet kokį 
mėsainį“ – kalba pašnekovė. 

Nefų pamėgti aštrūs agurkai

Žiemos atsargų lentyną D. Ne-
fienė siūlo papildyti aštriais ma-
rinuotais agurkais (tinka receptas 
ir cukinijai): „Šį receptą gavau iš 
Niūronių šeimininkės Ritos. Kai 

visus metus parduotuvėse galima 
nusipirkti skanių šviežių daržovių, 
teko ieškoti recepto, kuriuo nuste-
binčiau vis gausėjančią šeimyną. 
Šie agurkai mums visiems labai 
patiko“.

„2 kg agurkų ar cukinijų užpilti 4 
šaukštais druskos ir palikti 12 val. 
Tik druskos tas šaukštas turi būt be 
didelio kaupo, kažkiek nubarsty-
tas, neskanu persūdžius. Kitą dieną 
dedam 400 g cukraus, 1 čili pipi-

riuką, 7 šaukš-
tus aliejaus, 1 
stiklinę acto 
6% ir 2 galvas 
česnako. Čili ir 
česnaką reikia 
pjaustyti nela-
bai smulkiai, 
galima grieži-
nėliais ar kiek 

smulkiau. Viską laikom dar 12 val. 
Po to sudedam į stiklainius, užda-
rom įprastais dangteliais ir į rūsį. 
Kaitinti nereikia, laikosi puikiai vi-
sus metus. Kadangi lieka daug ma-
rinato, juo galima užpilti kopūstus, 
papriką ar pan. Tiesa, cukinija turi 
būti minkšta, jauna, užtat agurkams 
peraugusiems - pats tas“ – pamėg-
tu receptu dalijosi pedagogė.

Savaitgalio pietums

Na, o prie agurkų puikiai tiks 
D. Nefienės jau ne kartą patobu-
linta kepsnys. „Kai reikia skaniai 
ir gana greitai paruošti skanų 
patiekalą, pasižiūriu į šaldytuvą 
ir improvizuoju. Imu daržoves 
– tarkuotas morkas, šiaudeliais 
pjaustytas bulves, ant jų dedu ar 
vištienos, ar kiaulienos, ar žuvies 
gabalėlius, barstau prieskoniais 
(pačiais įvairiausiais – kaskart vis 
kitą skonį gaunu), įdedu gabalėlį 
sviesto ar šaukštelį grietinės (jei 
višta naminė – nereikia). Suvy-
nioju atskirai kiekvieną kepsnį į 
foliją ir kepu orkaitėje, į stalą pa-
tiekiu taip pat folijoje. Prie tokio 
patiekalo tinka tiek šviežios, tiek 
marinuotos daržovės“ – greitai 
paruošiamų pietų receptu pasida-
lijo D. Nefienė. 

Anykščių A. Barnausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Dangira Nefienė šeiminin-
kavimo įgūdžius perdavė ir dukroms – Gintarei, Rūtai ir Eglei, o ir sūnūs Gediminas bei Mindaugas 
„nesibaido“ virtuvės.

...Pamėgome patiekalus, 
pagamintus ant laužo – plo-
vas, kurdašas pradžiugina 
ne tik mus, bet ir svečius. 
Čia aš jau tik talkinu, nes 
gamina vyras“...
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pirmadienis 2014 09 15

sekmadienis 2014 09 14

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Lietuva gali (k).  
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Haudis Gaudis“. 
9.25 „Aivenhas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Gustavo enciklopedija.
11.00 Brolių Grimų pasakos. 
15 s. „Vagių vagis“.
11.45 Klausimėlis.lt
12.00 Šiluvos atlaidai. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija.
14.00 „Afrika“.
15.00 „Meilė kaip mėnulyje“ 
(k). 
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.15 Duokit šansą (k).
16.40 Nelly Paltinienės jubi-
liejinis koncertas.
18.55 Lašas po lašo. 
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
19.30 Pasaulio panorama.
20.00 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Mėnulio fazė.
22.05 „Ugnies žiede“. N-7
1.50 „Senis“. N-7

6.30 „Žaibo smūgis“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“.
8.10 „Sunkus vaikas“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Viena diena Niujorke“.

11.50 „Provincialai Niujorke“. 
N-7
13.40 „Mano puikioji auklė 
“. N-7
14.50 „Didingasis amžius“. 
N-7
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 Lietuvos balsas.
21.00 „Bjauri tiesa“. N-14
22.50 „Sluoksniuotas pyra-
gas“. N-14
0.50 „Alaus šventė“ (k). N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Mano mažasis ponis“. 
7.25 „Mažieji išdykėliai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
9.00 Sportuok su mumis.  
9.30 Laikas keistis.  
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala“. 
13.40 „Brolis lokys“.  
15.10 „Dauntono abatija“. 
N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7
17.20 Ekstrasensai tiria. N-7
18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 „Persijos princas. 
Laiko smiltys“. N-7 
22.00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas. Finalas.  
0.00 „Jackass 3D“. S 
1.50 „Be jos“. N-7

7.00 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7
7.55 Nacionalinė loterija. 
8.00 Brydės (k). 

8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Cukrus. N-7 
10.00 Sekmadienio rytas. 
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 Sveikinimai.
14.00 „Davis‘o“ taurės tur-
nyras. Lietuva - Bosnija ir 
Hercegovina. 
19.00 „Abejojant meile“. N-7
20.50 RUSŲ KINAS „Meilė 
seilė 2“. N-7
22.55 „Prieš saulėlydį“. N-7 
0.30 Bamba TV. S

6.50 „Mylėk savo sodą“ (k). 
7.40 „Parduotuvių  karalie-
nė“. 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“. 
11.00 „Gepardų dienoraš-
čiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Pasaulio virtuvė“. 
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30  „Nerami tarnyba“. N-7
16.30 „Būrėja“ (k). N-7 
17.30 „Viešbutis “Grand 
Hotel”“. N-7 
19.10 „Magijos meistrai“. N-7 
20.00 „Nematomas žmogus“. 
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. Sudie, 
Čaina“. N-14 
22.45 „Išleistuvių naktis“. 
N-14
0.20 „Nerami tarnyba“ (k). 
N-7 

 KULTŪRA

8.05 Tarptautinis jaunųjų 
atlikėjų konkursas „Kaunas 
Sonorum 2013“. 
9.20 Kasdienybės aitvarai. 
Lietuvių tautinio kostiumo 
istorija ir dabartis (k). 
10.00 Septynios Kauno 
dienos. 
10.30 „Dvynukės ir dvynu-
kai“. 
11.20 Varpai bažnyčiose.  
11.45 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
12.00 Laisva mintis. 
Susitikimas su prof. Vytautu 
Kavoliu (k). 
12.40 Dainuoja jaunimo cho-
ras „Kivi“. 
13.45 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014. Grupė „Biplan“ (k). 
14.40 Mūsų miesteliai. Vilkija 
2 d.  
15.30 Šventadienio mintys. 
 
16.00 „Pasakojimai iš 
Japonijos“ (k). 
16.40 Prisiminkime.Dainuoja 
Virgilijus Noreika. 
16.55 Būtovės slėpiniai.1009 
-ieji. 2 dalis.  
17.50 Kasdienybės aitvarai. 
Apie keistuolius.  
18.30 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k). 
18.45 Groja Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras.  
19.30 Laiko portretai.  
20.00 Dainų šventė. 
Ansamblių vakaras „Krantai 
Nemunėlio“. 2014 m. 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Apie R. M. Rilkę 
Dotnuvos vienuolyne (k). 
0.10 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 

5.15 Krepšinio pasaulyje su 

Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
10.45 Alchemija LXII. 
Humanitarinė taika. VDU 
karta (k).  
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Dviračio šou (k).  
14.00 Valanda su Rūta (k).  
15.40 24 valandos (k). N-7 
16.45 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“.  
17.20 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
17.45 Šefas rekomenduoja.  
18.15 Nuo... Iki... (k).  
19.10 Mes pačios.  
19.40 Apie žūklę (k). 
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
21.00 „Visagalė reklama“. 
22.00 „Gamtos tiltai“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7 
23.25 Savaitės kriminalai 
(k). N-7  
23.50 24 valandos (k). N-7  
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).  
4.20 Tauro ragas (k). N-7 
4.50 Yra kaip yra (k). N-7

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio patie-
kalai per 15 minučių.

10.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
11.00 Šuoliai į vandenį. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Topmodeliai“. N-7
13.30 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Iš peties“. N-7 
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Sachara“. N-7
21.30 „Bobo užkandinė“. 
N-14
22.00 „Dingę be žinios“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14
0.30 „Kapitonas Griaustinis“. 
N-14

7.25 Kitoks pokalbis. N-7 
8.20 Šiandien kimba.
8.50 Gyvenu čia. 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 „Pažabok stresą!” N-7
11.00 Šiandien kimba. 
11.30 Girių takais.
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Apaštalas“. N-7 
15.20 „Mikropasauliai“. N-7
16.00 Žinios
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 „Mikropasauliai“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vestuvių kovos“. N-7
20.05 „Mikropasauliai“. N-7 
20.45 Grilio skanėstai. 
21.00 Žinios.
21.25 „VMG vasara. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-7
23.30 „Nebylus liudijimas“. N-14
1.40 „24/7“.
2.20 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-7 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio panorama (k).
11.30 Savaitė (k).
12.00 Mėnulio fazė (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas 
14“. N-7
17.10 „Puaro“.
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
19.55 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Teisė žinoti.
21.55 Tautos balsas.
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Tautos balsas.
22.30 Keliai.Mašinos. 
Žmonės.
23.00 Vakaro žinios. 
23.25 „Prezidento kabineto 
vadovai“. 
1.20 „Šnipai“. N-7 
2.30 „Senis“. N-7

6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.50 „Netikra vienuolė“ (k).
10.45 „Kaukės sūnus“ (k).
12.30 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“ (k).
12.55 „Soriukas“. N-7
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.50 „Ogis ir tarakonai“.
14.00 „Kung Fu Panda“. 
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7  
20.25 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.10 „Mentalistas“. N-7
23.10 „Judantis objektas“. N-7
0.10 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7
1.05 „Persekiotojai“. N-7
2.00 „Įvykis“. N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“.  N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Susikeitę broliai“. N-7 
11.00 „Persijos princas. Laiko 
smiltys“. N-7 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 VIRAL’as. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7 
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 „Kerštas“. N-14 

23.00 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14 
0.00 „Transporteris“. N-14
1.05 „Liudininkai“. N-14 
1.55 „Choras“. N-7 
2.45 „Biuras“. N-7
 

6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Abejojant meile“ (k). 
N-7  
11.00 „Laukinis“. N-7  
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Mano virtuvė geriau-
sia“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Striksės“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.30 „Policijos akademija”. 
N-7
20.20 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Pranaši pozicija“. N-7
23.15 WRC Pasaulio ralio 
čempionatas.
0.20 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.15 „Laukinis“ (k). N-7

6.50 „Komisaras Aleksas“ 
(k). N-7
7.45 „Dviese geriau“ (k). 
8.10 „Galingasis šou Kriptas“. 
8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
9.00 „Superdidvyrių koman-

da“.
9.25 „Teisingumo lyga“. 
9.50 „Žmogus - voras“.  
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7 
12.40 „Apgavystės“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Dviese geriau“ (k).
15.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Zoro kaukė“. N-7
23.35 „Klientų sąrašas“. 
0.30 „Dūmas“. N-14
1.25 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.00 Brolių Grimų pasakos 
15s. „Vagių vagis“ (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. Ukraina.Laida 
rusų kalba. 
11.45 Kine kaip kine (k). 
12.10 „Mėnulio pilnaties me-
tas“ (k). N-7 
13.30 Groja Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras 
(k). 
14.20 Šventadienio mintys. 
14.45 Septynios Kauno die-
nos (k). 
15.15 Istorijos detektyvai.  
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“ (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.15 „Neskubėk gyventi“. 
18.40 Kultūrų kryžkelė. 
18.55 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 

19.10 „Ugnies žiede“. N-7 
22.00 Groja Lietuvos kameri-
nis orkestras. 
23.10 „Da Vinčio demonai“ 
(k). N-14  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 „Da Vinčio demonai“ (k). 
N-14 
1.35 Teatras (k).

5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Sekmadienio rytas. 
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 Mes pačios. 
9.30 Žinios.
10.00 Ne vienas kelyje (k).
10.35 Šefas rekomenduoja 
(k).
11.05 24 valandos. N-7 
12.10 Valanda su Rūta (k). 
13.50 Mes pačios (k).
14.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 Autopilotas (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Gelbėtojai 
Havajuose“. N-7
11.00 „Mastrichto policija“. 
N-7
12.00 „Elementaru“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14
23.00 „Šnabždesys“. S
1.00 „CSI Majamis“. N-7 

7.30 „Pažabok stresą!“ 
8.00 Girių takais. 
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis.  
10.00 Nuoga tiesa. N-7 
11.00 Pasaulis X. N-7 
12.00 Patriotai. N-7 
13.00 Viskas bus gerai! N-7 
14.00 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Anna German“. N-7
19.50 VMG vasara. 
19.55 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Susipažink su “Mis 
Lietuva 2014“.
22.50 Pasaulis X. N-7 
23.50 „Pragaras ant ratų“ N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai. 
1.55 „Mikropasauliai“. N-7 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 14“ 
(k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Prezidento kabineto 
vadovai“ (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.
13.30 „Aivenhas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas 14“. 
N-7
17.10 „Puaro“. N-7 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.50 Emigrantai.
19.55 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Specialus tyrimas.
21.55 Lietuva gali. 
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Lietuva gali.
22.30 Durys atsidaro. 
23.00 Vakaro žinios.
23.25 „Afrika“ (k).
0.30 „Šnipai“. N-7 
1.35 „Senis“. N-7 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Viena diena Niujorke“ (k). 
10.35 Lietuvos balsas (k). 

12.30 „Tomas ir Džeris“ (k). 
12.55 „Soriukas“. N-7 
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.50 „Ogis ir tarakonai“. 
14.00 „Kung Fu Panda“.  
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. N-7
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Grėsminga žemė“. N-14
0.15 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7 
1.10 „Persekiotojai
2.05 „Įvykis“. N-7

6.30 Teleparduotuvė. 
6.45 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Susikeitę broliai“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Šeimos reikalai“.  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7 
20.30 „Pasmerkti“. N-7 
21.00 VIP. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  

22.00 „Nematoma riba“. N-14 
23.10 „CSI kriminalistai“. N-14 
0.10 „Transporteris“. N-14
1.10 „Liudininkai“. N-14 
2.00 „Choras“. N-7 
2.55 „Biuras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
9.00 „Panaši pozicija“ (k). N-7 
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Mano virtuvė geriausia“.  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Striksės“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.30 „Policijos akademija“. 
N-7  
20.20 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Įbroliai“. N-14 
23.40 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14  
0.35 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7  
1.30 „Laukinis“ (k). N-7  
2.30 Bamba TV. S

6.50 „Komisaras Aleksas“ (k). 
N-7
7.45 „Dviese geriau“ (k).
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“. 
8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
9.25 „Teisingumo lyga“.

9.50 „Žmogus - voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7 
12.40 „Apgavystės“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Dviese geriau“ (k).
15.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Kraujuojanti meilė“. 
N-14 
22.45 „Klientų sąrašas“. N-7 
23.40 „Dūmas“. N-14
0.35 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
8.55 Septynios Kauno dienos 
(k). 
9.25 Teatras (k). 
10.15 Fotografijos istorija 
arba istorija fotografijoje. 4 d. 
Sovietmečio fotografija (k). 
10.45 Konferencija „Iššūkiai 
atskaitingumui ir viešajam 
auditui“. 
12.45 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
13.00 Dainų šventė 2014 m. 
(k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“ (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.15 „Neskubėk gyventi“. 
18.40 Kultūrų kryžkelė. 
18.55 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
19.10 „Prokurorai“. 

20.00 Fotomenininkas Saulius 
Paukštys 1991 m. 
20.10 „Dubysos spindesiai“. 
20.25 Istorijos detektyvai (k). 
21.10 „Į gamtą“. 
22.00 Naktinis ekspresas. 
 
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Groja Lietuvos kamerinis 
orkestras (k).

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios. 2014 m.  
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.05 Yra kaip yra (k). N-7 
12.10 Nuo... Iki... (k).  
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Info diena (k).
  

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Elementaru“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7

16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Real Madrid CF“ – 
„FC Basel 1893“. 
23.40 „ Jackass 3.5.“S
1.15 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 

7.20 Reporteris. 
7.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.  
8.00 „Čiapajevas. Aistra gyven-
ti“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris. 
11.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.  
12.00 „24/7“. 
13.00 Viskas bus gerai! N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Anna German“. N-7 
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“. 
22.50 Nuoga tiesa. N-7 
23.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Mikropasauliai“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 14“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 Emigrantai (k).
12.00 Specialus tyrimas (k).
12.35 Lašas po lašo (k). 
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas 
(k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios. 
16.05 „Komisaras Reksas 14“. N-7
17.10 „Puaro“. N-7 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 
18.50 Gyvenimas.
19.55 „Meilė kaip mėnulis“. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Auksinis protas. 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Auksinis protas. 
23.00 Vakaro žinios. 
23.25 „Į gamtą“.
0.35 „Šnipai“. N-7

6.00 Labas vakaras, Lietuva (k.).  
6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25  „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7 

8.50  24 valandos (k). N-7
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7
11.55 Nuo...Iki... (k). 
12.55 „Soriukas“. N-7
13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13.50 „Ogis ir tarakonai“. 
14.00 „Kung Fu Panda“. 
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 „Gyvenimo receptai“. 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Gaujos vyrukai“. N-14
0.00 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7
0.55 „Persekiotojai“. N-7 

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Susikeitę broliai“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Šeimos reikalai“. 
12.30 „Transformeriai. Praimas“. 
N-7 
13.00 „Bailus voveriukas“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus Maksas“ 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 „Inspektorius Mažylis“. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7  

21.00 Aš – kino žvaigždė. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 Vikingų loto.  
22.05 „Elementaru“. N-7 
23.05 „Pelkė“. N-14
0.00 „Transporteris“. N-14
1.05 „Liudininkai“. N-14
1.55 „Choras“. N-7 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Prajuokink mane (k). N-7 
10.00 „Policijos akademija“ (k). N-7 
11.00 „Laukinis“ (k). N-7 
12.00 „Svotai“. N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
14.00 „Mano virtuvė geriausia“.  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Striksės“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Detektyvė Džonson“. N-7  
19.30 „Policijos akademija“. N-7
20.25 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-7 
21.30 „Pasienis“. N-14
23.20 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14
0.15 „Detektyvė Džonson“ (k). N-7 
1.10 „Laukinis (k)“. N-7.  

6.50 „Komisaras Aleksas“ (k). N-7 
7.45 „Dviese geriau“.
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 
9.00 „Superdidvyrių komanda“. 
9.25 „Teisingumo lyga“.
9.50 „Žmogus - voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).

10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7
12.40 „Apgavystės“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Dviese geriau“ (k).  
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Patriotas“. N-7
0.00 „Dūmas“. N-14
0.55 „Įstatymas ir tvarka“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba. 
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k). 
13.45 Fotomenininkas Saulius 
Paukštys. 1991 m. (k). 
13.55 Laiko ženklai. Vaižgantas ir 
jo epocha.  
14.45 Kūrybos metas.  
15.15 Legendos (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių nuoty-
kiai 5“ (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Parodos „Europos 
Viduramžių ir Renesanso go-
belenai. Gijomis išausta istorija“ 
atidarymas. 
18.55 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba. (k). 
19.10 Tytuvėnų bernardinų vie-
nuolynas ir bažnyčia.  
19.45 „Monologai apie Joną 
Gricių“. 

20.30 „Juozas Tumas-
Vaižgantas“. 
21.10 Kultūros savanoriai.  
21.40 ...formatas.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Kristupo vasaros festivalis 
2014. 
23.35 Kūrybos metas.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios.  
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Alchemija LXII. 
Humanitarinė taika. VDU karta (k). 
11.05 Yra kaip yra (k). N-7 
12.10 Pagalbos skambutis (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Šefas rekomenduoja (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Elementaru“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7 
16.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7 

19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Barcelona“ – 
„APOEL FC“.
23.40 Europos pokerio turas. S
0.40 „50 tablečių“. N-14 

7.20 Reporteris.
7.55 Susipažink su „Mis Lietuva 
2014“. 
8.00 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. 
N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris. 
11.55 Susipažink su „Mis Lietuva 
2014“. 
12.00 Kitoks pokalbis. N-7 
13.00 Gyvenu čia. 
14.00 Lietuva tiesiogiai. 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara. 
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinių kačių nuotykiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Keliauk! Pažink! Pasidalink! 
Ištisus metus”.
18.50 „Magda M“. N-7 
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Kitoks pokalbis. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Susipažink su „Mis Lietuva 
2014“.
22.50 Patriotai. N-7 
23.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris.  
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Mikropasauliai“. N-7

Primename, kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
 Sveikinimo kaina – 55 Lt (15,93 EUR).
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas 14“ 
(k). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Auksinis protas (k). 
12.30 Tautos balsas (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.
13.30 „Aivenhas“. 
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios. 
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Puaro“. N-7 
18.15 Šiandien.
18.50 „Kelias į laimę“. N-7
19.55 „Meilė kaip mėnulis“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre. 
21.15 „Mūsų motinos, mūsų 
tėvai“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Mūsų motinos, mūsų 
tėvai“. N-7
23.15 Vakaro žinios. 
23.40 „Naskos linijų paslaptys“.
0.50 „Šnipai“. N-7
2.00 „Senis“. N-7

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7  
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7 
11.55 „Gyvenimo receptai“ (k). 
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N-7 
12.55 „Soriukas“. N-7 
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.50 „Ogis ir tarakonai“. 
14.00 „Kung Fu Panda“.  
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Galutinis tikslas 5“. N-14
0.00 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7
0.55 „Deksteris“. N-14 
1.50 Sveikatos ABC (k). 

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Susikeitę broliai“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Šeimos reikalai“. 
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.00 „Mažylių nuotykiai“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 Ginčas be taisyklių. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7 
21.00 Opiumas liaudžiai. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
21.55 Žalioji enciklopedija  

22.00 „Kobra 11“. N-7
23.00 „Kaulai“. N-14 
0.00 „Transporteris“. N-14 
1.05 „Liudininkai“. N-14 
1.55 „Choras“. N-7 
2.45 „Biuras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas (k)“. 
N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Prajuokink mane (k). N-7 
11.00 „Laukinis“ (k). N-7 
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Mano virtuvė geriausia“.
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Striksės“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.30 „Policijos akademija“. N-7 
20.30 Juoko kovos. N-7 
21.30 „Vagis policininkas“. N-7
23.20 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.15 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7
1.10 „Laukinis“ (k). N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.50 „Komisaras Aleksas“ (k). 
N-7
7.45 „Dviese geriau“. 
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“. 
8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
9.25 „Teisingumo lyga“. 
9.50 „Žmogus - voras“. 
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).

10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7 
12.40 „Apgavystės“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Dviese geriau“ (k). 
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės XV. Sugriaustas gyveni-
mas“. N-14 
22.45 „Sekso magistrai“. N-14
23.50 „Užribis“. N-7
0.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.15 Dainuoja jaunimo 
choras „Kivi“ (k). 
13.15 ...formatas (k). 
13.30 „Vincas Krėvė“ (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“ (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva 
(k). 
18.15 „Neskubėk gyventi“. 
18.40 Kultūrų kryžkelė.  
18.55 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
19.10 „Prokurorai“. 
20.00 „Nebylys“. 
21.10 Legendos. 
22.00 Naktinis ekspresas. 
22.30 Mūsų dienos - kaip 

šventė. 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre (k). 
0.45 Parodos „Europos 
Viduramžių ir Renesanso 
gobelenai.Gijomis išausta 
istorija“ atidarymas (k). 

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios. 
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Autopilotas.  
11.05 Yra kaip yra (k). N-7 
12.10 Šefas rekomenduoja (k).  
12.35 Padėkime augti (k).  
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Tauro ragas. N-7 
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Info diena (k).
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7 
16.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7

21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Transporteris“. N-7
23.20 „Mačetė“. S
0.40 „50 tablečių“. N-14

7.20 Reporteris.
7.55 Susipažink su „Mis Lietuva 
2014“.
8.00 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus“.
8.05 „Čiapajevas. Aistra gyven-
ti“. N-7
9.05 „Anna German“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris. 
11.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.
12.00 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”. 
12.05 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Josifo Stalino ragana“. 
N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai. 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara. 
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.45 „Magda M“. N-7 
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.
22.50 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
23.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai. 
1.55 „Mikropasauliai“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 14“ 
(k). 
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
12.00 Bėdų turgus (k). 
13.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios.  
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.10 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai“. N-7 
18.15 Šiandien. 
18.35 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas.
18.50 „Kelias į laimę 1“. N-7
19.55 Duokit šansą.  
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Duokim garo!
23.00 „Prieglauda“. N-14
1.00 „Šnipai“. N-7 
2.10 „Senis“. N-7  

6.35 „Smalsutė Dora“.  
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7  
8.50 Pagalbos skambutis. N-7 

9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7 
11.55 „Komisarai tiria“. N-7 
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.50 „Ogis ir tarakonai“. 
14.00 „Kung Fu Panda“. 
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7 
21.00 Norim dar! Su Radistais. 
N-7 
23.00 „Pasmerktas būrys“. 
N-14 
0.50 „Mirties motelis 2. Pirmasis 
kirtis“. N-14

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.00 „Vestuvių muzikantai“. N-7 
10.00 „Susikeitę broliai“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Šeimos reikalai“. 
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.00 „Mažylių nuotykiai“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 „Kaip prisijaukinti slibiną“.
21.20 „Aš - ketvirtas“. N-7 
23.30 „Diktatorius“. N-14 

1.10 „Svajonių merginos“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Juoko kovos (k). N-7 
10.00 „Policijos akademija“ (k). 
N-7
11.00 „Laukinis“. N-7 
12.00 „Mistinės istorijos“. N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Mano virtuvė geriausia“. 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Šeimynėlė“. N-7
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7 
21.30 „Karo menas. Išdavystė“. 
N-14 
23.40 „Vagis policininkas“ (k). 
N-7
1.30 „Laukinis“ (k). N-7 

6.50 „Komisaras Aleksas“ (k). 
N-7 
7.45 „Dviese geriau“.  
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“. 
8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
9.25 „Teisingumo lyga“. 
9.50 „Žmogus - voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7

12.40 „Apgavystės“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k). 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Dviese geriau“ (k). 
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Detektyvas Kolambas. 
Keista partnerystė“. N-7 
22.45 SNOBO KINAS 
„Vakarėlis“. N-14
0.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 Mūsų dienos - kaip šven-
tė (k). 
13.45 Laiko ženklai. 
14.40 Tarptautinis jaunųjų 
atlikėjų konkursas „Kaunas 
Sonorum 2013“ (k). 
16.00 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“ (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.15 „Neskubėk gyventi“. 
18.40 Kultūrų kryžkelė. 
18.55 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
19.10 „Pasakojimai iš 
Japonijos“. 
19.50 „Amerika pirtyje“.
21.40 Teatras. 
22.25 Naktinis ekspresas.  

23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
1.00 „Prokurorai“ (k).

5.30 Info diena (k).  
9.30 Žinios.  
10.15 Dviračio šou (k).  
10.40 Mes pačios (k).  
11.05 24 valandos (k). N-7 
12.10 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
12.35 Apie žūklę.  
13.00 Tauro ragas (k). N-7 
13.25 Autopilotas (k).  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Padėkime augti (k).  
14.45 24 valandos (k). N-7 
15.40 Pagalbos skambutis. N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Pasivaikščiojimai su 
Valentinu Masalskiu. VDU 
karta. 
21.30 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7 
12.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-14 
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7 

16.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-14
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
23.00 „Ryšys“. N-7 
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14
0.25 „Mačetė“. S

7.20 Reporteris. 
7.55 Susipažink su „Mis Lietuva 
2014“. 
8.00 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”.  
8.05 „Anna German“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris. 
11.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“. 
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 VMG vasara.  
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Magda M“. N-7 
19.50 „Moterų daktaras“. N-7 
21.50 „Laisvės kirtis“. N-14 
23.50 „Gimimo paslaptis“. S 
1.40 „Laisvės kirtis“. N-14 

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 40 Lt (11,58 EUR),
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm) 1 Lt (0,29 EUR).
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Naujienos.14.20 “Laba diena!” 14.55 TV serialas “Tikėk manimi”. 15.55 
J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos “Laikas”. 21.25 TV 
serialas “Geros rankos”. 23.30 Lietuvos “Laikas”. 23.40 Vakarinis 
Urgantas 0.20 Informacinė laida. 0.50 Nakties naujienos. 1.05 
Vaidybinis f. “Lengvi pinigai”. 2.25 Mados nuosprendis. 4.10 Muzikinis 
kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
Tankai. Uralo charakteris. Filmas II. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 
14.05 TV serialas “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol 
stanica miega”. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.50 TV 
serialas “Pažink mane, jei galėsi”. 21.45 Specialusis korespondentas. 
22.50 Užkardos vandenyne, Sugrįžimas. 0.30 Vaidybinis f. “Moterys 
ties riba”. 1.35 Vaidybinis filmas “Išeinančios vasaros garsas”, (2). 3.25 
Ypatingas atvejis.

trečiadienis 2014 09 17

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi svei-
kai. 12.35 Kontrolinis pirkimas. 13.10 TV serialas “Laikas parodys”. 
14.00 Naujienos.14.20 “Laba diena!” 14.55 TV serialas “Tikėk ma-
nimi”. 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.55 Lietuvos “Laikas”. 
21.25 TV serialas “Apglėbiant dangų”. 23.30 Lietuvos “Laikas”. 23.40 
Vakarinis Urgantas. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Nakties naujienos. 
1.05 Vaidybinis f. “Lošimas”. 2.35 Mados nuosprendis.4.15 Muzikinis 
kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
Lemtingi skaičiai. Numerologija. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05 
TV serialas “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica 
miega”. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.50 TV seri-
alas “Pažink mane, jei galėsi”. 22.40 Dokumentinis f. 23.40 TV seri-
alas “Moterys ties riba”. 1.35 Vaidybinis f. “Nendrelė vėjyje” (1).3.25 
Ypatingas atvejis.

ketvirtadienis  2014 09 18

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.40 Kontrolinis pirkimas. 13.10 TV serialas “Laikas parodys”. 14.00 
Naujienos.14.20 “Laba diena!” 14.55 TV serialas “Tikėk manimi”. 15.55 
J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos “Laikas”. 21.25 TV 
serialas “Apglėbiant dangų”. 23.25 Lietuvos “Laikas”. 23.35 Vakarinis 
Urgantas. 0.15 Informacinė laida. 0.45 Nakties naujienos. 1.00 
Žvaigždėlaivis. 1.15 Vaidybinis f. “Pakartotinos vedybos”. 1.40 Mados 
nuosprendis. 4.25 Muzikinis kanalas.

sekmadienis 2014 09 14

6.15 Informacinė laida. 6.45 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 
Vaikų klubas. 8.05 Sveikata09.00 Naujienos. 09.15 Blogos pase-
kmės. 09.35 Kol visi namie. 10.25 Sodyba. 11.00 Naujienos.11.25 
Melodrama “Princesė ant žirnio”. 13.40 Melodrama “Jaunikis 
pagal skelbimą”. 15.35 Melodrama “Liusės mylimasis”. 17.30 
Sezono premjera “Juodai baltas”. 18.35 “Didžiosios lenktynės”. 
20.00 Naujienos. 21.45 Melodrama “Išpirka”. 23.25 Politika. 0.25 
Informacinė laida.0.55 Vaidybinis f. “Čelendžerio” skeveldra”. 2.25 
Vaidybinis f. “Trise ant plento”. 3.50 Jūrmala. Humoro festivalis. 5.15 
Muzikinis kanalas.

5.25 Vaidybinis f. “Didysis tramdytojas”. 6.35 Vaidybinis f. “Apsimainykite 
žiedais”. 8.30 Pats sau režisierius. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Humoro laida. 10.45 Rytinis paštas. 11.25 
Gyvūnijos pasaulyje. 12.00 Asmeninė erdvė. 13.20 Žinios. Maskva. 
13.30 Humoro laida. 15.20 Mūsų pasirodymas. 17.00 Vaidybinis f. 
“Ne vaikinuose laimė”. 21.00 Sekmadienio vakaras su V. Solovjovu. 
22.50 Vaidybinis f. “Aš jį sulipdžiau”. 0.50 Vaidybinis f. “Mergaitė”. 4.10 
Humoro laida.

pirmadienis 2014 09 15

6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 6.40 Vaikų klubas. 7.00 TV 
kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV kanalas “Labas 
rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.40 Kontrolinis 
pirkimas. 13.10 “Šiandien vakare” su Andrejumi Malachovu. 14.00 
Naujienos. 14.20 “Šiandien vakare” su Andrejumi Malachovu. 15.15 
“Laba diena!”. 16.00 “Lauk manęs”. 16.55 Mados nuosprendis. 
17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos 
“Laikas”.21.20 TV serialas “Geros rankos”. 23.30 Lietuvos “Laikas”. 
23.40 Vakarinis Urgantas. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Nakties nau-
jienos. 1.05 Melodrama “Ateikite rytoj”. 2.40 Mados nuosprendis. 4.25 
Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 Tankai. Uralo charakteris. Filmas I. 11.50 Apie tai, kas svar-
biausia. 14.05. TV serialas. “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV se-
rialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 19.50 TV serialas “Pažink mane, jei galėsi”. 22.40 Amžinas 
gyvenimas. Ateities medicina. 23.35 TV serialas “Moterys ties riba”. 
1.20 Vaidybinis f. “Išeinančios vasaros garsas” (1). 3.25 Ypatingas 
atvejis.
 antradienis 2014 09 16

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.40 Kontrolinis pirkimas. 13.05 Premjera. “Laikas parodys”. 14.00 

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
Jaunesnysis Stalino sūnus. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05 TV 
serialas “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 
16.45 Mokslas 2.0. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas “Pažink 
mane, jei galėsi”. 21.40 Vaidybinis f. “Ūkvedys”. 23.30 Moterų dikta-
tūra. 0.25 TV serialas “Moterys ties riba”. 2.10 Vaidybinis f. “Nendrelė 
vėjyje” (2).

penktadienis  2014 09 19

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.40 Kontrolinis pirkimas. 13.05 TV serialas “Laikas parodys”. 14.00 
Naujienos.14.20 “Laba diena!” 14.55 TV serialas “Tikėk manimi”. 15.55 
J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Žmogus ir įsta-
tymas. 18.55 “Jūrmala 2012”. Humoro festivalis. 20.00 Laikas.20.50 
Lietuvos “Laikas”. 21.20 Stebuklų laukas. 22.35 “Visiškai tiksliai” 1.00 
Vakarinis Urgantas.1.45 Informacinė laida. 2.15 Komedija “Linksma 
planeta”. 3.50 Mados nuosprendis. 5.30 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50 
Visa Rusija. 11.00 Dainuojantis ginklas. Aleksandrovo ansamblis. 
12.00 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05 TV serialas “Žvaigždės šir-
dis”. 15.00, 3.30 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 
2.0. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 Vaidybinis f. “Vėl vienas visiems” 
23.505 Vaidybinis f. “Tvirta santuoka”. 1.40 Vaidybinis f. “Rudeniniai 
rūpesčiai”.3.25 Ypatingas atvejis.

šeštadienis  2014 09 20

6.05 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 7.00 “Grok, armonika”. 7.40 
Vaikų klubas. 8.05 “Iirina Rodnina. Moteris su charakteriu”. 9.00 
Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Jūrmala. 
Humoro festivalis. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.15 
Melodrama “Atsisveikinimų vėjo rožė” 14.00 Naujienos.14.20 
“Linksmųjų ir sumaniųjų klubas”. 16.45 Ledynmetis. 17.10 Vakaro nau-
jienos. 17.30 Ledynmetis. 20.00 Laikas. 20.35 Jūrmala. Humoro fes-
tivalis. 22.50 Kas? Kur? Kada? 0.00 “Šiandien vakare” su Andrejumi 
Malachovu. 1.30 Informacinė laida. 2.00 Vaidybinis f. “Ivanovų šeima” 
3.30 Komedija “Mano draugas Kolia” 4.55 Muzikinis kanalas.

5.25 Vaidybinis f. “Laikas apmąstymams”. 6.30, 7.15 Vaidybinis f. 
“Aleksandra”. 7.00, 10.00, 13.00 Žinios. 8.45 Šunų planeta. 9.15 Šeštadienio 
talka. 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 10.25, 1.35 Kelionė namo. 11.05 TV 
serialas “Jūra iki kelių”. 13.30 Visa Rusija. 13.40 Tankų batalionas. 14.50 
E. Petrosianas - “50 metų scenoje” (2). 17.00, 2.05 Šeštadienio vakaras. 
19.00 Šeštadienio žinios. 19.50 Vaidybinis f. “Mylimos Kazanovos mote-
rys”. 23.35 Vaidybinis f. “Asmeninė majoro Baranovo byla”. 3.45 Lemtingi 
skaičiai. Numerologija. 4.30 Humoro laida.

šeštadienis 2014 09 20

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k). 
7.00 Emigrantai.
7.55 Specialus tyrimas (k).  
8.30  Gimtoji žemė.  
9.00 „Haudis Gaudis“.  
9.25 „Aivenhas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.00 Durys atsidaro (k).
11.30 Lietuva gali (k).
12.00 „Naskos linijų paslaptys“ (k).
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Tautos balsas (k).
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Meilė kaip mėnulis“ (k).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Tarptautinis krepšinio turny-
ras V.Garasto taurei laimėti 2014. 
Pusfinalis.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.
23.00 „Da Vinčio demonai“. N-14
1.10 „Senis“. N-7 

6.30 „Žaibo smūgis“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Sunkus vaikas“.

8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI „Tomas 
ir Džeris. Stebuklingas žiedas“.
11.15 „Spidas Reiseris“. N-7
13.55 „Mano puikioji auklė“. 
13.20 „Netikra vienuolė“. N-7
14.30 „Didingasis amžius“. N-7
16.35 „Dvidešimt minučių“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Medžioklės sezonas atida-
rytas 2“.
20.30 „Turistas“. N-7
22.30 „L.O.L“. N-14
0.30 Norim dar! Su Radistais (k). 
N-7

6.40 Teleparduotuvė  
6.55 „Mano mažasis ponis“. 
7.25 „Mažieji išdykėliai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Gufis ir jo sūnus Maksas“. 
9.00 Statybų TV. 
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Tobula moteris. 
10.30 Beatos virtuvė. 
11.30 „Ragai ir kanopos“.  
13.10 „Paskutinis oro valdytojas“. 
N-7 
15.10 „Dauntono abatija“. N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.00 „Transformeriai“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija 
22.00 „Savas žmogus“. N-14
0.40 „Tarpininkai“. N-14

2.35 „Pašėlusi širdis“. N-14 

7.00 Skonis. 
9.00 VRS kamera. N-7 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Suomijoje. 
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7  
14.00 „Milijonieriai“. N-7
15.00 „Šeimynėlė“. N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7 
18.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 Lietuvos muzikos legendos. 
N-7 
21.30 MANO HEROJUS 
„Ypatinga užduotis“. N-14 
23.35 AŠTRUS KINAS 
„Erdvėlaivio kariai 3“. N-14 
1.25 Bamba TV. S

6.50 „Sodininkų pasaulis“ (k).
7.40 „Parduotuvių karalienė“. 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.  
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.  
13.00 Šio rudens valgiai.
13.30 „Sodininkų pasaulis“. 
14.00 „Griežčiausi tėvai“. 
15.00 Teleparduotuvė.  

15.30 „Nerami tarnyba“. N-7 
16.30 „Būrėja“. 
17.30 „Susitikimas Malaizijoje“. 
N-7
19.20 „Begalinis Niko ir Noros 
grojaraštis“. N-14
21.00 „NemaRUS kinas. Kapitono 
Granto vaikai“. N-7
22.20 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7
23.25 „Nematomas žmogus“ (k). 
0.25 „Nerami tarnyba“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.15 Krikščionio žodis. Laida 
rusų kalba. (k). 
10.30 Kelias. Laida evangelikams 
10.45 Kūrybos metas (k). 
11.15 Naktinis ekspresas (k). 
11.45 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba. 
12.00 Parodos „Europos 
Viduramžių ir Renesanso go-
belenai. Gijomis išausta istorija“ 
atidarymas (k). 
12.45 „Dubysos spindesiai“ (k). 
13.00 Kine kaip kine.  
13.30 „Vasara baigiasi rudenį“. 
15.00 Tarptautinis krepšinio turny-
ras V.Garasto taurei laimėti 2014. 
Pusfinalis. 
17.00 „Monologai apie Joną 
Gricių“ (k). 
17.45 Vakaro autografas.  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k). 
18.45 Muzika gyvai.  
20.30 Kūrybos metas.  
21.00 „Dėdės ir dėdienės“. 

23.00 Panorama (k). 
23.30 Žagarės vyšnių festivalis 
2014. 
0.15 Kristupo vasaros festivalis 
2014 (k).

5.30 Info diena (k).  
9.30 Info diena (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Tauro ragas (k). N-7 
14.00 Nuo... Iki... (k).  
14.45 KK2 (k). N-7 
15.25 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.45 Dviračio šou (k).  
18.15 Sekmadienio rytas.  
18.55 24 valandos (k). N-7 
20.00 Pasivaikščiojimai su 
Valentinu Masalskiu. VDU karta 
(k). 
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Automobilių paslaptys“. 
22.00 „Gamtos tiltai“. 
23.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
23.50 Valanda su Rūta.  
1.25 24 valandos (k). N-7 
2.30 Yra kaip yra (k). N-7 
3.30 Tauro ragas (k). N-7 
4.00 Pasivaikščiojimai su 
Valentinu Masalskiu. VDU karta 
(k). 
4.30 Nuo... Iki... (k).  

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 

10.00 „Iš peties“. N-7 
11.00 Šuoliai į vandenį. N-7 
12.00 Trys pedalai. 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per 15 minučių. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7
14.55 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
18.55 „Paskutinis legionas“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14
22.00 „Žmogžudystė“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7 
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14 
0.25 „Transporteris“. N-7 

7.40 Patriotai.
8.40 „Didysis barjerinis rifas“. 
N-7
9.45 „Mainai gamtoje“. N-7 
10.50 „Vestuvių kovos“. N-7 
12.30 „Stalino sūnus“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Mikropasauliai“.
17.00 Žinios
17.20 „Mikropasauliai“. 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vera“.  N-7
20.30 „Laukinių kačių nuotykiai“  
21.00 Žinios.
21.25 VMG vasara.  
21.30 „Daktaras Monro“. N-7
23.40 „Vaiduoklių namai“. S
1.15 „Vera“. N-7
2.45 „Vaiduoklių namai“. S

.
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(Atkelta iš 1 p.)
Vienas spėjo „slides patepti“

V.Maksimavičius jam inkrimi-
nuojamas veikas įvykdė lengvai 
apgirtęs (po įvykio policijos parei-
gūnai jam nustatė 0,5 prom. girtu-
mą) nuo stipraus alaus.

Teisiamasis kaltu prisipažino 
ir teisėjų kolegijai nurodė, kad 
griebtis peilio buvo priverstas dėl 
to, kad jį užpuolę D.Labanauskas 
ir S.Pčiolkinas mušė. „Tą dieną 
globos namų gyventojai gavo pen-
sijas. Aš jos dar nebuvau gavęs, 
todėl paprašiau Rolando Zdanavi-
čiaus, kad jis parduotų kam nors 
mano dantų pastą, dantų šepetėlį, 
šampūną, tualetinio popieriaus 
rulonėlį ir už gautus pinigus man 
nupirktų alaus. Tačiau, užuot alų 
atnešęs man, jis „bambalius“ nu-
nešė S.Pčiolkinui. Tarp jo ir manęs 
kilo konfliktas, mes su Sergejumi 
susimušėme, sanitarai mus išsky-
rė. Kai aš nuėjau į savo kambarį, 
šitas (žvelgė į salėje sėdėjusį nu-
kentėjusiuoju byloje pripažintą 
S.Pčiolkiną) ir D.Labanauskas dau-
žė ir spardė mano kambario duris, 
įsibrovę pradėjo mane mušti, galva 
trenkiausi į sieną, pagriebiau nuo 
stalo peilį, smogiau vienam kitam 
ir pasibaigė... Su peiliu gyniausi. 
Nejau turėjau stovėti, kol jie mane 
patį būtų užmušę ar uždaužę, todėl 
tam, kuris mirė, du kartus į pilvą 
dėjau ir viskas. Šitas (vėl pažvel-
gė į S.Pčiolkiną) dar spėjo slides 
patepti (pabėgti – red.past.), o 
kitą pasivijau ir į nugarą suvariau 
peilį...“- savo įvykių versiją trijų 
teisėjų kolegijai dėstė teisiamasis 
V.Maksimavičius.

Išvedė iš kantrybės

Prokuroro Donato Skrebiškio 
paklaustas, kodėl žudė, teisia-
masis V.Maksimavičius aiškino: 
„D.Labanauskas jau ir seniau yra 
grasinęs mane užmušti. Aš jam 
sakiau: „Žingsniuok iš mano kam-
bario. Aš būsiu tau dėkingas“. Aš 
invalidas, sergu, man buvo sudau-
žyta galva, o šitie mane dar daužė. 
Tegul neužpuldinėja“. „O kodėl 
dar vijotės D.Labanauską, juk jis 
jau grėsmės nekėlė?“, - paklausė 
prokuroras. „Jie išvedė mane iš 
kantrybės... Labanauskas, kiaulė, 
anksčiau yra grasinęs, todėl jį ir 
vijausi, o ne S.Pčiolkiną“, - paaiš-
kino V.Maksimavičius.

„Paėdęs“ išėjo 
problemos spręsti

Globotinis Vitalijus Liesys aiš-

Žudė, nes baiminosi dėl 
savo gyvybės

kino, kad „Serioga“ (Sergejus 
Pčiolkinas – red.past.) mušėsi su 
V.Maksimavičiumi dėl alaus...

„Tą vakarą Deividas „paėdė“ 
mano kambaryje duonos ir agur-
kų (aš padedu 
valgykloje in-
dus suplauti, 
tai man duoda 
p a p i l d o m a i 
maisto) ir sako: 
Turiu vieną 
problemą iš-
spręsti“ ir išėjo 
iš mano kamba-
rio pas „Sierą“. 
D.Labanauskas – peštukas. Kai 
V.Maksimavičius jį nudūrė, ma-
čiau peilį, nuo kurio lašėjo krau-
jas“, - nuo vieno epizodo prie kito 
šokinėjo V.Liesys. „Po nudūrimo 
V. Maksimavičius sėdėjo korido-
riuje. Aš jam sakiau nusiraminti, 
kad visko gyvenime pasitaiko, ir 
kad vienu durniumi bus mažiau“, - 
aiškino V. Liesys.

 Ėjo išsiaiškinti...

Nukentėjusiuoju byloje pripa-
žintas, V.Maksimavičiaus peiliu 
sužalotas S.Pčiolkin aiškino, kad 
D.Labanauskas jam pasiūlė kartu 
nueiti į V.Maksimavičiaus kam-
barį ir išsiaiškinti, ko tas norįs... 
„Kai įėjom į V.Maksimavičiaus 
kambarį, jis rankoje už nugaros 

laikė peilį. Deividas ranka sudavė 
Vilmantui, tada V.Maksimavičius 
dūrė peiliu man. Žiūriu, pas mane 
„kiška tarčit“ (išlindo iš pilvo žarna 
– vertimas iš rusų kalbos). Išbėgau 

iš kambario ir 
nubėgau į medi-
cinos kabinetą“, 
- įvykius atpasa-
kojo S.Pčiolkin.

Teisėjo pa-
klaustas, ar 
spardė V. Mak-
s i m a v i č i a u s 
kambario duris, 
S. Pčiolkin at-

sakė: „Stučali v dverj“ (beldėme 
į duris – vertimas iš rusų kalbos), 
nespardėm...“

Policijos laukė prie 
nužudytojo

Kai į Aknystos socialinės globos 
namus atvažiavo policijos pareigū-
nai, V.Maksimavičius sėdėjo kori-
doriuje ant suolo netoli nužudyto 
D.Labanausko.

Anykščių policijos komisariato 
pareigūnas Rimvydas Versinskas 
teisme liudijo, kad atvykus į Aknys-
tos socialinės globos namus, pirmo 
aukšto fojė prie paradinių durų ant 
grindų gulėjo vyriškis su kraujo 
dėme nugaroje, o šalia ant minkš-
tasuolio sėdėjo V.Maksimavičius. 
Paklaustas, kaip elgėsi teisiamasis 

įvykio vietoje, R.Versinskas sakė: 
„Ramiai sėdėjo, buvo vangus, ap-
atiškas. Aiškino, kad jį puolė ir jis 
gynėsi. Klausiamas, kur peilis, ne-
galėjo atsakyti. Ypatingų girtumo 
požymių nebuvo. Mes jam nusta-
tėme nedidelį girtumą“.

Medikai konstatavo mirtį

Medicinos felčerė Renata Min-
kevičienė teisėjų kolegijai paaiški-
no, jog, kai greitoji medicinos pa-
galba atvyko į Aknystos socialinės 
globos namus, medicinos kabinete 
buvo tvarstomas S.Pčiolkinas. „Jam 
buvo uždėti tvarsčiai, būklė sunki. 
Bet mums darbuotojai pasakė, kad 
koridoriuje kažkur yra dar sunkes-
nis ligonis. Todėl S.Pčiolkiną pa-
likom ir bėgom pas kitą pacientą 
koridoriais. D.Labanauskas gulėjo 
kniūpsčias, be gyvybės ženklų su 
durtinėmis žaizdomis“, - prisiminė 
medikė.

Nesuprato, kad globotinis 
– nužudytas

Aknystos socialinės globos 
namų buhalterė Vanda Peslikienė 
tą lapkričio 21 dienos vakarą taip 
pat buvo globos namuose ir matė 
nužudytą D.Labanauską. „Radau 
D.Labanauską gulintį. Nesupra-
tau, kad jis nužudytas, nes gulėjo 
kniūpsčias. Kad jis sužalotas, nesu-
pratau. Maniau, kad ištiko priepuo-
lis. Bet mergaitės sakė, kad kažkas 
D.Labanauskui trenkė ir pabėgo“, 
- aiškino V.Peslikienė.

Rišdavo izoliatoriuose

Į teisėjo klausimą, ar pensionate 
galima vartoti alkoholinius gėri-
mus, buhalterė V.Peslikienė atsakė: 
„Alkoholio vartoti negalima, bet 
kiekvieno už rankos nenutversi...“

Tuo tarpu liudijęs pensionato 
globotinis Rolandas Zdanavičius 
teismui aiškino, jog „geriama daž-
nai, kai tik gaunamos pensijos“. 
„Administracija nieko nesako...
Tik prašo mūsų nesipešti, nekelti 
skandalų. Anksčiau būdavo izo-
liatoriai, tai tuos, kas neklauso, 
ten paguldydavo ir pririšdavo. Da-
bar to nėra, - nuoširdžiai pasakojo 
R.Zdanavičius. – Direktorius žino, 
kad mes geriame, bet jeigu nešliau-
žioji, nieko nesako...“

Jam prieštaravo socialinis dar-
buotojas Artūras Butrimas: „Jei 
socialinės globos namuose būtų 
nedraudžiama vartoti alkoholinius 
gėrimus, alaus būčiau neatėmęs. 
Vidaus tvarkos taisyklės draudžia 
vartoti svaigalus, globotiniai ant 

administracijos už atimtus gėrimus 
nepyksta, nes žino tvarką. Kiek 
įmanoma, tiek kontroliuojam...“

Nužudytasis buvęs „svieto ly-
gintojas“

R.Zdanavičius teismui dėstė, 
jog velionis D.Labanauskas buvo 
„aršus, neprognozuojamas“, o tei-
siamasis V.Maksimavičius – drau-
giškas. „Kiek su juo gėriau, tai Vil-
mantas moka svogūnus paruošti 
užkandai...Apie ūkį kalbėdavom“, 
- globos namų gyventojus charak-
terizavo R.Zdanavičius.

Aknystos socialinės globos namų 
socialinis darbuotojas Artūras Bu-
trimas nužudytąjį D. Labanauską 
prilygino Tadui Blindai. „D. La-
banauskas buvo kaip T. Blinda, 
vis teisybės ieškojo, neleido kitų 
skriausti“, - sakė A.Butrimas.

Jei galima gauti, tai ir prašo

Nužudytojo motina Bronė La-
banauskienė dėl sūnaus netekties 
prašė iš teisiamojo jai priteisti 10 
tūkst.Lt neturtinės žalos, nužudy-
tojo sesuo – 15 tūkst.Lt, o tik per 
plauką mirties išvengęs S.Pčiolkin 
– 20 tūkst.Lt. „Jeigu galima gau-
ti, tai norėčiau 20 tūkst.Lt už tai, 
kad mane pjovė“, - teismo prašė 
S.Pčiolkin.

Tuo tarpu teisiamasis V. Maksi-
mavičius buvo kategoriškas jokios 
žalos nukentėjusiems asmenims 
nemokėti: „Nesutinku mokėti, nes 
mane patį daužė. Nemokėsiu... 
Mane patį vos neužmušė, o aš dar 
jiems turėsiu mokėti...“

Teisiamasis iš valstybės 
prašo 50 tūkst.Lt

Iš Lukiškių tardymo izoliato-
riaus V.Maksimavičius išsiuntė 
laišką Panevėžio apygardos teis-
mui, prašydamas jam iš valstybės 
priteisti 50 tūkst.Lt neturtinės ža-
los atlyginimą. „Būnant Lukiš-
kėse man yra sužalota sveikata...
Prižiūrėtojai nekreipia dėmesio.... 
Esu psichologiškai sužlugdytas, 
sveikata man brangi, kenčiu dide-
lius rankos skausmus, į tai niekas 
nekreipia dėmesio...“, - laiške teis-
mui rašė V.Maksimavičius.

Beje, prisistatydamas teisėjų ko-
legijai V.Maksimavičius sakė, kad 
nežino, kur gimė, nemoka skaityti 
ir rašyti, kad baigė vos tris klases. 

Teisėjai išsiaiškino, jog laiš-
ką teismui už nemokantį rašyti 
V.Maksimavičių parašė kameros 
draugai.

Teisėjų kolegija V. Maksimavi-
čiaus laiško prie bylos neprijungė, 
nurodydama, jeigu teisiamasis turi 
pretenzijų valstybei, tai jis gali jai 
kelti kitą bylą.

Socialinis darbuotojas Artūras Butrimas (dešinėje) teismui sakė, 
jog alkoholio vartojimas pensionate draudžiamas, o globotinis  
Vitalijus Liesys neslėpė, kad, nužudžius pensionato gyventoją, 
„vienu durniumi bus mažiau“.

Autoriaus nuotr.

Netoli Anykščių prokuratūros 
pastato, prie Anykščių sinagogos, 
yra eilė medinių garažėlių. Vienas 
iš jų yra be sienos, tačiau su stogu. 
Po vienos iš naktų vasarą čia atsi-
rado sofa, o vėliau ir patalynė bei 
visi negudriam nakvojimui reika-
lingi atributai. Žinoma, atsirado ir 
gyventojai, iš pradžių vyrai, o dabar 
vyrus nukonkuravo pagyvenusios 
moterys. Kitaip sakant, nakvynės 
namai jau veikia visu pajėgumu.

Kurorto centre – nakvynės namai

Beje, apie tokių namų būtinybę 
birželio mėnesį kalbėjo labdaros 
fondo „Prieglobstis“ darbuotojai 
Robertas Palionis ir Artūras Božo-
kas, kurie Anykščių socialiniams 
darbuotojams ir bendruomenių 
atstovams vedė mokymus. „Pa-
dėtis nepavydėtina, kiek žinau, 
Anykščiuose nėra įstaigos, kuri 
dirbtų su priklausomybių turinčiais 
žmonėmis, tikimės bendradarbiau-
ti su savivaldybe. Jei savivaldy-

bė kiek finansiškai prisidėtų prie 
priklausomybių turinčių asmenų 
reabilitacijos, galėtume juos vežti 
į savo centrus“,- sakė R. Palionis. 
„Pagalvojome, jog visai realus pla-
nas Anykščiuose įsteigti nakvynės 
namus, kuriuose benamiai žmonės 
galėtų būti nuo 8 valandos vakaro 
iki 8 ryto, nusiprausti“,- kalbėjo 
R.Palionis. 

Reiktų priminti, kad Anykščiuo-
se žiemomis jau ne vienas benamis 

sušalo. Sakykim, 2012 metų gruo-
džio mėnesį buvusiose Anykščių 
pieninės patalpose mirtinai sušalo 
62 metų benamis R.S. Paskutinis 
atvejis – šių metų vasario 3 dieną 
senosios ligoninės apleistose pa-
talpose buvo rastas 61 metų anykš-
tėno R.M. kūnas. (Arvydas LIN-
GAITIS „Kurortiniai Anykščiai 
– valkatų miestas“,- „Anykšta“, 
2014-05-29). 

-ANYKŠTA

užjaučia

Mirus Vytautui Ražans-
kui, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnų, dukrą ir artimuosius.

Gaižauskai, Ausejienė, 
Riaubos, Juknevičiai, Šiau-
čiuliai, Papieviai, Žiukai, 
Juodeliai

...daužė ir spardė mano 
kambario duris, įsibrovę 
pradėjo mane mušti, su 
galva trenkiausi į sieną, 
pagriebiau nuo stalo peilį, 
smogiau vienam kitam ir 
pasibaigė...
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įvairūs

parduoda

Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“  redakcijoje (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, PayPost kioskuose.  

Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

„Anykštos“ prenumerata mėnesiui

nuo 13,09 Lt / 3,79 EUR

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 

1 mėn. - 10 Lt / 2,90EUR. 

negražina gyvenimo - 
tiesiai ir apie viską!

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 % 

Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt / 1042,87 EUR.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Lietuvos miškų valdymo 
bendrovė „Girmedis“ 

P E R K A  M I Š K Ą 
su žeme arba išsikirsti. Moka 

brangiai. Parduoda medieną. 
Miškovežio paslaugos.

Tel. (8-612) 12058.

UAB „KALNŲ MIŠKAS“ 
BRANGIAI PERKAME 

MIŠKĄ ANYKŠČIŲ, UTENOS 
APSKRITYJE

Mūsų veikla ir paslaugos:• PERKAME spygliuočių rąs-
tus (gali būti nedideli kiekiai) • PARDUODAME statybinę 

medieną, lauko ir vidaus daily-
lentes • RENGIAME miškotvarkos 

projektus 
Tel. (8-600) 22488, 

el. paštas:
 kalnumiskas@gmail.com

Valstybės įmonė Registrų centras
organizuoja žemės ir statinių 

masinio vertinimo dokumentų viešą 
svarstymą

Vykdydamas Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 
(Žin., 2012, Nr. 146-7536), ir Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 
d. nutarimu Nr. 1049 (Žin., 2005, Nr. 117-4234; 2011 Nr. 28-1321), 
nuostatas, VĮ Registrų centras atliko žemės ir statinių masinį vertini-
mą ir parengė naujas žemės ir statinių masinio vertinimo ataskaitas. 
Informuojame, kad žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų 
viešas svarstymas vyks nuo š. m. rugsėjo 22 d. iki spalio 3 d. Masinio 
vertinimo dokumentai bei projektinės vidutinės rinkos vertės viešo 
svarstymo metu bus skelbiami VĮ Registrų centro interneto svetainėje 
www.registrucentras.lt/ntr/masvert13.

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir Visagino 
savivaldybių žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų viešas 
aptarimas vyks š. m. rugsėjo 23 d. ir rugsėjo 30 d. 8-12 val. bei rug-
sėjo 25 d. ir spalio 2 d. 13-17 val. VĮ Registrų centro Utenos filiale 
(Kauno g. 20, Utena), 220 kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus. 
Smulkesnė informacija telefonu (8 389) 63 959.

VĮ Registrų centro Utenos filialo administracija

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 14 d. (se-
kmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius de-
dančiomis vištomis (kaina nuo 12 Lt/3,47 EUR), 
turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausime 
kiaušiniais (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.

ieško darbo
50 metų moteris gali prižiūrėti 

vaikus.
Tel. (8-684) 43572.

siūlo darbą
Statybinei įmonei nuolatiniam 

darbui reikalingi: betonuotojai, 
mūrininkai, apdailininkai, montuo-
tojai.

AB”Kupolas”, mob. tel. (8-698) 
47087; info@kupolas.lt

Reikalingi E kategorijos 
TARPTAUTINIŲ REISŲ 

VAIRUOTOJAI. 
Tel.: (8-698) 46745,

 (8-686) 23411. 

Parduoda įvairias malkas, turi sau-
sų. Perka mišką.

Tel.: (8-698) 35966, (8-606) 43017.

Paslaugos

Įrengiame nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 
2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į beto-
no pagrindą, nelaidūs vandeniui). 
Kasame tranšėjas vandentiekiui, 
jungiame hidroforus.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com

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

www.melkerlita.lt, tel.: Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu 
“BOBCAT” atliekame žemės kasimo, 
lyginimo, gręžimo, betono daužymo 
darbus (yra paletinės šakės). 

Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358.

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

Tel. (8-647) 48473.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai ir įvadai. Galima 
išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Iškertame  krūmus ir kitą menka-
vertę medieną nuo žemės ūkio pa-
skirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

Griauna pastatus, sumala statybi-
nes atliekas, akmenis.

Tel. (8-682) 92949.

Greitai ir kokybiškai montuoju duji-
nes, kietojo kuro katilines.

Tel. (8-698) 79239.

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

0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Koklinių ir plytinių krosnių statymas, 
remontas. Gali dirbti savo medžiago-
mis. Valo krosnis ir kaminus, paruošia 
žiemos kūrenimui. 

Tel.: (8-610) 45655, (8-618) 16656.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Statybos ir remonto darbai

Rąstinių statinių statyba, medienos 
pjovimas, frezavimas. Parduodu pirtį 
(4x6 m). 

Tel. (8-656) 51760.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai 
namus, gamybinės paskirties patal-
pas, kalkinu fermas, atlieku kitus sta-
tybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

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

Tel. (8-606) 85525.

* Katilai * kaminai * įdėklai  
* visa šildymo įranga 

* vandentiekis * kanalizacija. 
Konsultacijos, montavimas, 

garantija. Nuolaidos. Prekyba 
išsimokėtinai.

J. Biliūno g. 18, „Vilpra“, 
tel.: (8-618) 46975, 

(8-610) 39151, 5-43-74.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

 projektuojame, konsultuojame
 Tel.: (8-698) 19008
         (8-612) 43733
         (8-687) 86324

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt / 4.63 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,70 / 3.39 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus -
6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

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 Perkame 

GRIKIUS
Tel.: 8 698 36704, 

8 615 15353, 8 616 25417, 
(8 45) 59 5600, 

el. paštas info@agrolitpa.lt, 
www.agrolitpa.lt

SUPERKAME OBUOLIUS.
Didesnį kiekį galime paimti 

iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai, 

tel. (8-601) 21323.   UAB “DOVALDA”    
brangiai perka:

  mišką  su žeme,  
biržes išsikirsti; 
  dideliais kiekiais  
apvalius pjautinius  rąstus;
Atsiskaitome  iš karto.  

Tel. 8-611-31937.
 El.paštas: 

uab.dovalda@gmail.com.

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

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-670) 37592.

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose, 1-2 aukštuose. 

Tel. (8-699) 53167.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

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

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba išsikirsti bei apvalią medieną.

Tel. (8-687) 23618.

Transporto priemonės, 
metalo laužas

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

Tel. (8-609) 35788.

Automobilių, mikroautobusų, 
traktorių, motociklų, metalo laužo 
supirkimas visoje Lietuvoje. Seni, 
nebenaudojami, daužti. Siūlyti 
įvairius variantus.

Tel. (8-600) 96172.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroautobu-
sus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 61510.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius. Utilizuoja. 
Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

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

Tel. (8-648) 67177.

Žemės ūkio produkcija

Pašarinius kviečius. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

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

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

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

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

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sve-
ria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Rokiškio rajone su 
žeme. Kaina sutartinė. 

Tel. (8-652) 88122.

Senovinę sodybą 15 km nuo 
Anykščių. Gali gyventi dvi šeimos, 
yra klėtis. Tarpininkai nesikreipki-
te.

Tel. (8-653) 83006.

Skubiai - vieno kambario butą 
Ramybės mikrorajone (2-as aukš-
tas). Rimtam pirkėjui rimta nuolai-
da.

Tel. (8-602) 49369.

Butą Storių g. 2 -10.
Tel. (8-676) 71238.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Kioską Anykščių turgavietė-
je (4 kv. m) ir namą Leliūnuose 
(Anykščių r.) su ūkiniais pastatais 
(34 a žemės, netoli plentas).

Tel. (8-620) 52383.

Žemės ūkio technika, 
automobiliai

6 m. lėkštinį skutiką, kombainą 
115 CS Class Commandor. 

Tel. (8- 698) 40639.

CITROEN-C5 (2 l dyzelis, au-
tomatas, T.A. iki 2015-09, kaina 
1450 EUR).

Tel. (8-614) 84268.

Savos gamybos traktoriuką, 
kuriuo galima dirbti ūkio darbus. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-696) 87701.

OPEL ZAFIRA 2007 m. (1,9 l, 
CDTI) - 15500 Lt/4489 Eur,  AUDI A4 
AVANT 1996 m.  (1,9 l, TDI) - 5200 
Lt/1506 Eur, VW PASSAT CARAVAN 
1995 m. (1,9 l, TDI) - 3300 Lt/955,8 
Eur. Visų TA iki 2016 m. 09 mėn. 

Tel. (8-699) 43030.

Dalimis: VW PASSAT 1995 m. 
(universalas, 1,9 TD, 66 kW), 
SEAT TOLLEDO 1995 m. (1,9 D, 
55 kW). 

Tel. (8-686) 13886. 

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. Taiko nuolaidas.

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

Baltarusiškus durpių briketus 
nuo 300 Lt (86,89 EUR), anglis 
nuo 550 Lt (159,29 EUR). Sveria 
kliento kieme. Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Atraižas.
Tel. (8-612) 56929.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Alksnines malkas, supjautas 
kaladėlėmis (beveik sausos). 
Atveža.

Tel. (8-672) 71853.

Malkas. Atveža: kaladėlėmis, 
rąsteliais. Pjauna, skaldo. Tvarko 
vėjovartas. Perka malkas (išra-
šo sąskaitas). Kaina nuo 300 
Lt/86,89 EUR.

Tel. (8-638) 87800.

Kitos prekės

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3 x 3 m, 3 x 5 m, 3 
x 9 m, 3,40 x 5,50 m; nuo 1200 
Lt/347,54 EUR. Gali atvežti, su-
rinkti. 

Tel. (8-687) 73343.

Valgomas bulves, žirnius su 
avižomis, metalines roges, važį, 
katilą „Beržas“ su talpa kurui, pa-
valkus.

Tel. (8-672) 44183.

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-70 kg, subpro-
duktus. Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Žemės ūkio produkcija

Bulves.
Tel. (8-684) 13095.

Gyvuliai, paukščiai

Karvę.
Tel. (8-600) 17122.

Karvę.
Tel. (8-615) 51923.

Karvę.
Tel. (8-645) 50129.

Veršingą 5 veršelių karvę.
Tel. (8-689) 94450.

Karves 1-2 veršių, žalos.
Tel. (8-674) 91008, skambinti po 

14.00 valandos.

5 mėn. amžiaus dedekles vištai-
tes. Kaina 20 Lt/5,79 EUR.

Tel. (8-611) 46451.
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Barmantas, Barvydė.

šiandien

rugsėjo 14 d.

rugsėjo 15 d.

rugsėjo 14 d. pilnatis.

Sanita, Sanija, Santa, Eis-
vinas, Eisvina, Krescencija, 
Krescencijus.

Eugenija, Rolandas, Visman-
tas, Rimgailė, Nikodemas.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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mįslė

komentaras
anyksta.lt

IŠ ARTI

„Tyso grigulis miške atsigulęs: 
lapą pasiklojęs, lapu užsiklo-
jęs?“

Ketvirtadienio mįslės: „Tupi 
kampe tupinys, neišvežtų net ar-
klys?“ atsakymas – krosnis.

„Nu“: 

„O Dieve, tai Gižinskas nekan-
didatuoja? Kas dabar bus? Lietu-
va, kur tu eini, ant galo...“. 

Amiliutė nematytais grybais 
vaišina kaimyną

www.anyksta.lt

Ar grybaujate?
Viso balsų: 144

Ne 
33

Taip, kai 
tik randu 

laiko, lekiu į 
mišką 

61

Kartais išeinu į mišką
50

Amiliutė prisiklausė
Apie grybus paskaitų
Prisirovė kaip kaliausių
Kažkokių labai keistų.

Dėjo puodan visą krūvą
Kaitino juos su druska
Prasiskaidrins savo būvį
Ir kaimynui pramoga

Stiklainėlį mažą neša
Ir įtikinamai šneka -
Pusę aš, ir pusę tu
Jeigu mirsim – tai abu.

Tik bėda iki aušros
Neramiai dabar galvos.
Meldžias verkiančiu balsu:
-Poviliuk, ar gyvas tu?

Pavasarį mieste išdygo pir-
mieji pastatoliai, statybininkai iš 
Ukmergės, Kauno, Panevėžio ir 
Vilniaus firmų dirba prie 14-os 
Anykščių daugiabučių. „Visos 
problemos yra išsprendžiamos. 
Akivaizdu, jog didžiausia statybi-
ninkų problema yra darbų tempai.” 
– „Anykštai” dėstė A.Gervinskas.  
O tie statybininkų „tempai” labai 
priklauso nuo per plataus „išsi-
žiojimo”, mat šalyje prasidėjus 
daugiabučių renovavimo bumui, 
statybinės įmonės bando pagrieb-
ti kiek įmanoma daugiau objektų, 
tiek, kad nebeužtenka žmogiškųjų 
resursų.

Knibžda statybininkai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iki metų pabaigos bus renovuota bent 13 Anykščių daugiabu-
čių. UAB “Anykščių komunalinis ūkis” specialistas atsakingas už 
renovaciją Alvydas Gervinskas abejoja tik dėl vieno - daugiabu-
čio renovavimo darbų tempų.  

Anykščiuose renovuojama 14 daugiabučių.

Mūsų miesto statybinės organizacijos prie daugiabučių nedirba. 
Namus renovuoja statybininkai iš Ukmergės, Kauno, Panevėžio 
ir Vilniaus.

Nuo vienų namų nurinkti pastoliai pavasarį išdygs prie kitų 
Anykščių daugiabučių.

Dar vienam, taigi 15-am, iš 
Anykščių daugiabučių, jau išduo-
tas renovacijos statybos leidimas, 
o 10-čiai ruošiami investiciniai 
planai. Rugsėjo pabaigoje – spalio 
pradžioje vyks šių namų renova-
vimo rangos konkursai. Taigi 25 
Anykščių daugiabučiai garantuo-
tai bus renovuoti.

Šį rudenį vyks susitikimai su 15 
Anykščių daugiabučių gyvento-
jais – tie namai taip pat gali įšokti į 
renovacijos traukinį. Tiesa, matyt, 
ne visų iš atrinktų namų bendrijos 
pritars renovavimui. Bet akivaiz-
du, jog pastoliais Anykščiai bus 
apkibę ir kitais metais.

Statybininkai, prasidėjus renovavimo bumui, bando užgriebti 
kuo daugiau objektų, todėl darbų tempai nėra patys greičiausi.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.


