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Ukrainoje milicininkui ką nors
reikia duoti

Trys ūkiškos
politiko patirtys

Lietuvos policijos veteranų asociacijos
pirmininkas Kęstutis Tubis stebėjosi milžiniška korupcija Ukrainoje.

Rajono Tarybos narys Lukas
Pakeltis mokosi šeimininkauti.
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šiupinys
Knygos. Anykščių knygynas
„Pegasas“ iš buvusių banko patalpų kraustysis į vieną iš Anykščių prekybos centrų. Šią savaitę
knygynų tinklo vadovai pasirašė
franšizės sutartį su anykštėnu verslininku Aidu Deveikiu. Taigi,
Anykščiuose liks „Pegasas“, tik jį
valdys A.Deveikis.

Pensininkas „nebrokija“
ir pumpotaukšlių
„Šitie jau dideli, nevalgomi,
bet labai gražūs“, - sakė debeikietis Povilas Ražanskas.
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Kurortiniai Anykščiai panašėja į
arvydas.l@anyksta.lt
užmirštą užkampį
Arvydas LINGAITIS

Retingas. Anykščių rajono vadovams yra proga švęsti. Žurnalo
„Veidas“ paskelbtame Lietuvos savivaldybių reitinge Anykščiai užėmė
52-ąją vietą. Taigi atsitiko taip, kaip
įžvalgiausieji prognozuotojai prognozavo - Anykščių reitingas kyla.
Pernai mes „Veido“ reitinge buvome
60-ieji (iš 60-ies savivaldybių).
Kainos. Burbiškio agroserviso
kooperatyvo pirmininkas Alvydas
Diečkus „Anykštai“ sakė, kad dėl
sumažintų pieno supirkimo kainų
kooperatyvas per mėnesį negauna
apie 11 tūkst.Lt papildomų pajamų. „Šiomis dienomis jau gavome
iš perdirbėjų trečią pranešimą, jog
nuo rugsėjo 16 dienos mums už
kilogramą parduodamo pieno bus
mokama tik 67 centai. Pernai tuo
pačiu metu gaudavome 92 ct/kg“,
- sakė A.Diečkus. Burbiškio agroserviso kooperatyvas laiko per 100
karvių, per mėnesį parduoda per
40 tonų pieno žaliavos.
Virtuvė. Trečiadienį apie 22
valandą Troškūnų seniūnijos Kalnuočių kaime užsidegė vasaros
virtuvė. Atvykus ugniagesiams
gelbėtojams, atvira liepsna degė
neelektrifikuota medinė vasaros
virtuvė. Gaisro metu pastatas sudegė.
Sausakimša. Praėjusį šeštadienį
siauruko muziejų aplankė rekordinis šiam laikui lankytojų būrys
- 169, net tris kartus iš stoties dundėjo traukiniai - reguliarusis į Rubikius ir du užsakomieji į Troškūnus, į Anykščių vyno degustaciją.

Šiuo metu AB „Lesto“ nuomoja dalį patalpų iš pastato savininko - bendrovės „NT Valdos“.
Pastato plotas yra 573,42 kv.m., „Lesto“ nuomojama dalis šiuo metu siekia 232,56 kv. m. Po
klientų tinklo pertvarkos spalio 1 dieną sumažės „Lesto“ nuomojamas patalpų plotas, likusiose patalpose dirbs 9 inžinieriai. 				
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Iš Anykščių traukiasi gyventojams
paslaugas teikiančios įstaigos.
Nuo spalio 1 dienos uždaromas AB
„Lesto“ Anykščių klientų aptarnavimo centras. Kiek anksčiau iš Anykščių pasitraukė ir didžiausių bankų
padaliniai. Dabar anykštėnai, norėdami susitvarkyti įvairius reikalus,
yra priversti vykti į kaimyninius rajonus: Uteną, Ukmergę ar Panevėžį.
Iš kurortinių Anykščių pasitraukiančios įstaigos tai vadina „vartotojų aptarnavimo tinklo Lietuvoje
pertvarkymu ir klientų aptarnavimo
vietų skaičiaus optimizavimu“.
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Rajono Taryba bausdama
Signatarę persistengė
Gimnazija velkasi
naują rūbą
Anykščių Jono Biliūno vidurinė mokykla, dabar to paties pavadinimo gimnazija, pirmuosius mokinius į savo klases pakvietė 1965
– aisias ir per penkis dešimtmečius buvo tik kosmetiškai paremontuojama.
Gimnazijos pastatas prarado estetinę išvaizdą, o patalpų šildymas tapo neekonomiškas. Pernai gavus 2 mln. 519 tūkst. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų paramos buvo pradėti gimnazijos atnaujinimo darbai, kuriuos tikimasi užbaigti šiemet. Nors mokslo
metus gimnazija pradėjo statybų aikštele virtusiame pastate, dėl
neatpažįstamai besikeičiančios gimnazijos galima pakentėti laikinus nepatogumus.

Išsilavinimas. Rugsėjo 1 -ąją
Anykščių darbo biržoje registruoti
195 bedarbiai iki 25 metų amžiaus.
Iš jų 43 turintys aukštąjį išsilavinimą, 82 – profesinį išsilavinimą.
Neturinčių kvalifikacijos - 70.

Statybininkai pilnu tempu dirba po pamokų.

12 psl.

Progimnazijos direktorė Irena Andrukaitienė ne tik kad
nesitraukia iš darbo, bet ir
siekia, kad Anykščių rajono
tarybos jai skirta drausminė
nuobauda būtų panaikinta.

Anykščių Antano Vienuolio
progimnazijos direktorė, Kovo
11-osios Akto Signatarė Irena Andrukaitienė kreipėsi į Valstybinę
darbo ginčų komisiją dėl Anykščių rajono tarybos liepos mėnesį
jai skirtos nuobaudos panaikinimo. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Signatarei atsiuntė
raštą, jog įstatymas būtų pažeistas,
jei rajono Tarybos Antikorupcinės komisijos pirmininkui Romaldui Gižinskui ji būtų atskleidusi
darbuotojo asmens
duomenis.
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Ukrainoje milicininkui ką nors
reikia duoti

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Kartu su kolegomis iš JAV, Gruzijos ir kitų šalių Ukrainos sostinėje Kijeve rugsėjo viduryje vykusioje konferencijoje, skirtoje
Ukrainos milicijos pertvarkai, dalyvavo Lietuvos policijos veteranų asociacijos pirmininkas, buvęs policijos generalinio komisaro
pavaduotojas, buvęs Anykščių policijos komisaras Kęstutis Tubis.
Pasak K.Tubio, Ukraina dabar
išgyvena sunkų laikotarpį, o šios
šalies miliciją reikia pertvarkyti.
Apie tai, kaip buvo pertvarkomos
tokios struktūros postsovietinėje
erdvėje ir pasakojo ukrainiečiams
lietuviai ir gruzinai. „Sakykim,
Gruzijoje buvo 97 tūkstančiai
pareigūnų, jų alga siekė vos 15
dolerių. Jie algų net neimdavo,
tik kyšius. Prezidentu tapus Michailui Saakašviliui, jie visi per
vieną dieną buvo atleisti. Beje,
nebuvo nė vienos bylos teisme,
kad pareigūnai būtų reikalavę
juos grąžinti į tarnybą.“,- pasakojo K.Tubis. Pasak jo, panaši
padėtis ir Ukrainoje – milicininkų yra 300 tūkstančių, aiškiai per
daug, korupcija didžiulė. „Apie
Ukrainos milicininkų mentalitetą
ir įpročius daug sako faktas, kad
sustabdęs vairuotoją ir negalė-

damas prikibti, jis vis tiek sako:
„Nors ką nors duok“. Tiesiog negali šiaip leisti važiuoti“, - juokėsi K.Tubis.
K.Tubio teigimu, karo metu
pertvarka Ukrainos milicijoje
vyksta sparčiau – Ukrainos vidaus reikalų ministras Arsenijus
Avakovas per vieną dieną atleido
17 tūkstančių milicininkų. Rytų
Ukrainos milicininkams buvo
paskelbta, kad tokią ir tokią dieną jie turi atvykti į Mariupolį,
neatvykusius iškart atleido. Taip
buvo atleisti 12 tūkstančių Krymo milicininkų ir 5 tūkstančiai
Donecko ir Lugansko milicininkų. Tik dabar kai kurie iš jų jau
sako, kad norėtų tarnauti Ukrainai, kad negalėjo tą dieną atvykti,
turėjo nedarbingumo lapelį ir t.t.
Matyt, bus ir teismų“,- pasakojo
K.Tubis.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos pirmininkas Kęstutis Tubis stebėjosi milžiniška korupcija Ukrainoje.
Delegacija turėjo laiko pasivaikščioti po Kijevą, patyrinėti
vietinių žmonių nuotaikas. „Lietuvą ir lietuvius žmonės ten labai gerbia, nepriklausomai nuo
įsitikinimų ir tautybės, labai dė-

Gegutės uosis neatlaikė
Visai neseniai neatlaikęs metų naštos, stipraus vėjo ar dar
kitokių pasaulio negandų, išlūžo vienas žymiausių Anykščių
šilelio gamtos paminklų legendinis medis - Gegutės uosis.
Nuošaliau nuo didesnių takų
augęs ir, matyt, neypatingai lankomas ir žinomas, medis iš tiesų
buvo įspūdingas: tarsi bokštas išsistiepęs į 22 metrų aukštį, o kamieno apimtis 1,3 m, o prie žemės
buvo net 3,18 m. Kiek jam galėjo
būti metų?

Paklaustas apie tai Anykščių urėdijos vyresnysis miškininkas Kęstutis Bilbokas pažymėjo, kad taip
paprastai atsakyti negalima - reikia
žinoti kokiame dirvožemyje, kokiomis sąlygomis tas medis augo,
žinoma, jį galima vadinti šimtamečiu, nors uosis nėra ilgaamžis

medis. Patikimiausias būdas - suskaičiuoti kamiene metines rieves,
bet šį kartą to padaryti nepavyks,
nes nuo pat pašaknų medžio vidurys stipriai išpuvęs ir priklauso jis
dabar privačiam miško savininkui.
Uosis buvo ne tik didelis, bet ir
legenda garsus. Pasak senolių, kadaise bandą ganiusiai piemenaitei
ėriukas pasimetė - ponas išvarė
sutemose jo ieškoti. Vaikščiojo,
vaikščiojo, pavargo, verkė nerasdama ir po uosiu prisėdo. Medyje

kingi už palaikymą, kurį lietuviai
išreiškė Ukrainai šiuo sunkiu
metu“, - teigė K.Tubis.
Platesnį interviu su K.Tubiu
apie Ukrainą publikuosime greitu laiku.

Raimondas GUOBIS
tupėjusi gegutė žmogaus balsu prabilo, mergaitę nuramino - liepė nusiraminti ir pamiegoti. Anksti ryte
pabudusi nudžiugo - ėriukas atsirado, o išganingas medis Gegutės
uosiu pavadintas buvo.
Anykščių regioniniame parke teliko 8 paminkliniai medžiai Šventieji ąžuolai, Žažumbrio ąžuolas, šešiakamienis Elmės ąžuolas,
Variaus ąžuolas, Buivydų uosis ir
dvi milžiniškos pušys. O galėtų
būti daugiau...

Tautos mero rinkimuose - stabilu
Tautos mero rinkimuose toliau pirmauja Alfrydas Savickas. Jis
surinko 33 balsus. Antroje vietoje – Ričardas Sargūnas (25 balsai),
trečioje – Lukas Pakeltis (22), ketvirtas – Antanas Baura (8), penktąją vietą dalinasi – Saulius Rasalas ir Dainius Žiogelis (po 7).
Sigutis Obelevičius ir Donaldas
Vaičiūnas turi po 6 balsus, Ona
Repečkienė, Milda Milevičienė,
Jolanta Balaišienė, Vytautas Bernatavičius, Kęstutis Tubis ir Donatas Krikštaponis – po 2 balsus. Dar
18 asmenų pelnė po 1 balsą. Iš viso
gauti 74 balsavimo biuleteniai.
Balsavimo biuletenius „Anykštoje“ spausdinsime dar du kartus.
Primename, jog į tuščius langelius
galite įrašyti tris pretendentų pavardes, tačiau galite rašyti ir vieną

ar du. Visiems paminėtiems kandidatams skiriama po vieną balsą.
Tautos mero rinkimų nugalėtojus skelbsime rugsėjo 27-osios
„Anykštoje“. Balsavimo biuletenius galite siųsti paštu (Vilniaus g.
29), įmesti į mūsų laikraščio pašto
dėžutę, esančią prie „Anykštos“
redakcijos, galite užnešti į redakciją. Taip pat galite įmesti į „Anykštos“ dėžutes, esančias „Jara Jums“
ir „Žiburio“ parduotuvėse.
-ANYKŠTA

Temidės svarstyklės

mas dėl vyriškio, gimusio 1959 metais, rasto savo namuose Troškūnų
seniūnijoje, mirties priežasties nustatymo.
Mirė II. Rugsėjo 18 dieną
Anykščių r. PK pradėtas ikiteisminis
tyrimas dėl vyriškio, gimusio 1956
metais, rasto savo namuose Svėdasų
seniūnijoje, mirties priežasties nustatymo.

Grasino. Rugsėjo 18 dieną apie
12 valandą 30 minučių Anykščiuose, Žiburio gatvėje, grįžęs į namus
neblaivus vyriškis, gimęs 1972 metais, paėmęs peilį grasino susidoroti
su tėvu, gimusiu 1944 metais. Sūnus uždarytas į areštinę.
Sudavė. Rugsėjo 18 dieną apie
18 valandą vyriškis, gimęs 1963
metais, gyvenantis Anykščiuose, J.
Tumo-Vaižganto gatvėje, būdamas
neblaivus (2,68 prom.), su šepečio
kotu du kartus sudavė tėvui, gimusiam 1937 metais. Sūnus uždarytas
į areštinę.
Mirė I. Rugsėjo 17 dieną Anykščių r. PK pradėtas ikiteisminis tyri-

Ieškomas dingęs be žinios
Anykščių rajono gyventojas
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariate pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be

Tautos mero rinkimų
balsavimo biuletenis:
Kandidatas:
Kandidatas:
Kandidatas:

žinios Rimanto Dzinkaus, gimusio
1952 metais, gyvenančio Anykščių
r. sav., Skiemonių sen., Ožionių k.
R. Dzinkus yra apie 165 cm ūgio,
vidutinio kūno sudėjimo, plaukai
žili, praplikęs kaktos srityje, dešinėje veido pusėje (ties nosimi) ir ant
pilvo yra randai, šlubčioja. Paskutinį kartą R. Dzinkus buvo pastebėtas
šių metų rugsėjo 9 dieną Skiemonių
kaime. Po to dingo neaiškiomis
aplinkybėmis. Artimieji su dingusiu
vyru negali susisiekti.
Asmenis, mačiusius ar žinančius
dingusio be žinios buvimo vietą,
prašome pranešti Anykščių r. PK
telefonu (8 381) 58 140 arba 112.
-ANYKŠTA

spektras
Sesija. Vienas pagrindinių Seimo
rudens sesijos darbų bus 2015 metų
valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžetų tvirtinimas. Šie projektai
yra įrašyti į ketvirtadienį patvirtintos rudens sesijos darbų programą.
Ją parėmė 56 parlamentarai, 2 buvo
prieš ir 16 susilaikė. Sesijos darbų
programoje yra įrašyta per 700 teisės aktų projektų (be lydimųjų), iš
jų Vyriausybės teikimu įrašyti 270,
Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės - 24, Seimo narių
(frakcijų) siūlymu - per 400 įstatymų projektų.
Pienas. Nors buvo tikėtasi, kad
dėl Rusijos blokados vartotojams sumažės pieno produktų kainos, tačiau
taip neįvyko ir blokada labiausiai
smogė šalies žemdirbiams, kuriems
vidutiniškai pieno supirkimo kaina
rugpjūtį, palyginti su liepa, krito 20
proc. Sunkumus patiriančius ūkininkus žada gelbėti valdžia, skaičiuojama, kad tam iki metų pabaigos reiktų
114 mln. litų. Kaip penktadienį po
pasitarimo su šalies pieno gamintojų atstovais sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, šiuo metu
skaičiuojama, kokius nuostolius patiria ūkininkai, nes perdirbėjai nesilaikė pažado rugpjūtį laikytis pasirašytų sutarčių ir nemažinti kainų. Dėl
to pieno perdirbėjai, pasak ministrės,
kompensacijų gali nesitikėti.
Apdovanos. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Žydų genocido atminimo dienos proga įteiks Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžius 51 asmeniui, kurie
Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido. Per
karą naciai Lietuvoje, neretai padedami lietuvių kolaborantų, išžudė 90
proc. iš maždaug 208 tūkst. Lietuvos
žydų. Už žydų gelbėjimą Pasaulio
teisuoliais yra pripažinti per 800 lietuvių.
Pensijos. Penktadienį posėdžiavusi valdančiųjų Politinė taryba priėmė
sprendimą nuo kitų metų liepos 1 d.
didinti bazinę pensiją, todėl vidutinė
reali senatvės pensija didės 14 litų.
„Priėmėme sprendimą dėl pensijų
padidinimo - dėl bazinės pensijos ir
draudžiamųjų pajamų padidinimo.
Buvo rastas bendras sutarimas, kad
tai vyks nuo 2015 m. liepos 1 d. - ir
bazinė pensija didėja 14 litų, ir draudžiamosios pajamos didėja 14 litų“,
- pranešė Seimo Pirmininkė Loreta
Graužinienė. Iš viso tam kitąmet reikės 92 mln. litų, jeigu didinama nuo
liepos 1 d. Skaičiuojama, kad dėl to
vidutinė senatvės pensija didėtų apie
16-17 litų.
Ukrainoje. Donecko miesto taryba pranešė, kad naktis iš trečiadienio
į ketvirtadienį Rytų Ukrainoje buvo
viena ramiausių nuo paliaubų paskelbimo. Tačiau Ukrainos kariuomenės atstovas Andrijus Lysenka
ketvirtadienį tvirtino, kad naktį netoli Donecko oro uosto per ataką žuvo
vienas pagalbos darbuotojas. Nepaisant paliaubų sutarties, mūšiai aplink
Donecką tęsiasi. Miesto tarybos pareiškime nurodoma, kad situacija
didesnėje miesto dalyje rami, nors
kaimyninėje dalyje galima išgirsti
pavienius sprogimus. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ketvirtadienį išvyko į JAV, kur susitiks su
valstybės sekretoriumi Džonu Keriu, šalies prezidentu Baraku Obama
ir sakys kalbą Kongrese.

Parengta pagal
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SITUACIJA

???

Ar einate į
nemokamus
renginius?
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Rajono Taryba bausdama
Signatarę persistengė

Kalbino ir fotografavo
Jonas Junevičius

savaitės citatos
Akcija: atsivesk tris draugus
ir į partiją priimsim be nario
mokesčio
Irena ANDRUKAITIENĖ, A.
Vienuolio progimnazijos direktorė, apie tai, kodėl jai skirta nuobauda:
„Matyt, labai reikia darbo vietų socialdemokratams, juk LSDP
Anykščių skyrius auga, plečiasi, į
šią partiją jau stojama urmu.“
Daugelį? 20,30,50?
Jolita SIPAITĖ-ŽVIRBLIENĖ,
Skiemonyse gyvenanti policininkė, apie naktimis triukšmaujančius
jaunuolius:
„Daugelį metų kentėjom naktimis triukšmą, jaunimas mums neleido ilsėtis, dėl to patyrėme nuolatinį stresą, įtampą.“

Salvija BRAŽIONYTĖ, J.
Biliūno gimnazijos gimnazistė:
- Einu ir į nemokamus renginius, bet pasirinkimo kriterijus yra visai kitas. Svarbu, ar
renginys man bus įdomus, tad
mokamas ar ne, beveik neturi
reikšmės.

Jonas PAČINSKAS, Zaviesiškio kaimo (Anykščių sen.)
gyventojas:
- Į renginius mokamus ar nemokamus nevaikštau. Senatvė.
Tingisi. Kai buvau jaunesnis,
ne tik į renginius vaikščiodavau, aš juose dalyvaudavau.
Grojau kaimo kapeloje.

Vytautas MIŠKELIŪNAS,
Elmininkų kaimo (Anykščių
sen.) gyventojas:
- Į renginius, nors juos mėgstame, nenuvažiuojame, nes vis
trūksta laiko. Renginiai Anykščiuose dažniausia prasideda 17
– 18 valandą, o mums, kadangi
gyvename kaime, tai per anksti. Jeigu renginiai prasidėtų 19
valandą, į juos spėtų atvažiuoti
ir kaimo žmonės. Juk laikom
gyvuliukų, reikia apsiruošt.

Muzikos mokytojas Romaldas Gižinskas dėjosi
teisę išmanąs geriau, nei Vyriausybės atstovas
Utenos apskrityje Imantas Ubražiūnas.

Viena svajonių darbo vieta - A.Vienuolio progimnazijos režisieriaus - atlaisvinta. Erikas
Druskinas nebedirba progimnazijoje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Politinio susidorojimo tąsa“
naudojant savivaldybės biudžeto ir
mokinio krepšelio lėšas. Posėdžio
„Anykštai“ I.Andrukaitienė tvirtimetu kilo įtarimų dėl galimos korupcijos apraiškų Anykščių Antano no, kad Valstybinė darbo ginčų koVienuolio progimnazijoje vertinant misija kaip tik ir yra tas organas, kuDirektorei drausminė nuobau- progimnazijos režisieriaus atlygini- rio galioje – valstybės tarnautojams
da - pastaba buvo pareikšta už tai, mo dydį. Anykščių rajono savival- skirtas nuobaudas pripažinti neteisėkad ji ... nepažeidė įstatymo, t.y. dybės kontrolės ir audito tarnybos tomis. „O kam man turėti nuobaudą
R.Gižinskui nepateikė informacijos Audito ataskaitoje dėl Anykščių už tai, kad aš laikiausi įstatymų?“ –
apie dabar jau iš darbo išėjusio mo- Antano Vienuolio progimnazijos žurnalisto paklausta, kodėl kreipėsi į
Valstybinę darbo
kyklos režisieriaus Eriko Druskino veiklos, naudo...Jie buvo informuoti, ginčių komisiją,
atlyginimą. Rajono Taryba liepos jant savivaldymėnesį bausdama I.Andrukaitienę bės biudžeto ir buvo paaiškinta, kad lau- klausimu į klaunekreipė dėmesio į Vyriausybės mokinio krepše- kiu atsakymų iš valstybinių simą atsakė Signatarė.
atstovo Utenos apskrityje Imanto lio lėšas, pateikinstitucijų. Tačiau, Tarybos
„Manau, tai
Ubražiūno pastabas, jog, greičiau- ta informacija
siai, nuobauda bus neteisėta. „Iš ne- apie minėtam nariai vis tiek labai skubėjo kas vyksta, yra
politinio susiteisės teisė nekyla.“ – Anykščių po- asmeniui nusta- mane bausti...
dorojimo tąsa.
litikus mokė Vyriausybės atstovas, tytą tarnybinio
bet R.Gižinskas purkštavo, grasino atlyginimo koeficientą, priemokų Tarybos nariai juk žinojo, kad aš ne
kreiptis į Vyriausybės kanceliariją.
skyrimą.“ – rašoma Valstybinės šiaip sau nepateikiau dokumentų. Jie
Neįtikino rajono Tarybos ir duomenų apsaugos inspekcijos buvo informuoti, buvo paaiškinta,
I.Andrukaitienės aiškinimas, kad ji rašte. Kitaip tariant, minėta ins- kad laukiu atsakymų iš valstybinių
skaičius apie režisieriaus algą paklos pekcija aiškina, kad duomenis apie institucijų. Tačiau, Tarybos nariai vis
ant R.Gižinsko stalo, tačiau nori su- E.Druskino atlyginimą R.Gižinskas tiek labai skubėjo mane bausti. Gal
laukti atsakymų iš valstybinių insti- ir be I. Andrukaitienės pagalbos jau tikėjosi, kad nuo rugsėjo 1-osios pasitrauksiu iš darbo. Matyt, labai reitucijų. I.Andrukaitienė raštu kreipėsi turėjo...
į Seimo Antikorupcijos komisijos
Priminsime, jog Anykščių rajono kia darbo vietų socialdemokratams,
vadovą Vitalijų Gailių, klausda- savivaldybės kontrolės ir audito tar- juk LSDP Anykščių skyrius auga,
ma, ar ji gali ir, ar privalo, rajono nybos kontrolierius Artūras Juozas plečiasi, į šią partiją jau stojama
Tarybos Antikorupcijos komisijos Lakačauskas nenustatė, kad režisie- urmu.“ – dėstė I.Andrukaitienė.
pirmininkui
riui E.Druskinui
Kaip tik teismai – taip valdžiai
R.Gižinskui pa...Matyt, labai reikia dar- mokant atlyteikti duomenis bo vietų socialdemokra- ginimą
buvo problemos
apie režisieriaus
padaryti kokie
Dabartinė rajono valdžia bausdaE . D r u s k i n o tams, juk LSDP Anykščių nors pažeidimai.
algą.
Seimo skyrius auga, plečiasi, į šią Anykščių de- ma savivaldybės įmonių vadovus ar
A n t i k o r u p c i - partiją jau stojama urmu...
putatams kon- valstybės tarnautojus dažnai persijos
komisija
trolierius dėstė, stengia – iš bibliotekos direktoriaus
kad E.Druskino pareigų išmestas Romas Kutka teisI.Andrukaitienės paklausimą per- algos dydis gali būti vertintinas tik mų buvo grąžintas į darbą, teismas
siuntė Valstybinei duomenų ap- per moralinę prizmę, nes teisiškai – panaikino ir SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTOsaugos inspekcijai. Ši inspekcija viskas padaryta tvarkingai.
RIAUS VILIAUS JUODELIO skirV.Gailiui ir I.Andrukaitienei raštu
tą drausminę nuobaudą buvusiam
atsakė: „Lietuvos Respublikos koSocdemai – prieš Signatarę
Debeikių seniūnui Alfrydui Savicrupcijos prevencijos įstatyme nėra
įtvirtinta teisė savivaldybės koRajono Tarybos Antikorupcinės kui. Priminsime, jog „Anykštos“
misijoms gauti asmens duomenis. komisijos pirmininkas R.Gižinskas redakcija iš Anykščių savivaldybės
Atsižvelgiant į tai, manytina, kad yra vienas iš Anykščių socialde- prisiteisė keliasdešimt tūkstančių
Anykščių rajono savivaldybės An- mokratų lyderių. A.Vienuolio pro- litų, nes rajono vadovai nusprendė
tikorupcijos komisija neturi teisės gimnazijos direktorės pavaduotojas neapmokėti senų sąskaitų. Uždirbtus
gauti prašomų asmens duomenų.“
Egidijus Šilaika – socialdemokratas, pinigus mūsų bendrovė susigrąžino
Valstybinės duomenų inspekcijos Anykščių rajono tarybos narys. Į so- tik tada, kai įsikišo antstoliai. Žorašte galima įžvelgti ir nustebimą – cialdemokratų partiją įstojo ir akty- džiu, jei tik įsiveliama į teisinius ginko dar ieško R.Gižinskas? „Anykš- vi kovotoja prieš I.Andrukaitienę ir čus – savivaldybė turi problemų.
Kita vertus, yra buvę ir sėkmingų
čių rajono savivaldybės Antikorup- E.Druskiną, A.Vienuolio mokyklos
cijos komisijos 2014 m. birželio 19 profesinių sąjungų lyderė Violeta sprendimų. Pvz. V.JUODELIS nubaudė Andrioniškio seniūną Saulių
d. rašte Nr.1-SD-1813 nurodyta, kad Raugalienė.
š.m. gegužės 29 d. Anykščių rajono
E.Druskinas nuo rugsėjo nebe- Rasalą už tai, kad tas darbo metu
savivaldybės tarybos posėdyje buvo dirba A.Vienuolio progimnazijoje, vaidino rašytojo Rimanto Vanago
aptarta Anykščių rajono savivaldy- tačiau socdemams sunku nuslėpti, jubiliejiniame renginyje. S.Rasalas
bės kontrolės ir audito tarnybos Au- kad jų tikslas – ne E.Druskinas, o nuobaudos neskundė.
dito ataskaita dėl Anykščių Antano pati I.Andrukaitienė. Tiksliau – pro-Anykšta
Vienuolio progimnazijos veiklos, gimnazijos vadovo kėdė.
(Atkelta iš 1 p.)
Valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija: Antikorupcijos komisija neturi teisės gauti duomenų

Žinot, dabar šokiuose ne šoka,
o šoksta...
Valentinas PATUMSIS, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas atsiminė jaunystę:
„Ir aš jaunystėje šokdavau iki
paryčių, bet jokių bėdų nebuvo.“
Tada reikia kelio, skirto
kelio apžiūrėjimui

Ričardas SARGŪNAS, Seimo
narys, apie Skiemonių kelią:
„Kelias, jei jis yra skirtas eismui,
turi būti saugus, o jei pasižiūrėjimui, muziejinis, tada kita kalba.“
Išeina, jog priveisti benamių –
taip pat strateginis rajono
klausimas?
Veneta VERŠULYTĖ, savivaldybės Socialinės paramos skyriaus
vedėja, apie benamių namus:
„Benamių nakvynės namų klausimas yra įtrauktas į Anykščių rajono strateginį planą.“
Nebus benamių, turistams
nuomosim

Raimundas
RAZMISLAVIČIUS, rajono Tarybos narys, apie
nakvynės namų perspektyvas:
„Taigi, aš esu, visų pirma, už
rimtą analizę. Ar nebus taip, kad
įsteigus nakvynės namus, paskui
teks atsivežti benamių.“
Geriau būtų pora teatrų?
Erikas DRUSKINAS, režisierius, apie Anykščius:
„Tiek prikurta muziejų, kurie
neuždirba pinigų, o juos reikia išlaikyti.“

ŽMONĖS
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Trys ūkiškos politiko patirtys

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos narys, 29 metų verslininkas Lukas Pakeltis šiemet artimai susipažino su
...bitėmis, grybais ir pomidorais.
Apie šį rudenį įgytas naujas gyvenimiškas patirtis „Anykštai“ pasakodamas Lietuvos Liberalų sąjūdžio Anykščių skyriui vadovaujantis L. Pakeltis neslėpė, kad į ūkišką kryptį jį stumtelėjo vedybos.
Prieš metus jis susituokė su trimis metais jaunesne teisininke, taip pat anykštėne Sigita.

Rajono Tarybos narys Lukas
Pakeltis mokosi šeimininkauti.

„Bičių kelmą vestuvėms padovanojo žmonos senelis. Sakė:
„Kokia šeima be bičių“, - pasakojo Lukas. - Taip mūsų tėvų sodintame sode atsirado gražus žalias avilys. Bites maitindavome
drauge su žmona, pasigrožėdami jų triūsu. O kopinėti pirmąjį
medų kvietėmės senelį.“
Kadangi Sigitos ir Luko pirmosios bitės buvo taikios, įgėlė gal tik kokį vieną kitą kartą
ir net prinešė kibirėlį medaus,
senelis Bronislovas pažadėjo padovanoti dar vieną avilį.
Antrasis patyrimas rajono Tarybos nariui buvo miške. „Grybai kaip grybai – šiemet jų visi
kas norėjo prisirovė, o va rasti
vietą mašinai pastatyti Lašinių miškuose buvo problema“
,- juokėsi L. Pakeltis, pasakodamas, kad šiemet jo šeima prisidžiovino maišelį baravykų, o jis
pats grybaudamas aptiko poros
sprindžių sveiką baravyką. Tokio didelio baravyko, net ir sukirmijusio, Pakelčiai iki šiol nebuvo matę.
„Na ir renovavome tėvų palikimą - šiltnamį. Prisodinome
jame pomidorų, kuriuos abu su

žmona drauge prižiūrėjome,
laistėme. Na... aš gal ir neravėjau, tačiau piktžolių „kašiką“
tikrai padėjau išnešti... Pomidorų perteklių dabar džioviname
elektrinėje džiovintuvėje. O tai
reiškia - supjaustai krepšį pomidorų, o po kokių aštuonių valandų išsiimi porą saujų. Tačiau, kai
Sigita pomidorus užkonservuoja
alyvuogių aliejuje, – labai gardu būna uždėti ant skrebučio ar
salotose“, - pasakojo Lukas ir
sakė, kad žiemai šeima pasidėjo
dar dešimt konservuotų puslitrinių stiklainiukų.
Tačiau pradėjęs diktuoti receptą, kaip užkonservuoti džiovintus pomidorus, politikas
nebuvo toks tikras, kaip tas gardumas daromas, todėl paskambino žmonai.
Taigi - Sigitos Pakeltienės
džiovintų pomidorų receptas:
Pomidorus, geriausiai pailgus, kurie mėsingi, supjaustyti
pusiau ir išdžiovinti orkaitėje
arba elektrinėje džiovintuvėje.
Tada minutei pamerkti į užvirintą baltojo vyno actą ir sukrėsti į
švarius stiklainius (iškaitintus ar
išvirintus), įdėti po porą skiltelių

Lukas Pakeltis ir Sigita Kairytė pernai, rugsėjo 14 - ąją, aukso
žiedus sumainė Vilniaus šv.Mikalojaus bažnyčioje.
česnako, užpilti šalto spaudimo
alyvuogių aliejumi ir užsukti
dangtelius.
Jauniausias Anykščių rajono
tarybos narys sakė esąs laimingas, kad sukūrė šeimą ir visiems
jauniems vyrams pataria greičiau
vesti. „Draugavome penkis metus, kurį laiką drauge gyvenome,
tačiau būti vedusiu yra ne tas
pats, kaip gyventi drauge. Mes
žinome, kad pasirinkome vienas
kitą ir susipykę jau nebetrenkiame durimis. Mes drauge laimingi ir aš džiaugiuosi ramybe“.
Gražiausia Anykščių rajono
sodyba ne kartą nominuota Luko

Pensininkas „nebrokija“
ir pumpotaukšlių

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Esam rinkėjų tauta. Vasarą
rinkome uogas, dabar renkame grybus, pavasarį rinksime
merus. Tarybiniais metais taip
pat viską rinkome. Tiesa, tada
nebuvo merų, todėl tarpsezoniu,
kai nederėjo nei grybai, nei
uogos, – rinkdavome butelius.
Būtų mūsų valia, tai ne tik
merus, bet ir seniūnus, net progimnazijų režisierius išsirinktume tiesiogiai. Tiesiogiai išrinktas režisierius būtų atskaitingas
rinkėjui, o už operą vietoj

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Grybautojai šiemet rovė baravykus, kai kurie kitokių net nerinko. Tuo tarpu Debeikių seniūnijos gyventojas Povilas Ražanskas
atsivežė į „Anykštos“ redakciją parodyti didelių pumpotaukšlių,
liaudyje vadinamų „kukurbezdalių“. Vyras teigė, kad jauni šie
grybai labai skanūs.

„Šviežių ir jaunų, tinkamai
paruoštų jų skonis kaip kiaulės
smegenų, - pastebėjo P. Ražanskas. - Mažus aš juos nevirtus pakepu ir jie man, ko gero, net už
baravykus skanesni“ , - dalijosi
patirtimi neįprastas grybautojas,
pumpotaukšlių randantis ber-

žynuose pekeliui iš Debeikių į
Trumbatiškį.
Išties, pumpotaukšliai, kurių
yra net keletas rūšių (karpotasis,
kriaušinis, pavėsi ir kt.), priskiriami ketvirtai kategorijai ir yra
valgomi. Retesnės jų rūšys yra
įrašytos į Raudonąją knygą, tad

grybas yra saugotinas. Grybautojai neturėtų jų skriausti, jeigu
nerenka. Pumpotaukšliai tinka
grybų miltų gamybai. Tačiau,
kai jie perauga, tampa dūminiais
grybais, taip iš jų išlekia sporos.
Tad jie dar vadinami kukurdvelkiais, „kukurbezdaliais“.
Pumpotaukšliai gali užaugti ir
labai dideli. Lietuvoje yra rasta
sveriančių daugiau kaip 7 kilogramus, o pasaulyje yra rastas
net 22 kilogramus svėręs šios
rūšies grybas.

žadėtos tragikomedijos su šlaku
nespėjo susiorientuoti kaip su
kraujo, jį būtų galima bausti
tais laisvais ir nepriklausomais
per kitus rinkimus balsuojant už
galima žaisti. Jie, nepriklausoLenkų rinkimų akcijos kandimieji, gali būti tiesiog diverdatą. Jaustis reikšmingam yra
siniais būriais, kurių užduotis
malonu, kol susireikšminimas
- nusiurbti balsus. Pavyzdžiui,
nenurauna stogo.
Auleliai tradiciškai balsuoja už
Valdžia žinodama, kad esame
Darbo partiją – būtina nepririnkėjų tauta,
klausomais
prieš 2011
kandidatais
...Kitaip tariant, į valdžią iškelti tris
metų savivalleista eiti visiems, kas ne- vietinius ir Audos rinkimus
pametė tiktingi, net neprašant Audro- leliai balsuos
sinčią bombą
už saviškius...
niaus Gusto pažymos...
– leido į vietos
Darbo partija
tarybas kanditen gaus špydatuoti nepartiniams asmenims
gą, šnypštą, aišku, surinks ir
arba jų grupėms. Kitaip tariant,
vietiniai. Balsai bus surinkti ir
į valdžią leista eiti visiems,
išmesti į patvorį, taigi pasiektas
kas netingi, net neprašant
tikslas.
Audroniaus Gusto pažymos.
Tiesioginiai merų rinkimai
Medžiotojams reikia Psichikos
yra gėris, grožis, festivalis.
sveikatos centro pažymos, o va
Tačiau, ir dabar rajoną valdo
valdovais gali būti kiekvienas
kas netingi. Mano įsitikinimu,
anoniminis Napoleonas. Aišku,
labiausiai netingi SAVIVALDYir partijose pilna ir Napoleonų,
BĖS DIREKTORIUS VILIUS
ir Dezdemonų, ir net Bucefalų,
JUODELIS. Kas bus po tiesiobet vis tiek yra šioks toks filtras.
ginių rinkimų? Kol kas nėra
Tiksinti nepartinių bomba
apibrėžti to tiesiogiai išrinkto
2011 metais nesprogo – partijos
mero įgaliojimai, bet, braižyk

nebraižęs, kartais atsitinka
taip, jog įgaliojimai – sau,
valdovas – sau, o strateginius
ekonominius sprendimus priima
Kultūros skyriaus specialistas.
Kartu su pirmuoju merų rinkimų turu įvyks ir savivaldybių
tarybų rinkimai. Teoriškai į antrąjį merų rinkimų turą turėtų
pakliūti dviejų daugiausiai Taryboje mandatų gavusių partijų
atstovai. Teoriškai abu į antrąjį
turą patekę pretendentai į merus neturėtų tartis tarpusavyje,
jų partijų koalicija Taryboje
turėtų būti negalima. Toliau
grimztant į teoriją, abu į antrąjį
turą patekę asmenys turėtų
bandyti perimti kitų tarybinių
(t.y. į tarybą patekusių) partijų
elektoratą ir tų partijų veikėjams dalinti postus. Bet teorija,
brolau, sausa šaka... Praktiškai
vienas iš į antrąjį turą patekusių asmenų gali pasiduoti
be kovos, savo partijai už tai
išsiderėdamas ir vicemero, ir
administracijos direktoriaus, ir
šio pavaduotojo, ir trijų mero
patarėjų pareigas. Ir kas gi

tada tokį demokratišką rajoną
valdys? Bet kuris iš tokio mero
patarėjų bus svarbesnis už
merą. Šia, tau, per demokratiją!
Kita vertus, labai realu, jog
valdančioji koalicija rajono
Taryboje bus sudaryta be mero
partijos. Per visą Lietuvą tokių
nesąmonių bus. Ir ne viena.
Tarkim, meru tampa liberalas,
o socdemai su „konservais“
kartu turi 13 mandatų. Vicemerą jie, žinoma, išsirenka
iš saviškių. Administracijos
direktorius būdavo skiriamas
mero teikimu, bet jį tvirtino
Taryba. Jei mechanizmas nebus
pakeistas, meras savo noru
direktoriumi siūlys asmenį iš
priešų stovyklos. Tad bus paveikslas aliejumi šitoks: meras
– opozicijos lyderis; vicemeras
– rajono tarybos pirmininkas, įstatymus leidžiančiosios
valdžios vadovas; administracijos direktorius – vykdomosios
valdžios vadovas.
Pagal šitą schemą, regis, net
kritus butelių vertei, juos rinkti
yra racionaliau, nei merą...

„Šitie jau dideli, nevalgomi, bet labai gražūs“, - sakė Povilas
Ražanskas. 				
Autoriaus nuotr.

rievės

tėvų Danutės ir Kęstučio Pakelčių sodyba, kurioje dabar gyvena
jaunojo politiko šeima, po tėvų
mirties smarkiai pasikeitė.
„Mamai mirus nesugebėjome
prižiūrėti jos milžiniškų gėlynų.
Prižiūrėti tokius gėlynus gali tik
tam pasišventęs žmogus. Turėjome
rinktis ar samdyti žmogų ir eksperimentuoti, ar saugoti prisiminimus atmintyje. Pasirinkome prisiminimus. Gėlynų vietoje dabar
žalia veja. Tačiau medžius, krūmus
išsaugojome, atgaivinome ir šiltnamį. Taigi kas žino, kaip bus ateityje“, - sakė šeimyniniu gyvenimu
besidžiaugiantis L. Pakeltis.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k).
8.00 Girių horizontai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Haudis Gaudis“.
9.25 „Aivenhas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Brolių Grimų pasakos.
16 s. „Mėlyna švieselė“.
11.45 Klausimėlis.lt
12.00 „Australija. Keliautojo
laiku vadovas“.
13.00 „Puaro“. N-7
15.00 „Meilė kaip mėnulyje“
(k).
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.15 Duokit šansą (k).
16.45 Žingsnis po žingsnio.
Būstas (k).
17.30 Tarptautinis krepšinio
turnyras V. Garasto taurei
laimėti 2014. Finalas.
19.25 Lašas po lašo.
19.30 Pasaulio panorama.
20.00 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Mėnulio fazė.
22.00 „Gaivalas internete“.
N-14
1.20 „Senis“. N-7
6.30 „Žaibo smūgis“.
6.55 „Nenugalimieji“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.
7.45 „Kas naujo, SkūbiDū?“.
8.10 „Sunkus vaikas“.

8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Margi, pirmyn!“.
12.00 „Vėl septyniolikos“.
N-7
14.00 „Mano puikioji auklė
“. N-7
15.00 „Didingasis amžius“.
N-7
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 „Nesunaikinami“.
N-14
23.45 „Pietietiškos istorijos“.
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 „Katinas su skrybėlė“.
13.05 „Nuotakos tėvas“.
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 Lietuvos talentai
2014.
21.15 „Raudonoji aušra“.
N-14
23.05 „Džefas, gyvenantis
namuose“. N-14
0.50 „Zokomonas“.

7.00 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7
7.55 Nacionalinė loterija.
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
10.00 Sekmadienio rytas.
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė
Geografija. Žuvys monstrai“.
N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7
19.00 „Meilė horizonte“. N-7
20.50 RUSŲ KINAS „Meilė
seilė 3“. N-7
22.55 „Moteriško solidarumo
paslaptys“. N-7
6.50 „Mylėk savo sodą“ (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 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas 14“
(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 „Šerloko Holmso nuotykiai“.
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.50 „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“.
1.10 „Senis“. N-7
2.25 Laba diena, Lietuva (k)
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).

7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.45 „Margi, pirmyn!“ (k).
10.40 „Medžioklės sezonas
atidarytas“ (k).
12.15 „Tomas ir Džeris.
Stebuklingas žiedas“ (k).
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Kung Fu Panda“.
14.10 „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 „Transformeriai“. N-7
14.00 „Kempiniukas“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
17.40 Kvieskite daktarą! 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.
22.10 „Kerštas“. N-14
23.10 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
0.10 „Transporteris“. N-14

1.10 „Liudininkai“. N-14
2.00 „Choras“. N-7
2.55 „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 „Meilė horizonte“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“. N-7
12.00 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Mano virtuvė geriausia“.
N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“.
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 „Superbombonešis.
Naikinti viską“. N-7
23.50 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.45 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.40 „Kalbame ir rodome“ (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 komanda“.
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N-7
16.30 „Būrėja“ (k). N-7
17.30 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
19.00 „Amžiaus paslaptys.
Dingęs N. Chruščiovo sūnus“.
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 „Inspektorius
Džordžas Džentlis. Aukštyn
kojom“. N-14
22.45 „Karantinas“. N-14
0.25 „Nerami tarnyba“ (k).
N-7
KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė. 2004 m.
9.50 Tokie jie buvo.
10.00 Septynios Kauno
dienos.
10.30 „Dvynukės ir dvynukai“.
11.20 Kūrybos metas (k).
11.45 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
12.00 Vytauto Kernagio
dainos Vilniui. 2011 m.
13.20 Žagarės vyšnių festivalis 2014 (k).
14.10 Mūsų miesteliai.
Vilkija. 3 d.
15.00 Tarptautinis krepšinio
turnyras V.Garasto taurei
laimėti 2014. Rungtynės dėl
3 vietos.
17.00 „Pasakojimai iš
Japonijos“ (k).
17.40 Laiko ženklai.
Vaižgantas ir jo epocha (k).
18.30 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą, k).
18.45 Koncertas „Missa
Flamenca“.
20.05 Dainų šventė 2014 m.
23.00 Panorama. (k).
23.30 „Nebylys“ (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 Pasivaikščiojimai su
Valentinu Masalskiu. 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 Zambija. „Ačiū,
Lietuva!“.
19.10 Mes pačios.
19.40 Apie žūklę (k).
20.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7
21.00 „Automobilių paslaptys“.
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 patiekalai 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 „Formulės – 1“ pasaulio čempionato Didžiojo
Singapūro prizo lenktynės.
21.30 „Bobo užkandinė“. N-14
22.00 „Žmogžudystė“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14
0.25 „Paskutinis legionas“. N-7
7.25 Kitoks pokalbis. N-7
8.20 Šiandien kimba.
8.50 Gyvenu čia.
9.50 Namų daktaras.
10.25 Teritorija.
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Mūsų miškai.
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 „Mikropasauliai“. N-7
19.00 „Mis Lietuva 2014“
finalas.
22.00 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.00 „Praeities šešėliai“. N-14
1.00 Nusikaltimas ir bausmė.
N-7
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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 „Metro“. N-7
23.10 „Klientų sąrašas“.
0.05 „Dūmas“. N-14
1.00 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.00 Brolių Grimų pasakos 16s.
„Mėlyna švieselė“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.Laida rusų
kalba.
11.45 Kine kaip kine (k).
12.15 „Vasara baigiasi rudenį“
(k).
13.45 Kūrybos metas (k).
14.20 Šventadienio mintys.
14.45 Septynios Kauno dienos
(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 Lietuvos žydų genocido
dienai paminėti.
18.55 Žinios. Ukraina. Laida rusų
kalba (k).
19.10 „Algirdas Mykolas
Brazauskas. Liudijimai“.

20.10 Virgilijaus Noreikos jubiliejinis koncertas Vilniaus rotušėje.
21.05 Pabūkime su M. K.
Čiurlioniu.
21.35 Teatras (k).
22.20 „Da Vinčio demonai“ (k).
N-14
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 „Gaivalas internete“. N-14
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.
10.05 Ne vienas kelyje (k).
10.35 „Alfa“ savaitė (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 „Alfa“ savaitė (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 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7
13.00 „Simpsonai“. 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
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“.
N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.00 „Prisikėlęs iš pragaro 5.
Pragaras“. S
1.05 „CSI Majamis“. N-7
2.00 Kinas detaliai.
7.30 Teritorija.
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 „Magda M“. N-7
19.50 VMG vasara.
19.55 „Pragaras ant ratų“. N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 VMG sala.
22.50 Pasaulis X. N-7
23.45 „Pragaras ant ratų“ N-7
0.45 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Mikropasauliai“. N-7
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Primename, kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 55 Lt (15,93 EUR).

antradienis
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).
12.55 Lašas po lašo (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 „Šerloko Holmso nuotykiai“. 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 „Australija. Keliautojo
laiku vadovas“ (k).
0.30 „Šnipai“. N-7
1.35 „Senis“. N-7
2.45 Laba diena, Lietuva (k).
4.35 Specialus tyrimas (k).
5.15 Emigrantai (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.

7.25 „Kung Fu Panda“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Vėl septyniolikos“ (k).
N-7
10.45 Lietuvos balsas (k).
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Kung Fu Panda“.
14.10 „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
„Visa griaunanti“. N-14
0.25 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
1.20 „Persekiotojai
2.15 „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 „Aistros spalvos“. 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
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
17.40 Kvieskite daktarą! 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
22.10 „Nematoma riba“. N-14
23.20 „CSI kriminalistai“. N-14
0.20 „Transporteris“. N-14
1.20 „Liudininkai“. N-14
2.10 „Choras“. N-7
3.05 „Amerikiečiai“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
9.00 „Amerikietiškos imtynės“
(k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“
(k). N-7
12.00 „Prokurorų patikrinimas“. 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 „Detektyvė Džonson“.
N-7
19.30 „Policijos akademija“.
N-7
20.20 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Atvykėliai“. N-7
23.15 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.10 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.15 „Kalbame ir rodome“
(k). N-7

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
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).
12.40 Žingsnis po žingsnio.
Būstas (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 „Šerloko Holmso nuotykiai“.
N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų
kalbą).
18.50 Gyvenimas.
19.50 „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“.
0.30 „Šnipai“. N-7
1.35 „Senis“. N-7
2.45 Laba diena, Lietuva (k).
4.30 Mėnulio fazė (k).
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 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Kung Fu Panda“.
14.10 „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
„Baltasis dramblys“. N-14
23.55 „Gyvenimas pagal Harietą“.
N-7
0.50 „Persekiotojai“. N-7
1.45 „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 „Aistros spalvos“. N-7
12.00 „Ponas Jangas“.
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
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV3 Pagalba. N-7
17.40 Kvieskite daktarą! 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.
22.05 Vikingų loto.
22.10 „Elementaru“. N-7
23.10 „Pelkė“. N-14
0.10 „Transporteris“. N-14
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 „Kalbame ir rodome“. N-7
12.00 „Prokurorų patikrinimas“.
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 „Detektyvė Džonson“. N-7
19.30 „Policijos akademija“. N-7
20.25 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 „Santuoka“. N-14
23.15 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.10 „Detektyvė Džonson“ (k). N-7
1.05 „Kalbame ir rodome (k)“. N-7.
6.50 „Komisaras Aleksas“ (k). N-7
7.45 „Dviese geriau“.
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
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2.10 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 „Velvet“. N-14
22.40 „Klientų sąrašas“. N-7
23.35 „Dūmas“. N-14
0.30 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.45 Dainų šventė 2014 m.
(k).
14.35 Vakaro autografas (k).
15.15 Teatras (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 Kultūra.
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 Vytauto Kernagio dainos
Vilniui (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 Nuo...Iki... (k).
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
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 „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-14
21.30 „Esminis instinktas“. S
0.10 „Gamtos šėlsmas.
Gaisras“. N-14
7.20 Reporteris.
8.00 „Anna German“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „Bin Ladeno medžioklė“. N-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 nuotykiai“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Magda M“. N-7
19.50 „Byla “Gastronomas
Nr.1“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nuoga tiesa. N-7
23.45 „Pragaras ant ratų“. N-7
0.45 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Mikropasauliai“. N-7
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tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
9.25 „Teisingumo lyga.
Įsiveržimas“.
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 „Čempionas 3. Išpirkimas“.
N-7
22.50 „Klientų sąrašas“. N-7
23.45 „Dūmas“. N-14
0.40 „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).
12.20 Mūsų dienos - kaip šventė
(k).
13.50 Koncertas „Missa
Flamenca“ (k).
15.15 Legendos (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5“ (k).
16.30 Laba diena, Lietuva (k).
18.15 „Neskubėk gyventi“.
18.40 Lietuvos žydų genocido
dienai paminėti.
18.55 Žinios. Ukraina. Laida rusų
kalba. (k).

19.10 „Senųjų Trakų benediktinų
vienuolynas ir bažnyčia“.
19.45 „Veidas už balso - Virgilijus
Kęstutis Noreika“.
20.40 „Sunkus vaidmuo“.
21.10 Kultūros savanoriai.
21.40 ...formatas. Poetas Aidas
Marčėnas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Kristupo vasaros festivalis
2014.
23.30 Kūrybos metas.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 „Prokurorai“ (k).
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Pasivaikščiojimai su
Valentinu Masalskiu. VDU karta
(k).
11.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7
12.00 Yra kaip yra (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 „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-14
21.30 „Esminis instinktas 2“. S
23.55 Europos pokerio turas. S
0.55 „Išplaukti į gyvenimą“. N-14
2.55 Kinas detaliai.
7.20 Reporteris.
8.00 „Anna German“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis. N-7
13.00 Gyvenu čia.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala.
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
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 „Byla “Gastronomas Nr.1”“.
N-7
21.00 Kitoks pokalbis. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Patriotai. N-7
23.45 „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.
8.45 „Euro žvaigždės“ įteikimas
Lietuvai.
9.20 Speciali laida „Euras atvyksta į Lietuvą“.
10.00 Konferencija „Euras
Lietuvoje“.
11.30 Auksinis protas (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 „Šerloko Holmso nuotykiai“. N-7
18.15 Šiandien.
18.50 „Kelias į laimę“. N-7
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Mūsų laisvės metai 2007-ieji.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Mūsų laisvės metai 2007-ieji.
23.15 Vakaro žinios.
23.40 „Mirties piramidės“.
0.45 „Šnipai“. N-7
1.50 „Senis“. N-7
3.00 Laba diena, Lietuva (k).
4.50 „Kelias į laimę 1“ (k). N-7
5.45 Žingsnis po žingsnio.
Būstas (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 „Gyvenimo receptai“ (k).
N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Kung Fu Panda“.
14.10 „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
„Nindzė“. N-14
23.50 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.45 „Deksteris“. N-14
1.45 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 „Aistros spalvos“. N-7
12.00 „Ponas Jangas“.
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
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
17.40 Kvieskite daktarą! 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
22.10 „Kobra 11“. N-7
23.10 „Kaulai“. N-14
0.10 „Transporteris“. N-14
1.15 „Liudininkai“. N-14
2.05 „Choras“. N-7
2.55 „Amerikiečiai“. N-14
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 „Kalbame ir rodome“. N-7
12.00 „Prokurorų patikrinimas“.
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 „Detektyvė Džonson“. N-7
19.30 „Policijos akademija“. N-7
20.30 Juoko kovos. N-7
21.30 „Persirengimo meistras“.
23.10 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.05 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.00 „Kalbame ir rodome“ (k).
N-7
1.55 Bamba TV. S

penktadienis
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 Gyvenimas (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 „Šerloko Holmso nuotykiai“.
N-7
18.15 Šiandien.
18.35 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.50 Duokit šansą.
19.30 Iškilmingas renginys „Oršos
pergalei - 500! Triumfo diena“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Iškilmingas renginys „Oršos
pergalei - 500! Triumfo diena“.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Duokim garo!
23.30 „Patologija“.
1.20 „Senis“. N-7
2.30 Laba diena, Lietuva (k).
4.20 Mūsų laisvės metai - 2007ieji (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“

(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 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
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Kung Fu Panda“.
14.10 „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 „Elektra“. N-7
0.50 „Projektas. Dinozauras“.
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 „Du tėvai ir du sūnūs“. N-7
11.00 „Aistros spalvos“. N-7
12.00 „Ponas Jangas“.
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
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 „Aukštai danguje“. N-7
18.15 Euras 2015, 2014, Lietuva.
18.30 TV3 žinios
19.30 Pirk dramblį.
22.00 „Paskutinės atostogos“. N-7

0.15 „Pasižadėjęs kitai“. N-14
2.25 „Nepaprastų šokėjų legionas.
Maištas prasideda“. 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 „Kalbame ir rodome“. N-7
12.00 „Prokurorų patikrinimas“
(k). 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 „Miesto teisingumas“. N-14
23.30 „Santuoka“ (k). N-7
1.15 „Laukinis“ (k). N-7
6.50 „Komisaras Aleksas“ (k). N-7
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Berniukas ir voveriukas“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
9.25 „Teisingumo lyga.
Įsiveržimas“.
9.50 „Žmogus - voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Arti namų“. N-7

6.50 „Komisaras Aleksas“ (k).
N-7
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Berniukas ir voveriukas“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
9.25 „Teisingumo lyga.
Įsiveržimas“.
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 „Nugalėtoja“ (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 žmogžudystės XV. Nulemta žvaigždžių“.
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.
11.15 ...formatas (k).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Muzika gyvai (k).
14.00 Dainų dainelė. Po trisdešimties metų (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 Laba diena, Lietuva (k).

18.15 „Neskubėk gyventi“.
18.40 Kultūrų kryžkelė. Menora.
18.55 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba (k).
19.10 „Prokurorai“.
20.00 „Lietuviai Didžiojoje
Britanijoje“.
21.00 Prisiminkime.
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Virgilijaus Noreikos jubiliejinis koncertas Vilniaus rotušėje
(k).
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Autopilotas.
11.05 Šefas rekomenduoja (k).
N-7
11.35 Padėkime augti (k).
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
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 „Dežavu“. N-7
0.15 „Išduotas pasitikėjimas“.
N-14
2.05 Kinas detaliai.
7.20 Reporteris.
8.00 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus“.
8.05 „Anna German“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Bin Ladeno medžioklė“.
N-14
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala.
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Magda M“. N-7
19.50 „Byla “Gastronomas
Nr.1“. N-7
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.45 „Pragaras ant ratų“. N-7
0.45 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Mikropasauliai“. N-7
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12.40 „Apgavystės“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nugalėtoja“ (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.
Meilė – ne amžina“. N-7
22.45 SNOBO KINAS „Švilpiko
diena“. N-7
0.40 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Lietuviai Didžiojoje
Britanijoje“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida rusų
kalba.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Mūsų dienos - kaip šventė
(k).
13.45 „Žemės ar moteries“.
14.40 Vytauto Kernagio dainos
Vilniui. 2011 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 „Pasakojimai iš Japonijos“.
19.50 Roko opera „Jūratė ir
Kastytis“.
20.50 „Marius Katiliškis. Iš prisiminimų“.
21.45 Prisiminkime.

22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Pabūkime su M. K.
Čiurlioniu (k).
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
12.05 Krepšinio pasaulyje su Vidu
Mačiuliu (k).
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 Alchemija LXIV. Kaligula.
Viskas kartojasi. 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

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 40 Lt (11,58 EUR),
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm) 1 Lt (0,29 EUR).

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 kadrai“.
N-7
23.00 „Ryšys“. N-7
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14
0.25 „Gamtos šėlsmas. Gaisras“.
N-14
7.20 Reporteris.
7.55 Įdomi Lietuva.
8.00 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
8.05 „Anna German“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.15 Reporteris.
11.55 Įdomi Lietuva.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.00 Patriotai. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala.
14.55 „Komisaras Megrė“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
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 „Stipriausias smūgis.
Kova iki mirties“. N-14
23.55 „Epidemija“. N-14
1.40 „Stipriausias smūgis.
Kova iki mirties“. N-14
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
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 „Mirties piramidės“ (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.
18.30 Bėdų turgus.
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
2.20 Istorijos detektyvai (k).
3.10 Auksinis balsas (k).
4.45 Stilius (k).
5.30 Duokit šansą (k).
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
„Skruzdėliukas Z“.
11.40 „Nensė Driu“.
13.35 „Mano puikioji auklė“.
14.40 „Didingasis amžius“. N-7
16.35 „Dvidešimt minučių“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 „Medžioklės sezonas atidarytas 2“.
20.30 „Turistas“. N-7
22.35 „Vampyrai užkniso juodai“.
N-14
0.10 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 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
9.00 Statybų TV.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Tobula moteris.
10.30 Beatos virtuvė.
11.30 „Nepaprasta kelionė namo“.
13.10 „Šarlotės voratinkliai“. N-7
15.10 „Dauntono abatija“. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7
17.20 Žalgiris. 70 didingų sezonų.
18.30 TV3 žinios
19.00 „Transformeriai. Nugalėtojų
kerštas“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija

sekmadienis 2014 09 21
6.15 Informacinė laida. 6.45 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.05 Sveikata09.00 Naujienos. 09.20 Pakrikę užrašai. 09.35 Kol visi
namie. 10.25 Sodyba. 11.00 Naujienos.11.20 Respublikos turtas. 13.25
TV serialas “Trys draugai”. 17.10 Vakaro naujienos 17.30 “Juodai baltas”.
18.35 “Didžiosios lenktynės”. 20.00 Naujienos. 21.40 Premjera “Trys akordai”. 23.45 Politika. 0.45 Informacinė laida. 1.15 Vaidybinis f. “Dangaus
žuvėdra”. 2.45 Jūrmala. Humoro festivalis. 4.05 Muzikinis kanalas.
5.25 Vaidybinis f. “Lobis”. 6.35 Vaidybinis f. “Asmeninė majoro Baranovo
byla”. 8.30 Pats sau režisierius. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00 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. “Mano baltas ir pūkuotas”.
19.00 Savaitės žinios.21.00 Sekmadienio vakaras su V. Solovjovu. 22.50
Vaidybinis f. “Našlių garlaivis”. 0.40 Vaidybinis f. “Rugiagėlės Vasilisai”.
4.10 Humoro laida.

pirmadienis 2014 09 22
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. 15.30 Padriki užrašai. 16.00
“Lauk manęs”. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos “Laikas”.21.20 TV serialas
“Apglėbus dangų”. 11.30 Lietuvos “Laikas”. 11.40 Vakarinis Urgantas. 0.20
Informacinė laida. 0.50 Nakties naujienos. 2.00 Melodrama “Pamiršta fleitos melodija”. 3.10 Mados nuosprendis. 4.50 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
Nuo Pompėjos iki Islandijos. Kas kitas? 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. 20.00 Vakaras
su Vladimiru Solovjovu. 21.00 TV serialas. “Zemstvos gydytojas.
Nepaisant meilės”. 23.40 TV serialas “Moterys ties riba”. 1.20 Vaidybinis
f. “Rudeninė istorija” (1). 3.25 Ypatingas atvejis.

antradienis 2014 09 23
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.45
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 “Laikas parodys”. 14.00 Naujienos. 14.20
“Laikas parodys”. 14.55 TV serialas “Tikėk manimi”. 15.55 J. Menšovos
laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba.

22.05 „Ties riba“. N-14
0.05 „Šėtonas manyje“. S
1.40 „Meilė ir krepšinis“. N-7
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 Olandijoje.
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. N-7
13.00 „Džiunglių princesė Šina“.
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 „Į saulę“. N-14
23.35 AŠTRUS KINAS
„Gabrielius“. N-14
1.50 Bamba TV. S
6.50 Šio rudens valgiai (k).
7.20 „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“.
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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 „Šeimos susitikimas
Marakeše“. N-7
19.15 „Pašėlęs dėl mambo“. N-7
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 Lietuvos žydų genocido
dienai paminėti (k).
9.30 Kultūrų kryžkelė
10.15 Krikščionio žodis (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 „Marius Katiliškis. Iš prisiminimų“ (k).
13.00 „Algirdas Mykolas
Brazauskas. Liudijimai“ (k).
14.00 Kine kaip kine.
14.25 „Mano vaikystės ruduo“.
15.40 Dainuoja ir šoka „Lietuva“.
16.55 „Veidas už balso - Virgilijus
Kęstutis Noreika“ (k).
17.50 D. Kazragytė skaito
R.Bacho sakmę „Džonatanas
Livingstonas Žuvėdra“.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).

20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos “Laikas”. 21.25 TV serialas “Apglėbus dangų”. 23.30 Lietuvos “Laikas”. 23.40 Vakarinis Urgantas. 0.20 Informacinė
laida. 0.50 Nakties naujienos. 1.05 Vaidybinis f. “Ateikite rytoj”. 2.40
Komedija. “Septynios auklės”. 3.55 Mados nuosprendis. 4.45 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
Ypatingas skyrius. Kontržvalgyba. 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. 20.00 Vakaras su
Vladimiru Solovjovu. 21.00 TV serialas. “Zemstvos gydytojas. Nepaisant
meilės”. 22.50 Norilsko Golgota. 23.45 Vaidybinis f. “Moterys ties riba”.
1.30 Vaidybinis filmas “Rudeninė istorija”, (2). 3.25 Ypatingas atvejis.

trečiadienis 2014 09 24
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. 12.35
Kontrolinis pirkimas. 13.10 “Laikas parodys”. 14.00 Naujienos. 14.20
“Laikas parodys”. 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. 20.55 Lietuvos “Laikas”. 21.25 TV serialas “Apglėbus dangų”. 23.25 Lietuvos “Laikas”. 23.35 Vakarinis Urgantas. 0.15 Informacinė
laida. 0.45 Nakties naujienos. 2.00 Vaidybinis f. “Didysis atrakcionas”.
3.15 Vaidybinis f. “Vasilijus ir Vasilisa”. 3.45 Mados nuosprendis. 4.40
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
Anapus gyvenimo ir mirties. Rojus. 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. 20.00 Vakaras su
Vladimiru Solovjovu. 21.00 TV serialas. “Zemstvos gydytojas. Nepaisant
meilės”. 23.40 TV serialas “Moterys ties riba”. 1.35 Vaidybinis f. “Dek,
skaisčiai, dek..” (1) 3.25 Ypatingas atvejis.

ketvirtadienis 2014 09 25
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 “Laikas parodys”. 14.00 Naujienos. 14.20
“Laikas parodys”. 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. 0.10 Informacinė
laida. 0.40 Nakties naujienos. 0.55 Žvaigždėlaivis. 1.15 Vaidybinis f. “Trys
dienos už įstatymo ribų”. 2.45 Vaidybinis f. “Penki vakarai”. 4.25 Mados
nuosprendis. 5.15 Muzikinis kanalas.

18.45 Muzika gyvai.
20.00 „Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje“.
20.50 „Galilėjus“.
23.00 Panorama (k).
23.30 Žagarės vyšnių festivalis
2014.
0.20 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 Alchemija LXIV. Kaligula.
Viskas kartojasi. 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 Alchemija LXIV. Kaligula.
Viskas kartojasi. VDU karta (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 Oliverio tvistas.
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
19.00 Kauno „Akropolio“ taurės krepšinio turnyras. Kauno
„Žalgiris“ - Atėnų „Panathinaikos“.
21.00 „Pavojingiausias karys“.
N-14
22.00 „Žmogžudystė“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14
0.25 „Esminis instinktas 2“. S
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 sala.
21.30 „Daktaras Monro“. N-7
23.40 „Nublokšti“. S
1.30 „Vera“. N-7

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 Stalino anūkų tragedija. 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. 20.00 Vakaras su Vladimiru Solovjovu. 21.00 TV
serialas. “Zemstvos gydytojas. Nepaisant meilės”. 22.45 Jelenos Serovos
tikėjimas, viltis, meilė. 23.40 TV serialas “Moterys ties riba”. 1.30 Vaidybinis
f. “Dek, skaisčiai, dek..” (2) 3.25 Ypatingas atvejis.

penktadienis 2014 09 26
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 “Laikas parodys”. 14.00 Naujienos. 14.20 “Laikas parodys”. 14.55 TV serialas “Tikėk manimi”. 15.55 J. Menšovos laida. 16.50
Mados nuosprendis. 17.50 Žmogus ir įstatymas. 18.55 “Jūrmala 2012”.
Humoro festivalis. 20.00 Laikas.20.50 Lietuvos “Laikas”. 21.20 Stebuklų
laukas. 22.25 Visiškai tiksliai. 1.00 Vakarinis Urgantas.1.45 Informacinė
laida. 2.15 Komedija “Prie pat Juodosios jūros”. 3.25 Komedija. “Inkognito
iš Peterburgo”. 4.55 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 Valentina Tereškova. Žuvėdra ir vanagas. 12.00 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.
20.00 Specialusis korespondentas. 22.05 Vaidybinis f. “Tu būsi mano”.
1.45 Vaidybinis f. “Jos širdis”. 3.25 Ypatingas atvejis.

šeštadienis 2014 09 27
6.20 Informacinė laida. 6.50 Naujienos. 7.15 “Grok, armonika”. 7.50, 8.05
Vaikų klubas. 8.15 Gudručiai. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35
Skanėstas. 10.15 Premjera. “Rusiškos virtuvės istorija”. 11.00 Naujienos.
11.20 Idealus remontas. 12.20 Komedija “Ūkvedys”. 14.00 Naujienos.
14.25 Respublikos turtas. 16.50 Ledynmetis. 17.10 Vakaro naujienos.
17.30 Ledynmetis. 20.00 Laikas. 20.35 Premjera. Ekstrasensų mūšis.
Jie sugrįžo. 22.50 Kas? Kur? Kada?0.05 “Šiandien vakare” su Andrejumi
Malachovu. 1.35 Informacinė laida. 2.05 Komedija. “Karališkoji regata”.
3.30 Vaidybinis f. “Paklydėlis”. 4.50 Muzikinis kanalas.
5.20 Vaidybinis f. “Meilė artimam”. 6.35, 7.15 Vaidybinis f. “Vienišas angelas”. 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. 11.00 TV
serialas “Jūra iki kelių”. 13.30 Visa Rusija. 13.45 Tankų batalionas. 14.45
Anšlagas. 17.00, 2.05 Šeštadienio vakaras. 19.00 Šeštadienio žinios.
19.45 Vaidybinis f. “Tėtis Sofijai”. 23.40 Vaidybinis f. “Naktinis svečias”.
3.45 Likimo tomograma. Talento vingiai. 4.30 Humoro laida.
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Kurortiniai Anykščiai panašėja
į užmirštą užkampį

Meras Sigutis Obelevičius
įvairių įstaigų iškėlimą į
didesnius miestus vertina
blogai, nes taip didinamos
darbo vietos mažųjų miestų
sąskaita ten, kur ir taip nedarbo lygis yra mažesnis.
(Atkelta iš 1 p.)
Elektros apskaitos knygelę
išduos paštas
Visais su elektra susijusiais reikalais anykštėnai turės važiuoti į kitų
rajonų aptarnavimo centrus. „Lesto“
paslaugomis patogiai ir paprastai
galite naudotis savitarnos svetainėje www.mano elektra.lt, - anykštėnus informuoja elektrą tiekiančios
bendrovės atstovai. – Atsiskaitymo
knygelę galite nemokamai pasikeisti Lietuvos pašto Anykščių skyriuje.
Visi klientai, nepriklausomai nuo jų
gyvenamosios ar jų objekto buvimo
vietos, aptarnaujami visuose „Lesto“ klientų aptarnavimo centruose“.
Dėl dujų – ne į Panevėžį,
bet Uteną
Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos
Anykščių miesto ir rajono gamtinių
dujų vartotojus aptarnauja Panevėžio skyrius Utenoje, adresu Rinkos a.
11. Iki šiol gyventojams teko važiuoti į Panevėžį. Gyventojams sakoma,
jog daugelį paslaugų galima užsisakyti internetu. Tačiau Anykščiai
– sparčiai senstantis rajonas, kurio
senyvo amžiaus žmonėms informacinės technologijos neįkandamos, o
dėl įvairių pažymų ar sutarčių vykti į
kitą miestą yra sudėtinga.
Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi
vyriškis, kuris piktinosi AB „Lietuvos dujos“ teikiamomis paslaugomis. „Aš parduodu butą ir man
reikalinga pažyma, jog nesu skolingas už įvairias komunalines paslaugas, tarp jų – ir gamtines dujas.
Kai pasiskambinau „Lietuvos dujų“
atstovui Vilniuje, jis paaiškino, jog
daugelį paslaugų galima užsisakyti
internetu, bet Panevėžio skyriuje,
kuris aptarnauja Anykščių rajoną,

man paaiškino, jog minėtos pažy- per vieną vizitą visų dokumentų mų išlaidų ir laiko sąnaudų? Ar jis
mos internetu neteikiamos ir jos dėl tų nelemtų 600 Lt susitvarkyti tuomet naudosis tokiomis banko
pasiimti reikia važiuoti į Panevėžį“, nepavyko. Pirmą kartą parašiau tik paslaugomis, ar numos ranka ir eis
- sakė su kokiais nepatogumais su- prašymą, kuriame nurodžiau savo į tokį banką, kurio skyrius dar yra
sidūrė anykštėnas, kai mūsų mieste pajamas, turimą turtą, ar nesu sko- Anykščiuose?“, - retoriškai klausė
buvo panaikintas „Lietuvos dujų“ lingas kitiems bankams ir panašiai. banko DNB klientas.
skyrius.
Banko darbuo„Norėdamas
Įvyko nesusikalbėjimas
...daugelį paslaugų galima toja pasakė, jog
parduoti būstą,
vadybininkas
užsisakyti internetu, bet Pa- viską patikrins ir
jūs galite pirkiBanko DNB atstovas spaudai
mo-pardavimo nevėžio skyriuje, kuris ap- man paskambins Andrius Vilkancas, išklausęs anykšsutartyje
fik- tarnauja Anykščių rajoną, ir to pokalbio tėno nusiskundimą ir išsiaiškinęs
suoti rodmenis man paaiškino, jog minėtos metu mes susi- situaciją banke, „Anykštai“ sakė,
už suvartotas pažymos internetu neteikia- tarsime, kada aš kad tarp kliento ir banko skyriaus
dujas, tada įsigaliu atvykti į darbuotojo įvyko nesusikalbėjimas.
mos ir jos pasiimti reikia banko skyrių jau „Skyriaus darbuotoja pasakė klienpareigojimai
toliau mokėti važiuoti į Panevėžį“...
pasirašyti kredito tui, kad jam paskambins vadybiuž vartojamas
limito sutarties. ninkas, bet nepasakė, jog tai nėra
gamtines dujas pereina naujajam Praėjo jau trys savaitės, o iš banko skubu, kadangi anykštėno kredito
būsto savininkui arba galite (tele- jokios žinios. Gal bankininkai mano limito ankstesnė sutartis dar galioja
fonu, elektroniniu paštu) užsisakyti pajamas ir mokumą taip ilgai tikri- iki šių metų spalio 31 dienos. T, pažymą. Bendrovės darbuotojai, na, į pagalbą pasitelkę specialiąsias paaiškino A.Vilkancas.
patikrinę skaitiklio rodmenis, jums tarnybas?“, - „Anykštai ironizavo
Yra žmonių, norinčių turėti
pageidaujant, pažymą atsiųs paštu nepatogumų dėl nedidelio kredito
ar elektroniniu. paštu. Tokiu būdu limito turintis žmogus.
antspauduotą popierių
jums asmeniškai nereiks vykti į
Jo teigimu, nesulaukęs jokios žiaptarnavimo padalinį“, - „Anykš- nios iš banko, vyras paskambino į
Banko DNB atstovas A. Viltai“ paaiškino AB „Lietuvos dujos“ banko DNB būstinę Vilniuje ir su- kancas tvirtino, jog daugelį banko
Strateginio vystymo skyriaus vady- žinojo, jog taip ilgai laukti atsaky- paslaugų atlikti galima nebūtinai
bininkė Jolita Butkienė.
mo, ar klientui bus suteiktas kredito ateinant į banko skyrių. „Ateiti į
Vis dėlto J.Butkienė nurodė ir limitas, tikrai nereikia. Banko at- banko skyrių bus privaloma pirmą
atvejus, kai gyventojams vis dėlto stovas atsiprašė už patirtus nepato- kartą sudarant sutartį ir tais atvereikės pasirūpinti transportu, ke- gumus. „Kitą dieną anykštėnui pa- jais, kai pasirašomos sudėtingesnių
lionės išlaidomis ir vykti nebe į skambino banko
produktų parPanevėžį, o į Uteną: „AB „Lietuvos DNB Panevėžio
...todėl mes ir galvojame, davimo sutarys,
dujos“ pertvarko vartotojų aptarna- skyriaus vado- kaip plačiau vystyti turizmą, siekiant išsiaiškinti, ar visas
vimo tinklą visoje Lietuvoje, opti- vas,
pranešė,
nes šis sektorius mažiau pri- sąlygas klientas
mizuoja klientų aptarnavimo vietų kad kredito liskaičių. Šiuo metu daug paslaugų mito sutartis jau klausomas nuo gyventojų suprato ir norint
jūs galite užsisakyti elektroniniu paruošta ir kada skaičiaus...
nustatyti jo tapaštu arba telefonu. Atvykti į skyrių patogu klientui,
patybę“, - sakė
gali būti reikalinga, tampant nauju reikia atvykti ją pasirašyti. Gerai, A.Vilkancas, pridūręs, jog kitais
vartotoju, kai nėra kitų galimybių kad aš vėl turiu darbo reikalų Pa- atvejais banko paslaugomis galima
patikrinti nuosavybės tapatybės ir nevėžyje. O jeigu banko klientui naudotis per elektroninę bankininkitų reikalingų dokumentų bei tin- išvykti į kitą rajoną reikia papildo- kystę, bankomatus, „Perlo“ termikamai pasirašyti sutartį, dokumentus“.

nalus ar pašto skyrius.
„Negalima tvirtinti, jog į banko
skyrius dėl įvairiausių paslaugų ateina tik senjorai, kurie nesinaudoja
kitomis moderniomis informacinėmis technologijomis. Mūsų pastebėjimu, į skyrius, užuot naudojęsi,
tarkim, elektronine bankininkyste,
ateina dar įvairaus amžiaus žmonės, kuriems yra svarbu gauti popierių su banko antspaudu. Turėdami popierinį variantą tokie klientai
jaučiasi saugiau“, - „Anykštai“ sakė
A.Vilkancas.
„Darbo vietų – ne fontanai...“
Meras Sigutis Obelevičius situaciją, kai iš Anykščių traukiasi
įvairios įstaigos, vertina labai blogai. „Mums priekaištaujama, kad
mes Anykščiuose lyg ir nekuriame
darbo vietų, o kai išsikelia arba
susisiaurina valstybinės įstaigos,
tų etatų Utenoje daugėja mažesnių
miestelių sąskaita. Čia nieko nepadarysi... Įmonės skaičiuojasi pinigus, kas labiau kur apsimoka... Taip
jau tų darbo vietų ne fontanai, bet jų
vis mažėja. Todėl mes ir galvojame,
kaip plačiau vystyti turizmą, nes šis
sektorius mažiau priklausomas nuo
gyventojų skaičiaus“, - savo matymą išdėstė rajono vadovas.
Paklaustas, ar dėl to, kad Anykščiai panašėja į užkampį siekta
probleminės teritorijos statuso,
S.Obelevičius atsakė: „Tikslinių teritorijų tikslas – ne toks. Ten labai
akcentuojama, kad būtų projektai
neišskaidyti, lėšos nebūtų kažkur po
miestą ištaškytos, bet koncentruotųsi vienoje vietoje. Aišku, nebus
leidžiama naujų statybų, prioritetas
bus tokiems projektams, kad būtų
kuriama kažkokia infrastruktūra su
sąlyga, kad tai infrastruktūrai išlaikyti reikėtų kuo mažiau savivaldybės ar valstybės lėšų, tai yra kad
kas nors funkcionuotų, galintis pats
save išlaikyti – uždirbti pinigai gali
būti leidžiami etatams išlaikyti...“, neryšliai kalbėjo meras.

Iki susitikimo tradicinėse “Vaižgantinėse” !

Gal banko kliento mokumą aiškinasi specialiosios tarnybos?
Vienas anykštėnas buvo nustebęs,
gavęs iš banko DNB laišką, kuriame
prašoma atvykti į artimiausią banko
skyrių prasitęsti kredito limitą. „Kai
mano sąskaitoje nepakanka pinigų,
man bankas suteikia teisę kurį laiką be jokių palūkanų pasinaudoti
600 Lt kredito limitu. Anykščiuose,
kaip žinia, DNB banko skyrius panaikintas. Gerai, kad aš darbo reikalais važinėju į kitus rajonus, tai ta
pačia proga Panevėžyje nuvykau į
DNB banko skyrių prasitęsti minėto kredito limito. Mano nuostabai,

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO RUGSĖJO
MĖNESIO REPERTUARAS
Š., S. 20, 21 d. 18 val. PREMJERA! N.Simon “BASOMIS PARKE”.
Režisierius Peteris Stoičevas. Dviejų dalių šiuolaikinė komedija.
K. 25 d. 18 val. Leonard Gershe „LAISVI DRUGELIAI“. Režisierius Dainius Kazlauskas. Dviejų dalių pjesė.
P. 26 d. 18 val. L.M.Montgomeri „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“.Režisierius Antanas Gluskinas. Dviejų dalių drama visai šeimai. Mažoji
salė.
Š. 27 d. 18 val. F.Goodrich, A.Hacket „VISADA TAVO.ANAFRANK“. Režisierius Valerijus Jevsejevas. Dviejų dalių drama.
S. 28 d. 18 val. PREMJERA! “BASOMIS PARKE”. Režisierius
Peteris Stoičevas
A. 30 d. 18 val. Inga Ābele „JAZMINAS”. Režisierė Mara Kimelė.
Trijų dalių spektaklis.
J.MILTINIO DRAMOS TEATRO GASTROLĖS
Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre
A. 23 d. 12 ir 18.30 val. „IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO“. Režisierius ir inscenizacijos autorius Antanas Gluskinas. Dviejų dalių drama
paaugliams pagal Gendrutį Morkūną.
Daugiau informacijos www.miltinio-teatras.lt

Nuoširdžiai visus kviečiame į tradicinę respublikinę šventę, skirtą lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo- Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms , vyksiančią 2014 m.
rugsėjo 20 dieną, šeštadienį, nuo 13 val. Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime - Vaižganto
gimtinėje

„Vaižgantinių“- programa:

- Patrankos salvės už Tėvynę Lietuvą, Vaižganto šviesų atminimą, Vaižganto premijos laureatus
ir visus „Vaižgantinių” dalyvius ( Šią atrakciją dovanoja Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Bronius
Budreika ir Kunigiškių kaimo seniūnaitis Pranas Maišelis);
- Tryliktosios respublikinės Vaižganto premijos, įsteigtos Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos
žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos, įteikimas;
- Šeštosios Svėdasų seniūnijos įsteigtos Vaižganto mažosios premijos “Už kūrybinius
nuopelnus Svėdasų kraštui” įteikimas ( Premijos mecenatas- Medžiotojų klubas “Svėdasai”);
- Draugijos “Žaliuojanti Vilnija” ir Vaižgantiečių klubo “Pragiedrulys” skelbto rašinių konkurso “Ką
šiandien mums pasakytų rašytojas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas?”dalyvių pagerbimas;
- Naujos žurnalisto Vytauto Bagdono knygos apie Vaižganto vaikystę „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“ ( leidykla UAB „Utenos Indra“) sutiktuvės ( Šią knygą ir kitus to paties autoriaus leidinius leidyklų
kainomis, be jokių prekybinių antkainių bus galima įsigyti renginio metu);
- Pasiklausysime koncerto, pasišildysime prie „Vaižgantinių“ laužo;
- Ant Malaišių senųjų pastatų sienų veiks fotografijų parodos (autoriai Raimundas Kovas ir Vytautas
Bagdonas)
Pasibaigus renginiui turėsime progos maloniai pabendrauti, pasišnekučiuoti po rudenio spalvomis nuauksintais klevais prie bendrų suneštinių vaišių stalo;
Nuo 11 val. iki renginio pradžios bus galimybė aplankyti Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejų, apžiūrėti naujas parodas ir ekspozicijas.
Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 682 33024, 8 620 45339
„Vaižgantinių“organizatoriai:
Svėdasų seniūnija;
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus;
Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“;
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius
„Vaižgantinių“ globėjas- Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Sargūnas
		
Rėmėjai:
Anykščių rajono savivaldybė, VĮ Anykščių miškų urėdija, Svėdasų girininkija, medžiotojų klubas
„Svėdasai“, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius, kavinė „Pas Gedą“, UAB „Žaliadvaris“ ir kt., bei
privatūs asmenys- kraštiečiai
		
Informaciniai rėmėjai:
Laikraščiai „Anykšta“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“ „Gimtasis Rokiškis“, „Pasaulio
anykštėnas“,žurnalas „Aukštaitiškas formatas“, radijo stotis „IR“, naujienų portalai www.internetozinios.lt,
www.anyksta.lt, www.udiena.lt, www.apskritieszinios.lt , www.bernardinai.lt, www.anykstenai.lt , Anykščių
turizmo informacijos centras
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SKELBIMAI

siūlo darbą
Statybinei įmonei nuolatiniam
darbui reikalingi: betonuotojai,
mūrininkai, apdailininkai, montuotojai.
AB”Kupolas”,
mob. tel. (8-698) 47087;
info@kupolas.lt

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!
„Anykštos“ prenumerata mėnesiui

nuo 13,09 Lt / 3,79 EUR

Baldų gamybos įmonei reikalingi
darbuotojai. Apmokysime įmonėje.
Kreiptis: Gegužės g. 53,
Anykščiai, tel. (8-616) 93759.

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau!

1 mėn. - 10 Lt / 2,90EUR.
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.

įvairūs
Ieškau gyvenimo draugo ne jaunesnio kaip 72 metų.
Tel. (8-646) 70862.
Parduodu malkas sausas, beržines ir ąžuolines neskaldytas. Vežu
krovinius su GAZ-53.
Tel. (8-610) 45980.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kitus baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
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.
Įrengiame nuotekų surinkimo talpas gelžbetoniniais rentiniais (1,5
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į
betono pagrindą, nelaidūs vandeniui). Kasame tranšėjas vandentiekiui, jungiame hidroforus.
Tel. (8-675) 01059, www.kasyba.
com
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantija.
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 formavimas, žemės lyginimo darbai.
Tel. (8-647) 48473.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija, drenažas, pamatai ir įvadai.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.

parduoda
Kitos prekės
Ūkininkas - kiaulienos skerdieną
puselėmis po 40-70 kg, subproduktus. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Gyvuliai, paukščiai
Kumelę.
Tel. 7-89-97.
Veršingą karvę.
Tel. (8-671) 44479.
Karves 1-2 veršių, žalos.
Tel. (8-674) 91008, skambinti po
14.00 valandos.
Karves (žala ir žalmargė). 1 mėnesio žalmargę telyčaitę.
Tel. (8-629) 16478.

Siūlau darbą pagalbiniam darbininkui statybose.
Tel. (8-670) 01470.

Iškertame krūmus ir kitą menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

* 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.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda) - gamyba, montavimas.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-612) 62969.
Statybos ir remonto darbai
Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai namus, gamybinės paskirties
patalpas, kalkinu fermas, atlieku
kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Įvairūs statybos darbai: stogai
ir t.t.
Tel. (8-652) 77157.
Įvairūs remonto darbai, fasadų
dažymas, skardinimas, betonavimas ir t.t. Greitai ir kokybiškai
darbus atliekame visame rajone.
Tel. (8-685) 68182.
Dengiame plokščius stogus
prilydomomis, bituminėmis dangomis. Ilgametė patirtis, suteikiama garantija.
Tel. (8-682) 44541.
Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

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

UAB „KALNŲ MIŠKAS“
BRANGIAI PERKAME
MIŠKĄ ANYKŠČIŲ, UTENOS
APSKRITYJE

Laidojimo namai
„Paguoda“

spygliuočių rąs•tusPERKAME
(gali būti nedideli kiekiai)
• PARDUODAME statybinę
medieną, lauko ir vidaus daily-

Mūsų veikla ir paslaugos:

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

lentes

ì

miškotvarkos
• RENGIAME
projektus

ì

Tel. (8-600) 22488,
el. paštas:
kalnumiskas@gmail.com

Rugsėjo 27 d.
(šeštadienį)

gydytoja iš Vilniaus
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius
patikrininmas nemokamai.
Mokiniams ir mokytojams
ypatingos nuolaidos.
Registracija optikoje A.
Baranausko a. 14,
arba tel. (8-655) 07882.

A,B,BE,C,C+CE,CE kategorijų kursai.
Teiraujamės tel. (8-657) 72987,
www.jonroka.lt
Renkamės rugsėjo 25 dieną 17 val.,
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Užsakant visas laidojimo
paslaugas - 5 % nuolaida
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.
Ilgastreliais ekskavatoriais
KASAME TVENKINIUS,
VALOME EŽERŲ
PAKRANTES.
Išlyginame, išvežame žemes.
Tel. (8-698) 46745.

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Dovanoja
Naudotą šiferį.
Tel. (8-650) 74095.
Avis.
Tel. 4-88-44.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 21 d. (sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis (kaina nuo 12 Lt/3,37 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.

5 mėn. amžiaus dedekles vištaites. Kaina 20 Lt/5,79 EUR.
Tel. (8-611) 46451.
RŪŠINĖ, SIJOTA AKMENS
ANGLIS
(1t-560 Lt /162,19 Eur).
Perkant daugiau 3 t taikoma
nuolaida. Galime pristatyti.
Kreiptis: Kauno g.37 Ukmergė
(prie degalinės”Alauša”),
tel.: (8-340) 5-11-73,
(8-699) 17664.

CE Sertifikatas, 15 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 3600 Lt / 1042,87 EUR.
Tel. 8 686 78355

A KC I J A
KI EKV I EN A M
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

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę
techniką ir elektroninę įrangą.
Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00
val., tel.: (8-610) 41900, (8-699)
60871.
Nekilnojamsis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su
skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.

UAB „Tolmana“ brangiai - juodojo metalo laužą. Klientui pageidaujant pasiima savo transportu.
Tel.: (8-617 05596,
(8-615) 27582.

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

Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.
Žemės ūkio produkcija
Pašarinius kviečius. Atsiskaito iš
karto.
Tel. (8-680) 85841.
1000 t kukurūzų siloso masei.
Tel. (8-687) 76191.
Statybinės medžiagos
Gelžbetonines perdangos plokštes, sąramas, pamatinius blokus.
Tel. (8-687) 36635.

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

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
Automobilį
VW
PASSAT.
Pageidautina B-3. Siūlyti variantus.
Tel. (8-616) 82577.
Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo
300 iki 2000 Lt, taip pat automobilių variklius 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
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus.
Gali būti daužti, nevažiuojantys.
Pasiima, sutvarko dokumentus.
Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.

parduoda
Greito maisto užkandinę UAB
„Sotus kąsnis“ Utenoje.
Tel. (8-646) 31184.

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

su

Sodą „Liudiškių“ sodininkų bendrijoje. Yra geodeziniai matavimai, vanduo.
Tel. (8-647) 68166.
Skubiai - vieno kambario butą
Ramybės mikrorajone (2-as aukštas). Rimtam pirkėjui rimta nuolaida.
Tel. (8-602) 49369.
Dviejų kambarių butą
Statybininkų gatvėje (2-as aukštas).
Tel. (8-615) 69506.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

Perkame
GRIKIUS

Tel.: 8 698 36704,
8 615 15353, 8 616 25417,
(8 45) 59 5600,
el. paštas info@agrolitpa.lt,
www.agrolitpa.lt

Mūrinį garažą su duobe
Anykščiuose, Kęstučio g.45
(“Draugystės” bendrija). Kaina
sutartinė.
Tel. (8-675) 49237.
Žemės ūkio technika, produkcija

Nekilnojamasis turtas

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, visureigius,
mikroautobusus, sunkvežimius.
Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.

Gyvuliai

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

Sodybą Rokiškio rajone
žeme. Kaina sutartinė.
Tel. (8-652) 88122.

2014 m. rugsėjo 20 d.

6 m. lėkštinį skutiką, kombainą
115 CS Class Commandor.
Tel. (8-698) 40639.
Vienašę traktorinę priekabą iš
GAZ-53.
Tel. (8-612) 34784.
Žieminius kviečius. Kaina 600 Lt
(173,77 EUR) /t.
Tel. (8-685) 56963.
Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841.
Bulves, miežius, kviečius.
Tel. (8-686) 17201.
Kuras
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

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

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.

SUPERKAME OBUOLIUS.
Didesnį kiekį galime paimti
iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai,
tel. (8-601) 21323.

Baltarusiškus durpių briketus
nuo 300 Lt (86,89 EUR), anglis
nuo 550 Lt (159,29 EUR). Sveria
kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.
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 (išrašo sąskaitas). Kaina nuo 300
Lt/86,89 EUR.
Tel. (8-638) 87800.
Malkas. Pas mus tiesiog pigiau.
Atvežame nemokamai po 4-6-8
metrus kaladėm ir rąsteliais,
Visada paskambinkite.
Tel. (8-678) 26080.

UA B „ B OVA R I S “

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.
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Forumas EUROPA

šiandien
Fausta, Kolumba, Vainoras,
Tautgirdė, Eustachijus, Vainora.
rugsėjo 21 d.
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Gimnazija velkasi naują rūbą

Matas, Mantvilas, Viskintė.
rugsėjo 22 d.
Mauricijus, Tomas, Tarvinas,
Virmantė.

mėnulis
komentaras
anyksta.lt
„Azija“:

mįslė
„Šimtu vytas, šimtu pintas,
šimtu pavijotas?“
Ketvirtadienio mįslės: „Tėvas
tyslys, močia pamplė, vaikai pabiručiai?“ atsakymas – žirnis.

www.anyksta.lt
Ar džiaugiatės Lietuvos krepšinio rinktinės pasuilio čempionate iškovota ketvirta vieta?
Viso balsų: 49
Ne.
Kokia vieta?
Tikėjausi
Koks krepšinis?
medalio.
9
10

Taip. Krepšininkai pasiekė daugiau nei buvo galima tikėtis.
30

oras

+21

+9

Pasak J. Biliūno gimnazijos direktorės Reginos
Drūsienės, be Europos Sąjungos paramos atnaujinti,
modernizuoti gimnazijos
pastatą nebūtų pavykę.
(Atkelta iš 1 p.)
Ši siena jau apšiltinta.
Apie Anykščių J. Biliūno gimnazijos pastato atnaujinimą (moder- sienų, pakeistos lauko durys, apšilnizavimą), Anykščių rajono savi- tinta ir atnaujinta 800 kv. m. pastato
valdybės įgyvendinamą projektą, stogo, apšiltinta 839,4 kv. m. grindų
finansuojamą pagal 2007 – 2013 gimnazijos cokoliniame aukšte, mometų Sanglaudos skatinimo veiks- dernizuota pastato vidaus apšildymo
mų programos 3 prioriir karšto
teto „Aplinka ir darnus
vandens
vystymasis” priemonę
tiekimo
+ Neatpažįstamai pasikeitęs sistema,
„Viešosios paskirties
pastatų renovavimas na- modernus gimnazijos pastatas iš- pastato
cionaliniu lygiu” minti- siskirs miesto fone.
vidaus
mis pasidalino J. Biliūelektros
+ Žymiai pagerės gimnazistų ir ūkis ir
no gimnazijos direktorė
mokytojų darbo sąlygos.
Regina DRŪSIENĖ:
apšvie- Kodėl reikėjo gimtimas,
+ Atpigs pastato eksploatacija. pastato
nazijos pastatą atnauPer metus numatoma sutaupyti v ė d i jinti (modernizuoti)?
- 1965 –aisias pradė- 0,32 GWh šiluminės energijos.
nimas,
tas eksploatuoti pastatas
įrensusidėvėjo, paseno ir
giant
nebeatitiko šių dienų reikalavimų, rekuperacinę vėdinimo sistemą gimbuvo brangus jo šildymas. Per tuos nazijos aktų salėje, virtuvėje bei valdešimtmečius pastatas buvo reno- gykloje, sporto salėje.
vuojamas tik kosmetiškai.
- Kokia Europos Sąjungos fi- Kas bus padaryta įgyvendi- nansinė parama suteikta J. Biliūnant šį projektą?
no gimnazijai?
- Įgyvendinant projektą bus ap- Gimnazijos atnaujinimo (mošiltinta 3794 kv. m. pastato išorės dernizavimo) projektui skirta 2 mln.

+++

Kaip vertinate
J. Biliūno
gimnazijos
atnaujinimą?
Alfredas
MOTIEJŪNAS,
fotografijos mokytojas:
- Džiaugiamės ir,
manau, atnaujintu
gimnazijos
pastatu džiaugsimės ateityje.
Juk puiku dirbti jaukiose, šiltose, gerai vėdinamose patalpose... Statybviete virtusi gimnazija mums puikus reportažo
fotografavimo poligonas. Beje,
statybininkai labai geranoriški.

rugsėjo 21 d. delčia.

„Yra tokia patarle-šunys loja, o
karavanas vis vien eina... Darbo
partija-viena gausiausių Lietuvoje... Taip, kad prieš Darbo partiją
nukreipti komentarai, man primena smulkių kiemsargiukų lojimą-patys bijodami lojimu save
drąsina...“.

???

519 tūkst. 818 Lt Europos Sąjungos
struktūrinių fondų finansinės paramos lėšų. Anykščių savivaldybė
prie projekto įgyvendinimo prisideda 1 mln. 190 tūkst. Lt, o Švietimo
ir mokslo ministerija šiam projektui
skyrė 230 tūkst.Lt Valstybės biudžeto lėšų.
- Kas laimėjo konkursą, kas atlieka darbus?
- Gimnazijos atnaujinimo (modernizavimo) techninį projektą paruošė viešąjį projektavimo paslaugų
konkursą laimėjusi vilniškė UAB
„Konsulta”, o darbų konkursą laimėjo Anykščių UAB „Anrestas”.
- Ar gimnazijos kolektyvą tenkina atliekamų darbų kokybė?
- Kasdieną matome, kaip dirba
statybininkai. Pasitaiko, kad ir pirštu
pabaksnojam, tačiau statybininkai
reaguoja geranoriškai.
- Mokslo metrus pradėjote gimnazijos pastate dirbant statybininkams, kurie, ko gero, dirbs iki metų
pabaigos. Ar nesiskundžiate sudėtingom mokslo proceso sąlygom?
- Teko susispausti, tačiau apie mokymo procesą ne gimnazijos patalpose ar dviem pamainom net kalbos
nebuvo. Statybininkai per pamokas
nedirba triukšmingų darbų.
- Ar renovuoti (modernizuoti)
gimnazijos pastatą Anykščių rajono savivaldybė būtų įstengusi savo
jėgomis.
- Jokiu būdu. Nebūtų įstengusi.
Net ir dabar, jau įgyvendinus šį projektą, dar liks neatnaujintos trečio
aukšto ir kai kurios kitos patalpos.

Severina
ŠEŠTOKAITĖ,
gimnazistė:
- Gimnazijos pastatas išore ir
vidum darosi gražesnis, šiuolaikiškesnis. Pirmo ir antro aukšto
kabinetai, kuriuose mokomės,
atnaujinti ir jaukūs. Laikinus
gimnazijos pastato atnaujinimo
nepatogumus galima ir pakentėti.
Vygantas
ŠLIŽYS,
tėvas,
J.
Biliūno
gimnazijos
tarybos narys:
- Manau,
kad kito pasitrinkimo
ir nebuvo,
reikėjo arba naują pastatą statyt
arba esamą atnaujinti. Tad labai
gerai, kad gimnazijos pastatas
keičia išvaizdą, tampa jaukesnis, ekonomiškesnis, dėl to bus
sutaupyta mokesčių mokėtojų
pinigų. O statybos darbai galėtų
vykti gerokai sparčiau.

Dėl statybos darbų mokslo procesas gimnazijoje nesutriko.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė Skiemonių šokiuose
taikosi būti aštunta

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Štai inspektorė Žvirblienė
Skirstytis, nešokti liepė,
Teigė, muziką transliuoja
Ir ko gero glėbesčiuojas.

Sako, ten tik - chuliganai.
Aš manau – kad partizanai Skiemonyse juk jauni
Liko tiktai septyni.

O vis tiek nepasiduoda
Su ragučiais polką duoda
Juk ne Stalino laikai
Jūs laikykitės, vaikai.

Oi, išauš šita diena
Būsiu aš ten aštunta
Paskutiniai šokiai čia,
Anykštėnų rajone.

