66-ieji leidimo metai

2014 m. spalio 25 d., šeštadienis

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 122/8855

Anykščiuose bus Teatrų festivalyje ir Sausio
ruošiami
įvykiai, ir sekso scenos
magistrai
Per savaitę trunkantį

Ukrainoje vagia beveik
nesislėpdami
Lietuvos policijos veteranų
asociacijos pirmininkas, buvusio Anykščių policijos komisaro Kęstučio Tubio įspūdžiai iš
Ukrainos .

festivalį Anykščiuoe 8 Lietuvos teatrai parodys 9 lietuviškos dramaturgijos kūrinius.

2 psl.
šiupinys
Paroda. Anykščių menų centras
kviečia į Anykščių krašto dievdirbio
Petro Blažio skulptūrų, kryžių fotokopijų parodą autoriaus 150-osioms metinėms spalio 28 d. 17 val. Anykščių
koplyčioje - Pasaulio anykštėnų kūrybos centre. Dalyvauja menotyrininkė
dr. Skaidrė Urbonienė. Renginio metu
bus pristatytas dievdirbio anūko Rimanto P. Vanago leidinys „Gyvenimas
pagal Petrą“. Koncertuoja Ažuožerių
romantinio dainavimo grupė „Romantika“ (vad. A. Simanonienė).

4 psl.

2 psl.

Papildomi savivaldybės
darbai – paslaptis

Spektaklis. Spalio 26 d. 18 val.
Anykščių kultūros centre bus parodytas paskutinis festivalio „Pakeleivingi“
spektaklis. Žiūrovai išvys Valstybinio
Vilniaus mažojo teatro spektaklį „Dėdės ir dėdienės“. Bilietus galima įsigyti
Kultūros centro kasoje, jų kaina – 3035 litai.
Siautėja... Prieš kelias dienas siautėję ir stiklus daužę vandalai senosiose
Anykščių kapinėse sudaužė į tris dalis
marmurinį kryžių ant buvusio ilgamečio Anykščių medžiotojų ir žvejų
draugijos vadovo Rimvydo Kirslio
tėvų kapo. „Nuvežiau meistrams, kad
suklijuotų, nes balto marmuro kryžius gana brangus“, - sakė, neįvardijęs nuostolio sumos ir pareiškimo dėl
vandalų išpuolio policijai neparašęs,
R. Kirslys. Beje, prieš pora savaičių
vandalai išniekino ir pavasarį mirusio kunigo Broniaus Žilinsko kapą
Anykščių šventoriuje.
Akademija. Šį ketvirtadienį Anykščių koplyčioje savo veiklą pradėjo Pasaulio Anykštėnų Bendrijos sugalvota
Anykščių akademija. Šiai Akademijai
sukurti mintį davė rašytojas Rimantas
Vanagas. Pirmąją paskaitą būriui 1011 klasių moksleivių skaitė alpinistas
Vladas Vitkauskas.

Pagal Anykščių savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIŲ VILIŲ
JUODELĮ, savivaldybės pastate už mokesčių mokėtojų pinigus darbuotojai dirba darbus, susijusius su jų privačiu gyvenimu.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
Savivaldybės darbuotojai už papildomą atlygį
dirba jiems pagal pareigybines instrukcijas nepriklausančius darbus. Tokių darbų savivaldybėje
kasmet daugėja. 2013 metais už papildomus darbus savivaldybės darbuotojams buvo sumokėta
90 tūkst.145 Lt, o šiais metais per devynis mėnesius – jau 94 tūkst.280 Lt.
Tačiau, kai „Anykšta“ pasidomėjo tais papildomais darbais, už kuriuos valdininkai pamaloninami mokesčių mokėtojų pinigais, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
VILIUS JUODELIS atsakė, jog tai – paslaptis.
Dėl „Anykštai“ sudarytų biurokratinių kliūčių visuomenei pateikti informaciją apie tai, kaip
savivaldybės administracija naudoja mūsų visų
pinigus, V.JUODELĮ apskundėme Seimo kontrolieriui.

Pikulį išgelbėjo Krašto apsaugos savanoris

3 psl.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose, Pušyno mikrorajone, pušyje, maždaug 15 metrų aukštyje, nuo praeito šeštadienio tupėjo, kaip žmonės kalba,
vienos Anykščių savivaldybės darbuotojos šuns įvytas, katinas,
kurio išprašyti nulipti nepavyko šeimininkei, o komunalininkai,
ugniagesiai gelbėtojai nesugalvojo, kaip katiną iškelti.
Po penkių medyje praleistų parų katiną Pikulį ketvirtadienio
vakarą išgelbėjo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5 – osios rinktinės 505 pėstininkų
kuopos savanoris Renatas Kazakevičius.

Laikas. Spalio 26-ąją, sekmadienį,
4 valandą nakties laikrodžių rodykles
pasuksime viena valanda atgal ir per
eisime prie žiemos laiko.Pagal šį laiką
gyvensime iki paskutinio kovo sekma
dienio.
Daktaras. Nuo Kurklių kilęs istorikas, šaulys, „Trakinių partizanų“ organizatorius Norbertas Černiauskas tapo
mokslų daktaru - Vilniaus universitete
apgynė disertaciją tema „Bedarbystė
Lietuvoje 1918 - 1940 metais“.

Katinas Pikulis penkias paras alkanas pratupėjo pušies viršūnėje Pušyno mikrorajone.

Katiną Pikulį iš pušies viršūnės išgelbėjo Krašto
apsaugos savanoris Renatas Kazakevičius.

3 psl.

KONKREČIAI
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Anykščiuose bus ruošiami
magistrai
Kauno technologijos universitetas (KTU) jau lapkričio mėnesį
Anykščiuose planuoja pradėti vykdyti dvejų metų trukmės magistrantūros studijų programą. Anykštėnai neiškeldami kojos iš
savo miesto galės įgyti Viešosios politikos arba Viešojo administravimo magistro laipsnį.

Kaip „Anykštai“ sakė KTU atstovė doc.dr. Eglė Gaulė, kur vyks
paskaitos, dar nežinoma. Aišku, tik
kad paskaitos vyktų savaitgaliais –
penktadieniais nuo 17 val. ir šešta-

dieniais nuo ryto iki pietų.
Turintys universitetinį bakalauro
laipsnį, į magistrantūros studijas bus
priimami iš karto. Tuo tarpu profesinį bakalauro laipsnį turintiems

asmenims (baigusiems kolegijas)
yra tam tikrų išlygų – ar reikės papildomų studijų (1 arba 2 semestrų)
priklausys nuo srities, kurioje įgytas
profesinio bakalauro išsilavinimas
ir darbo viešajame sektoriuje patirties trukmės.
Paklausta apie studijų kainą, doc.
dr. E.Gaulė sakė: „Ištęstine (neakivaizdine) forma vykdomose studijose valstybės finansuojamų vietų

Teatrų festivalyje ir Sausio
įvykiai, ir sekso scenos
Pirmą kartą Anykščiuose vyksta profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“. Praėjusį sekmadienį
festivalį pradėjo Šiaulių dramos teatro spektaklis „Nebylys“ (rež.
Jonas Vaitkus), o šį sekmadienį „Pakeleivingus“ užbaigs Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Dėdės ir dėdienės“ (rež.
G.Tuminaitė).
Festivaliui Anykščių rajono savivaldybė skyrė 6 tūkst.Lt, o LR
Kultūros taryba – 25 tūkst.Lt.
Per savaitę trunkantį festivalį
Anykščių kulturos centre 8 Lietuvos
teatrai parodys 9 lietuviškos dramaturgijos kūrinius.
Ketvirtadienį anykštėnai buvo
pakviesti į prieštaringai vertinamą
Lietuvos nacionalinio dramos teatro
spektaklį „Barikados“, kurį režisavo
jaunų latvių ir lietuvių teatro menininkų komanda – režisierius Valters

Sīlis, dramaturgas Jānis Balodis ir jo
kolegė iš Lietuvos Goda Dapšytė.
Tragiškus 1991-ųjų sausio 13 d.
įvykius jauni aktoriai interpretavo
savaip – spektaklis kartu buvo ir dialogas su žiūrovais apie sausio dienų
tragediją, laisvę, meilę, ppžatriotiškumą ir net... seksą.
Trisdešimtmečiai aktoriai ir savęs,
ir salės žiūrovų klausė, kas yra tauta,

laisvė, ar pasikartojus 1991 – ųjų įvykiams žmonės taip pat vieningai stotų
ginti Lietuvos. Ir dauguma aktorių
nuoširdžiai atsakė – „nežinom, nes
dar nesam išsiaiškinę, kas yra tauta,
dėl ko mes kovotume...“
„Man kiek skaudu, kai dabar girdžiu žmones sakančius, kad ne dėl
tokios Lietuvos jie kovojo... Bet kaip
mums, trisdešimtmečių kartai, kuriai
tada buvo vos keleri metai, žinoti, ko
tie dabartimi nepatenkinti žmonės tikėjosi...“ – scenoje kalbėjo aktoriai.
Spektaklio žiūrovai buvo pakviesti
prisijungti prie aktorių. „Ar galime
dabar visi, kaip tada prie televizijos
bokšto, susikibti rankomis?“ – klausė
aktoriai. Pilna žiūrovų salė susikibo
rankomis ir kartu su aktoriais traukė
dainą „Bunda jau Baltija“.

Antroji anykštėnės paroda

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
nėra, todėl studijos yra mokamos.”
Viešosios politikos magistro
studijos Anykščiuose kainuotų 10
tūkst. 962 Lt, o Viešojo administravimo - 14 tūkst. 616 Lt. Tačiau, jeigu tai yra pirmosios magistro studijos, yra taikoma gyventojų pajamų
mokesčio lengvata - nuo asmens
gaunamo vidutinio atlyginimo dar
galima susigrąžinti 15 proc. metinės studijų įmokos“.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
Beje, aktoriai anykštėnams „pravedė“ ir etiketo pamokėlę... Nors spektaklio pradžioje žmonės buvo paprašyti
išsijungti mobiliuosius telefonus, kai
kuriem tai padaryti buvo neįmanoma. „Atsiliepkit, juk skambina... Aš
palauksiu, palauks ir kiti šioje salėje
susirinkę laisvos Lietuvos piliečiai“ –
ironizavo aktorė Monika Vaičiulytė.
Aktoriams spektaklio pabaigoje
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius įteikė specialiai šiam festivaliui anykštėnės stiklininkės Justės
Kamarauskaitės sukurtą statulėlę festivalio atminimui. .
Nors festivalis paremtas daugiau
nei 30 tūkst.Lt, bilietai į jį kainuoja
panašiai kaip ir pačiuose teatruose –
nuo 6 (į spektaklį, skirtą vaikams) iki
35 litų (spektaklį suaugusiems).

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių viešojoje bibliotekoje atidaryta antroji
anykštėnės dailininkės Vitalios Pavinkšnytės-Bieliūnienės paroda
„... dėl gražaus ryto“.

Pirmoji iš Viešintų kilusios, dabar
Anykščiuose Sveikos gyvensenos klubo “Anykščių vaivorykštė” kavinėje parduotuvėlėje dirbančios dailininkės
paroda buvo surengta 2011 metais.
V. Pavinkšnytė-Bieliūnienė nė
kiek nesivaržo, kad yra savamokslė dailininkė, nėra baigusi net dailės mokyklos. Kaip ji pati teigia,
„tapyba atėjo kaip stebuklas gimus
mano antrajai dukrelei“... Pasak
dailininkės, ji nesibaimina, kad kas
nors gali kritikuoti jos darbus, jai
svarbu, kad juos įvertintų artimieji
ir draugai.
Naujojoje jos parodoje gausu
gamtos motyvų, dažname paveiksle šmėkšteli moters figūra. Ir tai

nieko keisto, nes autorė sako augusi apsupta moterų – ji buvo šešta iš
septynių seserų šeimoje.
Beje, tapyba nėra vienintelė V.
Pavinkšnytės-Bieliūnienės aistra,
ji taip pat kuria eiles, vieną eilėraštį perskaitė ir per parodos atidarymą, taip pat kuria papuošalus.
Parodos pristatyme kalbėjo bei
eiles skaitė jos bičiulė literatė Laima Petronienė. Beje, bibliotekos
direktorius Romas Kutka moterų
duetą įvertino kaip monospektaklį.
Paroda „... dėl gražaus ryto“,
kurioje eksponuojama dvi dešimtys V. Pavinkšnytės-Bieliūnienė
s paveikslų, veiks iki lapkričio 13
dienos.

Savamokslė dailininkė Vitalia Pavinkšnytė-Bieliūnienė apie
savo kūrybą sako, kad „vieni menininkai dirba galva, kiti rankomis, o aš dirbu širdimi. Meilė yra tarsi jungiamoji medžiaga, kas
padaryta su meile – tai visada gerai, o kas be meilės – tai be meilės“. 				
Asmeninio albumo nuotr.

Nedarbas Anykščių rajone mažėja
Anykščių rajone nedarbo rodikliai per metus nuo 14, 6 proc.
nukrito iki beveik 12-os procentų.
Spalio 1 dienos duomenimis,
kaip informavo Utenos teritorinės
darbo biržos Anykščių skyrius,
rajone buvo įregistruota 1729 bedarbių (152 bedarbiais mažiau nei
praėjusį mėnesį ir 579 mažiau nei
sausio 1d. ).
Nedarbas rajone sudarė 11,1
proc. darbingo amžiaus gyventojų.

Šiais metais nedarbas rajone sumažėjo nuo 14,6 iki 11,8 proc. Jaunimo iki 25 m. nedarbas yra 4,4 proc.
Per rugsėjo mėnesį bedarbio
statusas suteiktas 218 asmenų,
61 proc. jų gyvena kaime, 42
proc. neturi profesinio pasirengimo, 13 proc. niekur nedirbę,
ketvirtadalis vyresni nei 50 m.

Darbdaviai rugsėjo mėnesį registravo 160 laisvų darbo vietų. Daugiausia galimybių įsidarbinti turėjo
nekilnojamojo turto agentai, baldų
pramonės darbininkai, pardavėjai,
kvalifikuoti šiltnamio darbininkai,
plataus profilio statybininkai, traktorininkai, pardavimo vadybininkai.
Penktadalis laisvų darbo vietų registruota terminuotam įdarbinimui.
Šiais metais darbdaviai registravo
1139 laivas darbo vietas. Tai yra

Temidės svarstyklės

Anykščių baseino darbuotojas pastebėjo, kad pro išdaužtą patalpos
langą buvo patekta į vidų ir pavogtas mobiliojo ryšio telefonas
bei vaizdo įrašymo kamera. Žala
tikslinama.
Šautuvas. Spalio 15 dieną Naujaulyčio kaime, 1946 metais gimęs

vyras, tvarkydamas savo negyvenamos sodybos rūsį (ardydamas
sieną apkaltas lenteles), rado 16to kalibro dvivamzdį lygiavamzdį
šautuvą be pavadinimo. Aplinkybės aiškinamos.
Žentas. Spalio 22 dieną apie
15 valandą namuose Troškūnų se-

Spyrė. Spalio 22 dieną apie
20 valandą 30 minučių neblaivus
sūnus, gimęs 1984 metais, spyrė į koją tėvui, gimusiam 1959
metais, gyvenančiam Troškūnų
seniūnijoje.
Kamera. Spalio 22 dieną

ketvirtadaliu (289) mažiau nei per
praėjusių metų 9 mėnesius.
Per rugsėjo mėnesį į darbo rinką
sugrįžo 275 darbo ieškantys asmenys.
Padėta įsidarbinti 169 darbo ieškantiems asmenims. Savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus, pradėjo
44 bedarbiai, remiamojo įdarbinimo
priemonėse dalyvavo 62 bedarbiai.
Anykščiuose per 9 šių metų mėnesius
419 žmonių dirbo viešuose darbuose.
-ANYKŠTA
niūnijoje neblaivus žentas, gimęs
1967 metais, naudojo fizinį smurtą moters, gimusios 1945 metais,
atžvilgiu.
Alyva. Iš transformatoriaus
Anykščių seniūnijoje išleisti
132 kg aušinimo alyvos. Žala –
512,16 litų.

spektras
Atsistatydino.
Penktadienį
vidaus
reikalų
viceministras
„tvarkiečių“ deleguotas Paulius
Beinaris įteikė atsistatydinimo
pareiškimą, kurį ministras netrukus patenkino. Tokį savo žingsnį P.
Beinaris aiškina priešiška atmosfera. „Atsistatydinu, nes nematau
galimybių eiti viceministro pareigas tokioje priešiškoje atmosferoje.
Nuo pirmos dienos patekau į tikrų
tikriausią purvo ir šmeižto srautą,
kuris man nėra priimtinas. Vertinu
parodytą pasitikėjimą, bet pasitaręs
su šeima priėmiau sprendimą,
kuris garantuotų ramybę man ir
mano artimiesiems“, - pranešime
spaudai cituojamas viceministras
P. Beinaris.
Nenaikins. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius atsisakė
ketinimų naikinti pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) lengvatą centralizuotam šildymui. Tokį sprendimą
Premjeras teigia priėmęs, nes
įsitikino, kad, panaikinus šią
lengvatą, dalyje savivaldybių
šilumos kaina ūgteltų.
Padės. Europos Sąjunga (ES)
bandys padėti Ukrainai, neišgalinčiai sumokėti už rusiškas dujas,
mano Lietuvos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Tai Lietuvos vadovė
pareiškė Briuselyje, kur dalyvauja
Europos Vadovų Taryboje, užsienio žiniasklaidos klausiama apie
finansinę paramą Ukrainai dėl dujų
pirkimo. „Aš manau, kad bandysime padėti“, - sakė D. Grybauskaitė.
Įtaria. Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius kreipėsi į
Valstybės kontrolę, prašydamas
išaiškinti, ar 2014 metais nebuvo
pažeistas Fiskalinės drausmės
įstatymas ir ar Finansų ministerija bei Vyriausybė ėmėsi visų
reikalingų priemonių, kad jis
nebūtų pažeistas.
Ilgiau. Pareigūnų ir karių tarnybos laiką valstybinei pensijai gauti
siūloma pailginti penkeriais metais, iki 25 metų. Įstatymo projekte
siūloma nustatyti, kad pareigūnams ir kariams pareigūnų ir karių
valstybinė pensiją būtų skiriama,
kai jie ištarnaus vidaus reikalų,
valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų
tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir
valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (bus dirbę muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose
arba atlikę kriminalinę žvalgybą
ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 25 ir
daugiau metų.
Sankcijos. Paliaubų tarp ukrainiečių karių ir Rusijos remiamų
separatistų Rytų Ukrainoje nėra visiškai laikomasi, todėl Europos Sąjunga (ES) privalo ir toliau taikyti
sankcijas Rusijai, pareiškė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. A.
Merkel turi lemiamą vaidmenį ES
sprendimuose dėl sankcijų Rusijai
iš dalies dėl Vokietijos glaudžių
ekonominių ryšių su rytine Europos kaimyne. Jos pastabos rodo,
kad įtampa dėl Ukrainos krizės dar
nemažėja, nepaisant rugsėjo pradžioje Minske sudarytų paliaubų.
„Kai žūsta daugiau nei 200 žmonių, negalima tvirtinti, kad paliaubos vykdomos“, - sakė A. Merkel.
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Ar gerai,
kad Vytauto
Galvono
eršketai
išplaukė į
Kupiškį?

Pikulį išgelbėjo Krašto
apsaugos savanoris

Kalbino ir fotografavo
Jonas Junevičius

Po pušimis buvo ištempta
gelbėtojų paklodė, jeigu katinas kartais sumanytų šokti.

Indrė ANTANAVIČIENĖ,
anykštėnė:
- Manau, kad dėl to džiaugiasi kupiškėnai. Gal anykštėnų
kažkiek į darbą priims? Švari
Anykščių gamta labai gerai,
tačiau juk Kupiškis netoli. Ką
padarysi, Anykščiai išliks gražūs, o Kupiškis turės gamyklą.
Kam geriau?

2014 m. spalio 25 d.

Autoriaus nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Pasak katino šeimininkės Svetlanos, 4 – erių metų gražuolis
katinas Pikulis į lauką išeidavo ne taip jau dažnai. „Praeito
šeštadienio pavakare jį, matyt,
kažkas išgąsdino ir įvijo į medį,
- pasakojo moteris. – Pabandžiau jį iš medžio išprašyti, bet
jis perbėgo į dar aukštesnę pušį
ir įsitaisė ant šakos. Prie medžio
buvau atėjusi naktį su žvakele,
tačiau nei šaukiamas, nei maistu
viliojamas Pikulis žemyn nenusileido“.
Į aukštus medžius užsikorusius katinus ne kartą yra iškėlę
ugniagesiai gelbėtojai. Tačiau

Pikuliui padėti negalėjo nei komunalininkai, nei ugniagesiai
gelbėtojai. Buvo neįmanoma
prie pušies privažiuoti su kopėčiom..
anyksta.lt internetiniame portale skaitytojai siūlė įvairių variantų kaip išgelbėti katiną: nuo
apsvaiginimo vaistais - iki pušies
pjovimo ar viliojimo su čirškintais lašinukais. Internautai siūlė
balsų užsidirbti ir politikams, o
ypač socdemų lyderiui, veterinarui, Dainiui Žiogeliui, tačiau šie
situacija nepasinaudojo.
Keli alaus „įkalę“ vyrai drąsinosi lipsią į pušį, tačiau nelipo.
Ketvirtadienį katinėlio šeimininkė ne juokais sunerimo dėl
labai šaltos būsimos nakties,
manydama, kad alkanas Pikulis
gali ir sušalti.
Moteriai padėjo apie katiną
sužinojęs visai jai nepažįstamas vaikinas Gintaras. Jis derino katino gelbėjimo veiksmus
su komunalininkais, ugniagesiais gelbėtojais ir galiausiai
net pažįstamu aukštalipiu. Šis
padėti negalėjo, tačiau davė
savo draugo, aukščio nebijančio Krašto apsaugos savanorio
anykštėno Renato Kazakevičiaus telefono numerį. Vaikinas sutiko padėti.
Ketvirtadienio vakarą Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5 – osios rinktinės
505 pėstininkų pulko savanoris
R. Kazakevičius drąsiai įlipo į
medį. Katinas nepažįstamo vaikino neprisileido ir užsiropštė

dar aukščiau - į pačią medžio
viršūnę. Nuo vaikino svorio pušis siūbavo, tad lygsvaros neišlaikęs Pikulis nuskriejo žemyn.
Nukritęs katinas „dėjo į kojas“
tuo nustebinęs aplink susirinkusius jam ir jo gelbėtojui plojančius žioplius.
Šeimininkė savo augintinį
nusivijo, bet netrukus sugrįžo
padėkoti R. Kazakevičiui ir visiems palaikiusiems nelaimėje.
„Pikulis įbėgo į namo rūsį, žmonės uždarė duris, - sakė moteris.
– Dabar katinas nepabėgs“.
Beje R. Kazakevičius pasakojo, kad kai kažkas jo katę užmetė
ant dabartinių „Nykščio namų“
sporto salės stogo, vaikinui užlipus ant stogo katės nuimti,
gyvūnėlio rasti nepavyko. Nuo
aukšto stogo katė sėkmingai nušoko pati.
Katės yra stebėtinai ištvermingas gyvūnas. Antai Jungtinėse
Amerikos Valstijose katinas Sesilis be maisto išgyveno du mėnesius, nes mirus šeimininkui jis
liko užrakintas namuose. Jį gydę
veterinarai stebėjosi, kad iš prieš
tai buvusio dručkio buvo likę tik
kaulai ir skūra.
Kitą katiną JAV, iškritusį iš 32
– o aukšto, veterinarai ant kojų
pastatė per kelias dienas. Krisdamas katinas tik nusiskėlė dantį
ir jam buvo subliūškęs plautis.
Mokslininkai teigia, kad ekstremalioje situacijoje norėdamos
išgyventi katės sukoncentruoja
visą savo organizmą ir krisdamos iš bet kokio aukščio sugeba
nusileisti ant letenų.

savaitės citatos
Po antro žvilgsnio paaiškės,
kad tai tragedija su komedijos
elementais
Rimas JASIŪNAS, verslininkas,
apie Anykščių menų inkubatorių:
„Pirmas įspūdis, jog tai – parodija, nevykusios investicijos...“
Kažin... savivaldybės
stiklinė siena išliko?
Arvydas ANTANAVIČIUS, saugos įmonės UAB „Stema“ komercijos direktorius, apie Anykščiuose
šią savaitę dužusius langus:
„Gal kokia „stikliorių“ firma
bankrutuoja, kad nagai taip niežti...“
Skyrius X, kuriame dirba
A,B,C ir D gauna 40 tūkst.Lt.
VILIUS JUODELIS, Anykščių
rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, apie
baimę atskleisti, kokie valdininkai
gauna priedus už papildomą darbą:
„Visuomenė turi teisę gauti informaciją apie tam tikrus asmenis,
tačiau ji turi būti teikiama apibendrintai...“
Kad ir gyvenimo nauda
nelabai aiški
Raimundas
RAZMISLAVIČIUS, verslininkas, rajono Tarybos
narys, apie Menų inkubatorių:
„Gyvenimas Menų inkubatoriuje vyksta, o kokia nauda – nežinau...“
Tas „dar kai kas“ ir pakeitė
alkoholinius gėrimus?

Papildomi savivaldybės darbai – paslaptis
(Atkelta iš 1 p.)
Prisidengė Darbo kodeksu

Raisa NABAŽIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Gal negerai. Norime, kad
Anykščiuose būtų statoma. Tik
iš turizmo Anykščiai nepragyvens. Šitokia bedarbystė.

Petras JANUŠIS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Blogai jis čia daro. Galėjo Anykščiuose žuvų fabriką
statyt. Žmonės darbo būtų turėję. Būčiau balsavęs už statybas Anykščiuose. Juk jaunimas darbo neturi, į užsienį
išvažiuoja. Ką padarysi, juk ir
„Anykščių vyną“ nugyveno.

„Anykštos“ žurnalistas V. JUODELIUI nusiuntė saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį
laišką, prašydamas pateikti informaciją, kokie savivaldybės darbuotojai dirba papildomus darbus,
kiek jiems už tai mokama ir, kokie
tie darbai.
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS raštu atsakė, kad kokius atlyginimus
gauna savivaldybės tarnautojai
yra viešai skelbiama savivaldybės
interneto svetainėje. „Svarbu paminėti ir tai, kad Darbo kodekse
įtvirtinta nuostata, kad duomenys
apie darbuotojo darbo užmokestį
teikiami ar skelbiami tik įstatymų
nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu“. – savo rašte akcentavo V.JUODELIS.
Saugo darbuotojų privatų
gyvenimą
Tuomet „Anykšta“ patikslino
savo prašymą ir nurodė, kad pageidauja gauti informaciją be konkrečių pavardžių, o tik įvardijant
keliems visų savivaldybės administracijos skyrių darbuotojams
buvo mokami atlyginimų priedai
ir už kokius konkrečius darbus.
„Atkreipiame dėmesį į tai, kad
savivaldybės administracijoje yra
skyrių, kuriuose dirba tik keletas

darbuotojų. Pateikiant jums prašomą informaciją pagal skyrius, nurodant papildomus darbus ir funkcijas (konkrečiuose skyriuose),
už kuriuos buvo mokami priedai,
taip pat nurodant keliems darbuotojams tie priedai buvo mokami,
galimas nesudėtingas konkrečių
asmenų identifikavimas. Taigi tokios informacijos pateikimą būtų
galima vertinti kaip netiesioginį
asmens duomenų atskleidimą be
asmens sutikimo, kas lemtų įstatymų pažeidimą. Visuomenė turi
teisę gauti informaciją apie tam
tikrus asmenis, tačiau ji turi būti
teikiama apibendrintai. Taigi asmens duomenų viešumas negali
būti absoliutus ir negali paneigti
konstitucinės žmogaus teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų
apsaugą“, - atsakyme „Anykštai“
nurodė V.JUODELIS.
Papildomas darbas už
mokesčių mokėtojų pinigus –
privatus?
„Anykšta“ mano, jog informacija, kokius papildomus darbus dirba
savivaldybininkai, gaudami atlyginimų priedus, nėra priskirtina asmenų privačiam gyvenimui.
Kadangi savivaldybės administracija atsisakė nurodyti, ką už papildomą atlyginimą veikia savivaldybės tarnautojai, turime pagrindo
įtarti, jog savivaldybės biudžeto
lėšos galėjo būti švaistomos – mo-

kami atlyginimų priedai už dyką,
siekiant pasididinti gaunamas
bendras pajamas. Dėl šių abejonių
„Anykšta“ parašė skundą Seimo
kontrolieriui Augustinui Normantui, prašydama nustatyti faktą,
jog SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
V. JUODELIS, dirbtinai sudarė
biurokratines kliūtis „Anykštos“
žurnalistams gauti svarbią visuomenei informaciją ir įpareigoti
pateikti redakcijai aukščiau minėtą
informaciją. Juk rajone, kuriame
nedarbas siekia apie 12 procentų,
gyventojai turi teisę žinoti, kokius
darbus galima dirbti savivaldybėje
ir kaip už juos yra apmokama...

užjaučia

Kęstutis TUBIS, buvęs Anykščių policijos komisaras, apie patirtis Ukrainoje:
„Buvome Kijeve išėję pavakarieniauti. Nevartojom alkoholinių
gėrimų, suvalgėm po šašlyką ir dar
kai ką. Tai mums kainavo po 50
doleriu...“
Socdemai seniai žino, kaip
ką kur įrašyti
Alvydas
BITINAS,
UAB
„Anykščių energetinė statyba“
vadovas, Anykščių garbės pilietis,
apie tai, kaip atsidūrė socialdemokratų sąraše į Anykščių rajono
tarybą:‘
„Niekur aš neisiu. Susitikom,
pašnekėjom ir įrašė...“
Nebent patalpos būtų karstas

Šalti ir tylūs kapai priglaudė Jūsų mylimą mamą. Šią
liūdesio valandą reiškiame
nuoširdžią užuojautą Virginijai MATELIONIENEI.
J. ir A. Pačinskai

Marius ŠIMĖNAS, verslininkas,
UAB „Nykščio namai“ vyriausiasis administratorius, apie Anykščių
menų inkubatorių:
„Investicijos vien į patalpas yra
beprasmės – gavai dirbtuves ir kapanokis...“
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Ukrainoje vagia beveik
linas.b@anyksta.lt
nesislėpdami
Linas BITVINSKAS

Lietuvos policijos veteranų asociacijos pirmininkas, buvęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas, buvęs Anykščių policijos komisaras Kęstutis Tubis rudenį kartu su kolegomis iš JAV,
Gruzijos ir kitų šalių Ukrainos sostinėje Kijeve dalyvavo konferencijoje. Iš jo lūpų – įspūdžiai apie šią šalį.

nos ir kainos už paslaugas – tris kartus.
Taigi, faktiškai, jie atsidūrė blogesnėje padėtyje negu buvo. Be to, Krymas
neteko pajamų už turizmą, atiminėjamos kompanijos ir gražiausios vietos.
Jau prie V.Janukovičiaus buvo pradėta atiminėti – versdavo žmones ar
kompanijas už menką sumą parduoti
savo nuosavybę, esančią patrauklioje
vietoje“, - apie padėtį Kryme aiškino
K.Tubis. Jis minėjo, kad dalis ukrainiečių, norėdami išsaugoti savo turtą,
Kryme priima Rusijos pilietybę, nors
ir yra Ukrainos patriotai.
Donecke ir Luganske –
Golodomoro pėdsakai

apie 12 milijardų dolerių ir dabar tais
pinigais remiamas separatizmas per
visokius fondus. Separatistai gauna
po tūkstantį dolerių, kad kariautų
prieš Ukrainą. Gynybos ministras
buvo Rusijos pilietis, saugumo vadovas ir 70 procentų saugumo vadovų
buvo Rusijos piliečiai ir kadriniai
Rusijos FSB karininkai. Vadinasi,
valstybė savęs nesaugojo. Štai tokia
situacija“,- pasakojo K.Tubis.
„Stebina korupcija ir dabar –sakykim, žymi suma buvo skirta vienai
ginklų gamyklai. Per vieną dieną 40
procentų šios sumos buvo pervesta
privačiai firmai ir išgryninta. Kaip sakoma, vagia per akis, tiesa, tą direktorių kitą dieną jau suėmė“,- juokėsi
K.Tubis.
Paklaustas, ar ukrainiečiai tikisi susigrąžinti Krymą, ar džiaugiasi, kad
jo atsikratė, K.Tubis sakė, kad ukrainiečiai galvoja, kad Krymas vis dėlto
sugrįš į Ukrainos sudėtį. „Iš pradžių
Krymo pensininkai džiaugėsi, kad
pensijos pakilo du kartus, pakilo algos ir kariams bei milicininkams, kurie perėjo į Rusijos pusę, jie, beje, išsaugojo savo laipsnius. Tačiau dabar
dauguma milicijos vadovų prievarta
išleidžiami į pensiją, Kryme buvusių
kariškių tikrai nepaliks vienoje vietoje, Rusiją juos iškels ir jie nebesėdės
šiltai, kaip galvojo. Be to, nors algos ir
pensijos pakilo du kartus, maisto kai-

K.Tubis teigia, jog norint suprasti, kas šiuo metu vyksta Donecke ir
Luganske, reikia žinoti ir šiek tiek
istorijos. „Tarybų Sąjunga norėjo
palaužti ukrainiečius ir, nors Ukraina
buvo laikoma carinės Rusijos aruodu, dirbtinai buvo sukeltas badas, per
kurį mirė apie 12 milijonų žmonių,
į jų vietą buvo atkelti žmonės, kurie
neturėjo ryšio su Ukraina. Kas yra
Doneckas? Tai šachtininkų kraštas.
Kitaip sakant, žmogus lenda po žeme
kasdien 12-ai valandų ir ten rausia anglį, išlipęs prisigeria, o kitą dieną vėl
lenda. Dauguma jų eis už tuos, kurie
pažadės juos išvaduoti iš to požeminio egzistavimo. Be to, inteligentijos
procentas labai mažas, todėl nereikia
stebėtis, kad įsigalėjo separatizmas.
Klaidų Ukrainos valdžia padarė nemažai, iš pradžių šiose srityse buvo
iškelta tik 12 neesminių reikalavimų,
bet valdžia į tai nesureagavo“,- aiškino K.Tubis.
Tačiau, kodėl milicija, kurioje dirba profesionalai, negalėjo išvaikyti
ir nuslopinti pačioje užuomazgoje
separatistų? „Matote, policininkai
yra pasirašę chartiją, pagal kurią, jei
kyla ginkluotas konfliktas, jie palaiko rimtį gatvėje, bet nesikiša į ginkluotą kovą. Kitaip nei kariuomenė,
už kurios veiksmus atsako vadai, policininkas už savo veiksmus atsako
asmeniškai. Kaip matome, policijos
chartija jau neatitinka realijų. Ukrainoje milicininkų yra 300 tūkstančių,
aiškiai per daug šaliai, korupcija didžiulė. Apie Ukrainos milicininkų
mentalitetą ir įpročius daug sako
faktas, kad sustabdęs vairuotoją ir

sumokėtus pinigus tik per kokius
penkerius metus. Bet ne, valstybė
pasirodys geresnė –grąžins per
trejus.
Ši situacija kilo, kai „Gazprom“ sumažino dujų kainą, o
gyventojai už dujas jau buvo
sumokėję. Anykščiams, kai apsirūpinantiems šiluma iš dujų, tai
ypač aktualu. Valstybė šilumos
vartotojams dėl atpigusių „Gazprom“ dujų liko skolinga apie
130 milijonų litų, o dar 288,2
mln. litų yra permoka nebuitiniams vartotojams. Už tai jau yra
sumokėta. Tačiau vasarą Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius traukė pečiais – nėra tų pinigų. Aš nesuprantu – kai mokėti,
tai turi, o kai grąžinti – nėra.
Taigi, Vyriausybė ir Seimas jau
penkis mėnesius nesugeba patvirtinti tvarkos, kaip permoka turėtų
būti grąžinta. Vienas iš svarstomų variantų - kad kompensacijos
būtų išdalytos per trejų metų
laikotarpį, tačiau šilumininkai su
tuo nelinkę sutikti, nes tai stab-

dytų biokuro plėtrą, mat šilumą
gaminantiems iš biokuro mažesni
dujų tarifai nebebūtų aktualūs,
o grynais pinigais skolos niekas
neketina atiduoti. Kitaip sakant,
svarstoma ne tai, kaip atiduoti,
bet ieškoma, kaip tų pinigų neatiduoti, tuo labiau, kad seimūnai
teigia, jog „Kaip atsiskaityti su
vartotojais, yra apie 30 galimų
modelių“. Pagalvokit patys, ką
reiškia atiduoti „per trejų metų
laikotarpį“, tuo labiau, kad nei
elektros vartotojai, nei šilumos vartotojai net pažadų dėl
kompensacijų kol kas nesulaukė,
tai gal ir mes už šildymą galime
mokėti „per trejų metų laikotarpį“. Ir be jokių antstolių.
Be tai irgi dar ne pabaiga, išsiaiškinta, kad elektros skirstymo
bendrovė „Lesto“ 2011-2013 metais į skirstymo paslaugas buvo
įtraukusi sąnaudų, kurių neturėjo
teisės įtraukti, tokiu būdu klientų
sąskaita gavo beveik 137 mln.
litų antpelnio. Spėkit, per kiek
laiko reikės jį atiduoti vartoto-

Lietuvos policijos veteranų asociacijos pirmininkas Kęstutis Tubis sakė, kad ukrainiečiai šiuo metu eina tą patį kelią, kaip ir
Lietuva prieš 20 metų – iš satelito tampa savarankiška valstybe.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Kontrastai ir tankai
„Tai marga šalis, kontrastai ten didžiuliai. Lyginant Kijevo ir Lietuvos
autoparkus, ten nepalyginamai geresnės mašinos keliais rieda. Buvome
Kijeve išėję pavakarieniauti. Nevartojom alkoholinių gėrimų, tiesiog
suvalgėm po šašlyką ir dar kai ką.
Tai mums kainavo po 50 dolerių. Savaime suprantama, paprastas žmogus
to negali padaryti, o mums mokėjo
dienpinigius, todėl galėjome sau leisti“, - pasakojo K.Tubis.
Kijeve, anot K.Tubio, gausu ženklų, kad šalis gyvena karo padėtyje.
„Tai vienur, tai kitur stovi kažkokie
postai, šarvuočiai, bet ginklų kontrolė
Ukrainoje nepakankama“, - įsitikinęs
buvęs komisaras.
Jo manymu, Ukraina kenčia ne tik
nuo karo, bet ir dėl nepažabojamos
korupcijos ir vagysčių. „Jeigu lyginti, tai manau, kad korupcija Ukrainoje žymiai didesnė net už Rusijoje
esančią. Sužinojau medžiagos, kuri
šiai dienai net viešai neaptarinėjama.
Totali korupcija. Įsivaizduokit, jeigu
neliečiamos atsargos buvo pėstininkų
mašinos BTR, jų buvo apie 100, o kai
atėjo laikas juos siųsti į frontą, atidaro
– nei kulkosvaidžių, nei šovinių, nei
jokių prietaisų, viskas išvogta. Pabėgęs prezidentas Viktoras Janukovičius, kaip šnekama, išvežė iš šalies

rievės

Linas BITVINSKAS
Kas mums būna, kai ko nors
nesumokame? Teisingai, visi
žinome – įspėjimai, delspinigiai,
antstoliai. Žmogus negali nemokėti, tai jo pareiga. Sutinku, kad
pareiga, bet pažiūrėkime, kaip
atsitinka, kai valstybė turi sumokėti. Net ne sumokėti, o tiesiog
grąžinti tai, ką gyventojai jau
yra sumokėję. Tam nei antstolių
nereikia, nei datos – pasirodo,
kad Valstybė gali grąžinti jau

negalėdamas prikibti, jis vis tiek
sako: „Nors ką nors duok“. Tiesiog
negali šiaip leisti važiuoti negavęs
bent mineralinio vandens buteliuko“, - juokėsi K.Tubis.
Buvusio komisaro teigimu, dabar
padėtis Ukrainos milicijoje padėtis
yra panaši kaip ir Lietuvai paskelbus
nepriklausomybę. „Dar kuris laikas
policijoje medžiaga buvo rašoma
rusų kalba, nes daugelis ekspertų,
kriminalistų net nemokėjo lietuvių
kalbos. Ir Ukrainoje aiškiai matyti,
kurie dirba kaip Ukrainos patriotai, o
kurie yra tiesiog profesionalai“,- apie
skausmingą Ukrainos, kaip valstybės, gimimą pasakojo K.Tubis. 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 jie turi
atvykti į Mariupolį, o neatvykusius
iškart atleido. Taip vienu įsakymu
buvo atleisti 12 tūkstančių Krymo
milicininkų ir 5 tūkstančiai Donecko
ir Lugansko milicininkų“,- pasakojo
K.Tubis.

Visur savos
epidemijos
Linas BITVINSKAS

Dailininkė Rūta Martorana
sako, kad Gvadelupos gyventojus guldo čikungunija.
Gvadelupoje, Karibų regione
gyvenanti „Anykštėnės Amiliutės nutikimus“ piešianti dailininkė Rūta Martorana, pasakoja, kad šį regioną užpuolė ne
Ebola, kurios plitimu susirūpinęs pasaulis, o vietinė epidemija čikungunija.

Būdamas Ukrainoje K.Tubis įsitikino, kad Lietuvai labai svarbu
atkreipti dėmesį į vaikų ir jaunimo
mokymą. „Pasakojo, kad ukrainietis,
praleidęs Kryme mėnesį, grįžo visiškai prorusiškai nusiteikęs. Ideologija
rusiška tokia įtaigi, kad persmelkia.
Bet mano galva, dabartinės Rusijos
sistema tikrai grius. Juk ir tarp rusų
karininkų, ir generolų yra mąstančių
žmonių. Kaip manote, kodėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas
šešis ragautojus pasisamdė?“,- sakė
K.Tubis.
„Lietuvą ir lietuvius Ukrainoje
žmonės labai gerbia, nepriklausomai
nuo tautybės, labai dėkingi už palaikymą, kurį lietuviai išreiškė Ukrainai
šiuo sunkiu metu. Pobūvio metu tostus sakė už mus, ukrainiečiai labai norėtų atvažiuoti bendradarbiauti. Mes
verčiam įstatymus jiems į rusų kalbą,
gauname užklausų, kaip spręsti vieną ar kitą su policijos darbu susijusį
klausimą“, - apie Lietuvos ir Ukrainos policininkų bendradarbiavimą
pasakojo K.Tubis.

Čikungunija virusas pirmą kartą išskirtas 1953 m. Tanzanijoje ir Ugandoje. Ligos sukėlėją nuo sergančio
žmogaus žmogui perneša uodai.
Čikungunija karštlige yra sergama
Afrikos, Pietų Azijos ir Indijos, kitaip sakant, tropinio klimato šalyse.
1957–1974 m. susirgimai aprašyti
Afrikos šalyse, virusas cirkuliuoja ir
Azijos šalyse. 2006 m. susirgimai išplito Prancūzijos Reunion salose. O
dabar, matyt, griebė ir Gvadelupę.
R.Martoranos teiginu, labai daug
žmonių serga šia liga. Ši ūmi infekcinė liga prasideda staigiu karščiavimu,
sąnarių, galvos, raumenų skausmais,
bėrimu. „Trečią dieną nuo ligos pradžios beveik visi - tiek jauni, tiek seni
nepaeina arba juda kaip 100-mečiai...
Paskui kiekvieną dieną vis naujiena,
ir tai gali tęstis iki 3 metų, kol organizmas visiškai atsikrato tų nuodų“,- pasakoja R.Martorana. Tiesa, dauguma
ligonių pasveiksta per keletą savaičių
be pasekmių, tačiau nedidelei daliai
ligonių išlieka lėtiniai sąnarių skausmai, kurie tęsiasi keletą metų. „Susirgę gali pajusti, kaip gyvena seni žmonės - gali nepaeiti, nepritūpti, negali
atsiklaupti, nepakilti nuo kėdes ir net
nepanešti krepšio“,- apie salą užpuolusią infekciją pasakoja R.Martorana.
Geroji žinia tik ta, pasak dailininkės,
kad asmuo, persirgęs čikungunija,
įgyja imunitetą šiai ligai.

jams? Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nusprendė, kad antpelnis vartotojams bus
grąžintas irgi per trejus metus...
Štai tokie reikalai mūsų karalystėje, įspūdis tikrai, bent jau
man, labai nekoks. Pridėjus tai,
kokiu ryžtingumu Seimas kepa
įstatymus, kaip „čia ir dabar“
reikia už viską mokėti paprastam
piliečiui, toks vilkinimas tiesiog
nepaaiškinamas. Nuo savęs pasakyčiau, kad vilkinimas reiškia
tik viena - turbūt nesugalvojama,
kaip padaryti, kad tie vartotojų
permokėti šimtai milijonų nusėstų reikiamų žmonių kišenėse.
O paskui stebimasi, kad tiek
žmonių emigruoja gyventi į
užsienį. Lietuva graži šalis,
tačiau grožiu sotus nebūsi, jeigu
čia nėra teisingumo, pagarbos
žmogui ir padorumo. Kai kas
Lietuvoje net ir į Rusiją gręžiotis
ima, vis girdisi balsai „seniau
geriau buvo, pilni kaimai žmonių
ir t.t.“. Stebiuosi, kad vis dar
atsiranda tų, kurie užsimanė

kefyro už 13 kapeikų nusipirkti.
Jų žiniai reiktų priminti, kad Rusijoje nebėra tokio pigaus kefyro,
o įvedus sankcijas, kuriomis pati
Rusija uždarė sienas produktams, iš vis, ko gero, kefyro ten
nelabai yra. Beje, apie tai, kad
ir miestai, ir kaimai buvo pilni
žmonių, turbūt reiktų priminti,
kad ir į brolišką Lenkiją turistaujančią grupę lydėdavo kadrinis
KGB karininkas, o nuvykimas
iki Vokietijos demokratinės buvo
nematyta sėkmė. Gyvenome gete,
kur niekur ir niekas negalėjo
išvykti gyventi. Net iš kaimo į
miestą negalėjai persikelti, jeigu
tavęs nepriregistruoja koks nors
sėkmingai pasprukęs giminaitis.
Štai ir visa paslaptis „buvo pilna
žmonių“.
Faktas yra tas, kad laisvės
sąlygomis Lietuva gyventi dar
neišmoko, dar tik pradedame
susivokti, kas ta laisvė, ir kiek ji
kainuoja. Ir už ją vienodai turėtų
mokėti tiek piliečiai, tiek Vyriausybė. Ir ne po trejų metų, dabar.

Lietuvius gerbia
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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 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
9.25 „Aivenhas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Brolių Grimų pasakos.
21 s. „Baltuolė ir Rožytė“.
11.45 Mokslo ekspresas.
12.00 „Indijos laukinės gamtos paslaptys. Tigrų džiunglės“.
13.00 „Puaro 13“. N-7
15.00 „Dujos – Rusijos ginklas“.
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Klaipėdos „Neptūnas“
- Vilniaus „Lietuvos rytas“.
18.00 Keliai.Mašinos.Žmonės.
(k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Mėnulio fazė.
22.00 „Imperija“. N-7
0.25 Auksinis protas (k).
1.45 „Senis“. N-7
2.45 „Puaro 13“ (k). N-7)
4.15 Pasaulio panorama (k).
4.40 Savaitė (k).
5.05Bėdų turgus (k).
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.

6.55 „Nenugalimieji II“.
7.20 „Agentas Šunytis“.
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“.
8.10 „Vėžliukai nindzės“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Tarzanas“.
11.45 „Klik! Arba gyvenimas
pagreitintai“. N-7
13.55 „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 „Druska“. N-7
23.50 „Kloja“. N-14
1.40 „Pirmieji metai.
Pasitikime protėvius!“ (k).
N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Mano mažasis ponis“.
7.25 „Smurfai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
9.00 Sportuok su mumis.
9.30 Laikas keistis.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Šaunusis peliukas
detektyvas“.
13.00 „Išdykėlis Danstonas“.
14.50 „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.
21.30 „Skrydis“. N-14

0.10 „Priešas už vartų“. N-14
7.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
7.55 Nacionalinė loterija.
8.00 Brydės (k).
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
10.00 Sekmadienio rytas.
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė
Geografija. Pavojingi susitikimai“. N-7
13.00 „Džiunglių princesė
Šina“. 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 „Širdies ilgesys“. N-14
21.00 „Grubus žaidimas“.
N-14
23.00 „Melas ir iliuzijos“. N-14
0.50 Bamba TV. S
6.50 „Mylėk savo sodą“ (k).
7.45 „Nuotakos siuabūnės“.
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 „Goko stiliaus paslaptys“.
16.35 „Būrėja“ (k). N-7
17.05 „Viengungis“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio panorama (k).
11.30 Savaitė (k).
12.00 Gyvenimas (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5“.
13.25 „Mažasis princas“.
13.50 Laba diena, Lietuva.
14.15 Žinios.
14.30 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
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.
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Dujos - Rusijos ginklas“ (k).
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
4.35 Nacionalinė paieškų tarnyba
(k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmiejji Tomas ir Džeris“.

7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Ponas ir ponia gangsteriai“
(k). N-7
10.45 „Alvinas ir burundukai 2“ (k).
12.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“
(k).
12.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. 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 „Farų šeima“. N-7
2.00 „Slapti reikalai“. N-7
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Slibinų dresuotojas“.
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7
11.05 „Toras“. N-7
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios
19.30 VIRAL’as. N-7
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7
21.00 „Farai“. N-14

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 „Kerštas“. N-14
23.10 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
0.10 „Greislendas“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.00 „Daktaras Hausas“. N-14
2.50 „Choras“. N-7
6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
8.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“. N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“. 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 „Afigiena mokytoja”. N-7
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7
21.30 „Instinktas“. N-14
23.55 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.50 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.45 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.45 Bamba TV. S
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Berniukas ir voveriukas“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
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19.05 „Amžiaus paslaptys.
J. Gagarinas. Paskutinės 24
valandos“.
20.00 „Nustebink mane“.
21.00 „Inspektorius Džordžas
Džentlis. Mirti jaunam“. N-14
22.45 „Kruvinoji Valentino
naktis“. S
0.35 „Goko stiliaus paslaptys“
(k).
KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014.
9.30 Dvarai ir likimai (k).
10.00 Septynios Kauno dienos.
10.30 „Didžioji Lietuva.
Lietuvių kalbos istorija“ (k).
11.00 Kasdienybės aitvarai.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Mažųjų žvaigždžių
valanda.
12.45 Linksmoji knyga.
13.10 Mūsų miesteliai.
Kražiai. 1 d. Ve
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Opera „Norma“.
17.10 Legendos (k).
18.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą). (k).
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 ... formatas (k).
19.00 Šiuolaikinių lietuvių
autorių knygos. Rašytojas
Giedrius Drukteinis.
19.55 „Karo ir taikos paženklinti žmonių likimai“.
21.05 Koncertas. „Taip,
Donelaiti!“
22.00 Grupės „Deeper Upper“
koncertas.
23.00 Panorama. (k).
23.30 Džiazo muzikos vakaras.
0.30 Edmundo Kučinsko jubiliejinis koncertas.

5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 Apie žūklę (k).
6.15 Autopilotas (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7
9.05 Dviračio šou (k).
9.35 KK2 (k). N-7
10.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
10.45 Alchemija LXVI. Žaliasis
tiltas. 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
16.40 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“.
17.15 Apie žuklę (k).
17.45 Šefas rekomenduoja.
18.15 Nuo...Iki.. (k).
19.10 Mes pačios.
19.40 „Alfa“ savaitė.
20.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7
21.00 „Rojaus sodai“.
22.00 „Susitikimas su vaiduoklias“.
23.00 Tauro ragas (k). N-7
23.30 Ne vienas kelyje (k).
23.55 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

12.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
13.00 Oliverio tvistas.
13.30 „Jokių kliūčių!” N-7
14.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
15.00 „Iš peties“. N-7
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Aš, tu ir Diupri“. N-7
21.30 „Bobo užkandinė“. N-14
22.00 „Žmogžudystė“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Trapučio parkas“. N-14
0.25 „Ugnikalnio išsiveržimas“. N-7

19.45 Durys atsidaro.
20.15 Tūkstantmečio akimirkos.
20.45 Linija, spalva, forma.
21.30 „Paryžiaus mokyklos dailininkai iš Baltarusijos. 4 d. Osipas
Lubičas. Gyvenimo stebėtojas“.
22.00 „Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės“ (k). N-7
24.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Kultūros savanoriai (k).
1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės.

13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Nevykėlių dalinys“.
N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Nevykėlių dalinys“.
N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Nepaprasti rusiški
kadrai“. N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.00 „Veidrodžiai 2“. S
0.50 „Bedvasis“. N-14

7.50 Sąmokslo teorija. N-7
8.50 Gyvenu čia.
9.50 Namų daktaras.
10.25 Vantos lapas. N-7
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Mūsų miškai.
12.00 VMG kulinarinis žurnalas.
13.00 „Čiapajevas. Aistra
gyventi“. N-7
15.20 „Mikropasauliai“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.30 Šeima - jėga!
19.00 Žinios.
19.30 „Laukinių kačių nuotykiai“.
20.00 Pasaulis X. N-7
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
8.45 Teleparduotuvė.
N-14
9.00 Tavo augintinis.
23.30 „Praeities šešėliai“.
9.30 Vienam gale kablys.
N-14
10.00 Oliverio tvistas.
1.40 „24/7“.
11.00 „Kovotojai nindzės“. N-7 2.20 Nusikaltimas ir bausmė.
12.00 Adrenalinas. N-7
N-14
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biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“ (k).
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Nepageidaujami genai“.
N-7
22.55 „Klientų sąrašas“. N-7
23.50 „Dūmas“. N-14
0.50 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos. 21s.
„Baltuolė ir Rožytė“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Šventadienio mintys (k).
12.15 Atrask ir didžiuokis.
Rašytojas Giedrius Drukteinis. (k).
13.10 „Karo ir taikos paženklinti
žmonių likimai“ (k).
14.20 Koncertas „Taip, Donelaiti!“
(k).
15.20 Arti. Toli.(k).
16.00 Gimtoji žemė.
16.25 Girių horizontai.
16.50 Kaimo akademija.
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Rusų gatvė (subtitruota, k).
18.30 Septynios Kauno dienos
(k).
19.00 LRT Kultūros akademija.

5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Sekmadienio rytas.
6.50 „Pagalbos skambutis“ (k).
N-7
7.35 Krepšinio pasaulyje su Vidu
Mačiuliu (k).
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 Autopilotas (k).
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 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7

7.35 Vantos lapas. N-7
8.05 Mūsų miškai.
8.35 Šiandien kimba.
9.05 Kitoks pokalbis.
10.05 Nuoga tiesa. N-7
11.35 Pasaulis X. N-7
12.35 „24/7“.
13.35 Gyvenu čia.
14.35 TV parduotuvė.
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Vangelija“. N-7
19.55 „Kulinaras“. N-7
20.55 VMG sala.
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Pasaulis X. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“ N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
12.00 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
13.30 „Aivenhas“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas“. 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.
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Indijos laukinės gamtos
paslaptys. Tigrų džiunglės“
(k).
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Stilius (k).
4.35 Emigrantai (k).
5.20 Specialus tyrimas (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.

7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Čarlis 2“ (k). N-7
10.45 Lietuvos balsas (k).
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. 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
„Ikaras“. N-14
23.55 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.50 „Farų šeima“. N-7
1.45 „Slapti reikalai“. N-7
6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „ Slibinų dresuotojai“.
N-7
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7
11.00 „Aistros spalvos“. N-7
12.00 „Ponas Jangas“.
12.30 „Hantikas. Sekliai ir
paslaptys“. N-7
13.00 „Mažylių nuotykiai“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7

18.30 TV3 žinios.
19.30 Ačiū! Išsipildymo akcija.
Speciali programa, 2014.
20.30 „Pasmerkti“. N-7
21.00 VIP. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios
22.10 „Nematoma riba“. N-14
23.15 „CSI kriminalistai“. N-14
0.15 „Greislendas“. N-14
1.15 „Skandalas“. N-14
2.05 „Daktaras Hausas“. N-14
2.55 „Choras“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 Naktis ir diena. Vilnius
(k). N-7
9.00 „Meilė prieš visą pasaulį“
(k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“
(k). N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“.
N-7
20.00 Naktis ir diena. Vilnius.
N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Apgaulė“. N-7
23.50 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.45 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.40 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Emigrantai (k).
12.00 Specialus tyrimas (k).
12.35 Lašas po lašo (k).
12.45 Žingsnis po žingsnio (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Didysis Gregas“. 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.
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Kankinimai“.
0.35 „Senis“. N-7
1.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k).
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Mėnulio fazė (k).
6.00 Labas vakaras, Lietuva (k.).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji 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 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. 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
„Tamsos pakraštys“. N-14
0.30 „Gyvenimas pagal Harietą“.
N-7
1.25 „Farų šeima“. N-7
2.20 „Slapti reikalai“. N-7
6.35 Teleparduotuvė
6.50 „Slibinų dresuotojai“. N-7
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7
11.00 „Aistros spalvos“. N-7
12.00 „Ponas Jangas“.
12.30 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. N-7
13.00 „Mažylių nuotykiai“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV3 Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios
19.30 „Kvieskite daktarą!“. 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 „Greislendas“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.00 „Daktaras Hausas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
8.00 Naktis ir diena. Vilnius. N-7
9.00 „Amerikietiškos imtynės“
(k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“. N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“. N-7
20.00 Naktis ir diena. Vilnius. N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 „Tieisog žavinga“. N-7
23.20 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.15 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.10 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7.
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Berniukas ir voveriukas“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus -
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2.40 Bamba TV. S
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Berniukas ir voveriukas“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“.
N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Vagiant gyvenimus“.
N-7
22.55 „Klientų sąrašas“. N-7
23.50 „Dūmas“. N-14
0.50 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.
8.35 „Mažasis princas“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Septynios Kauno dienos (k).
12.15 „Almantas Grikevičius.
Ave, vita!“ (k).
13.45 Mūsų miesteliai.
Kražiai. 1 d. (k).
14.45 Gimtoji žemė.
15.15 LRT Kultūros akademi-

ja. Ilja Laursas. Verslas naujai.
Nauja ekonomika. 2 d. (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Kankinimai“. 1 d.
18.45 „Dubysos spindesiai“.
19.00 Mūsų dienos - kaip
šventė.
20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Istoriko, habilituoto daktaro Antano Tylos 85-mečiui.
„Balta spalva mirties“.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Imperija“. N-7
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Linija, spalva, forma (k).
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.
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 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.

10.00 „Gelbėtojai
Havajuose“. N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Nevykėlių dalinys“.
N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 „Raudonos šviesos“.
N-14
0.00 „Pagrobta Tifanės Rubin
istorija“. N-7
7.05 Reporteris.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 „Vestuvių kovos“. N-7
13.35 „Didysis Josifo Stalino
blefas“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Vangelija“. N-7
19.55 „Kulinaras“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Nusikaltimas ir bausmė. N-14
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“.
N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Laiko mašina“. N-7
22.45 „Klientų sąrašas“. N-7
23.40 „Dūmas“. N-14
0.40 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.
8.35 „Aivenhas“ (k).
9.00 Akacijų alėja 2014 (k).
9.40 Tūkstantmečio akimirkos
(k).
10.00 LRTK tarptautinė konferencija „Televizija ir radijas.
šiandienos iššūkiai“.
10.50 Istoriko, habilituoto daktaro
Antano Tylos 85-mečiui. „Balta
spalva mirties“. (k)
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Mūsų dienos - kaip šventė
(k).
13.45 Linija, spalva, forma (k).
14.30 Mokslo sriuba (k).
14.45 Girių horizontai.
15.15 Istorijos detektyvai. N-7
16.00 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.

18.15 Lietuvių dokumentikos
meistrai. Robertas Verba. Vincas
Svirskis.
19.00 Gintarinės batutos
meistrai. Dirigentas Juozas
Domarkas.
20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Kultūros savanoriai.
21.15 ...formatas.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Vinterio kaulai“. N-14
23.40 „Dubysos spindesiai“ (k).
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 LRT Kultūros akademija. Ilja
Laursas. Verslas naujai. Nauja
ekonomika. 2 d. (k).
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Alchemija LXVI. Žaliasis
tiltas. 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 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos gru-

pė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“.
N-7
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 „Myliu tave, žmogau“. N-7
23.50 Europos pokerio turas. S
0.50 „Pavojingas metodas“. N-14
7.05 Reporteris.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.05 Vantos lapas. N-7
13.35 „Didysis Josifo Stalino
blefas“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala.
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.05 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
18.20 Laikas krepšiniui.
18.30 Europos taurė 2014.
Volgogrado „Krasnyj Oktiabr“ Vilniaus „Lietuvos rytas“.
20.30 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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ketvirtadienis 2014 10 30
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Auksinis protas (k).
12.30 Tautos balsas (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
13.30 „Aivenhas“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
18.15 Šiandien.
18.50 Tikri vyrai.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Mūsų laisvės metai.
2008-ieji.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Mūsų laisvės metai.
2008-ieji.
23.20 Vakaro žinios.
23.40 Dabar pasaulyje.
0.10 „Pompėja. Laike sustingusių žmonių paslaptis“.
1.10 „Senis“. N-7
2.10 Laba diena, Lietuva (k).
4.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai (k).
4.45 Tikri vyrai (k).
5.35 Mokslo ekspresas (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. 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 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. 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
„Ugnies siena“. N-7
0.20 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.15 „Farų šeima“. N-7
2.10 Sveikatos ABC (k).
6.35 Teleparduotuvė“.
6.50 „Slibinų dresuotojai“. N-7
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Opiumas liaudžiai. N-7
11.00 „Aistros spalvos“. N-7
12.00 „Ponas Jangas“.
12.30 „Hantikas. Sekliai ir
paslaptys“. N-7
13.00 „Mažylių nuotykiai“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios
19.30 Ginčas be taisyklių. N-7
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7
21.00 Opiumas liaudžiai. N-7

21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 Žalioji enciklopedija
22.10 „Kobra 11“. N-7
23.10 „Kaulai“. N-14
0.10 „Greislendas“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.00 „Daktaras Hausas“. N-14
2.50 „Choras“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k)“. N-7
8.00 Naktis ir diena. Vilnius
(k). N-7
9.00 Muzikinė kaukė (k).
11.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“.
N-7
20.00 Naktis ir diena. Vilnius.
N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Vinetu ir metisas“. N-7
23.20 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.15 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.10 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Berniukas ir voveriu-

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Meilė kaip mėnulis“ (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
18.15 Šiandien.
18.35 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.50 „Kelias į laimę 2“. N-7
19.50 Duokit šansą.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Duokim garo!
22.50 Specialus tyrimas (k).
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Meilė“. N-14
2.15 „Senis“. N-7
3.15 Laba diena, Lietuva (k).
5.00 Duokit šansą (k).
5.25 Keliai.Mašinos.Žmonės
(k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji 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

11.50 „Komisarai tiria“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. 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
22.45 „Terminatorius 3. Mašinų
prisikėlimas“. N-7
0.55 „Karštinė 2. Pavasario
karštligė“. S
6.35 Teleparduotuvė
6.50 „Slibinų dresuotojai“. N-7
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.00 „Daktarė Emilė Ouvens“.
N-7
10.00 Opiumas valdžiai. N-7
11.00 „Aistros spalvos“. N-7
12.00 „Ponas Jangas“.
12.30 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. N-7
13.00 „Mažylių nuotykiai“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.15 Euras 2015, 2014,
Lietuva.
18.30 TV3 žinios
19.30 „Frankenvynis“. N-7
21.15 „Pasiutę šunys“. N-14
23.00 „Paranormalūs reiškiniai
4“. S
0.50 „Kruvinas derlius“. S

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Naktis ir diena. Vilnius
(k). N-7
9.00 „Vinetu ir metisas“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Mitiajaus pasakėlės“.
N-7
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
N-7
21.30 „Desperado“. N-7
23.40 „Farai“ (k). N-14
1.10 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.10 Bamba TV. S
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.

kas“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Tiltas“. N-14
23.10 „Sekso magistrai“. N-14
0.05 „Užribis“. N-7
1.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
N-7
KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.
8.35 „Mažasis princas“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Gintarinės batutos
meistrai. Dirigentas Juozas
Domarkas. (k).
13.50 Mokslo sriuba (k).
14.00 Kasdienybės aitvarai
(k).
14.45 Kaimo akademija.
15.15 Kultūros savanoriai (k).
15.45 ...formatas (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.

17.45 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Dokumentinis filmas
apie kino režisierių Arūną
Žebriūną.
19.10 Jaunimo estrada 94.
TOP 10.
20.00 Moterų siluetai Lietuvos
istorijoje.
20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Raudonmedžio rojus“.
23.15 Arti. Toli.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 „Vinterio kaulai“ (k). N-14
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 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7

13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Majamio policija“. N-14
0.15 „Kietašikniai“. S
2.10 Eurolygos rungtynės
„Anadolu Efes Istanbul“ Kauno „Žalgiris“.
7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus“.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Šeima - jėga!
13.35 „Jurijus Gagarinas.
Gyvenimas ir mirtis“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala.
14.55 „Dingęs pasaulis“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Vangelija“. N-7
19.55 „Kulinaras“. N-7
21.00 Nusikaltimas ir bausmė. N-14
22.00 Reporteris.
22.50 Nuoga tiesa. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“.
N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XVI. Žmogžudystės
pagal freską“. N-14
22.45 SNOBO KINAS
„Zodiakas“. N-14
1.40 „Sekso magistrai“ (k).
N-14
KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.
8.35 „Aivenhas“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Grupės „Deeper Upper“
koncertas (k).
13.15 Durys atsidaro.
13.45 „Raudonmedžio rojus“
(k).
15.00 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu (k).
15.45 Mokslo sriuba (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Gintaro kelias“.
18.30 Akacijų alėja 2014.
19.00 Teatras.
20.00 Kultūra +.
20.30 Mokslo ekspresas.
20.45 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
21.30 Didžioji Lietuva. Lietuvių
kalbos istorija.

22.00 „Amžinybės keliu.
Vyskupas Jonas Viktoras
Kalvinas“.
22.50 Jaunimo estrada 94.
TOP 10. (k).
23.35 „Mano tėvas“. N-7
0.00 Panorama (k).
0.30 Džiazo muzikos vakaras
(k).
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Mes pačios (k).
11.05 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
11.30 Apie žūklę.
12.00 24 valandos (k). N-7
13.00 Tauro ragas (k). N-7
13.25 Autopilotas (k).
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Padėkime augti (k).
14.45 24 valandos (k). N-7
15.40 Pagalbos skambutis. N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Pasivaikščiojimai su
Ingrida Šimonyte. VDU karta.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški
kadrai“. N-7
23.00 „24 valandos“. N-7
0.00 „Trapučio parkas“. N-14
0.30 „Pavojingas metodas“.
N-14
7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 „Smogiamoji jėga.
NSO“. N-7
13.00 Sąmokslo teorija. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala.
14.55 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.15 Šeima – jėga!
17.00 Žinios.
17.15 Šeima – jėga!
18.00 Reporteris.
18.40 „Vangelija“. N-7
19.55 Kitoks pokalbis. N-7
20.55 Pasaulis X. N-7
22.00 „Kikboksininkas.
Agresorius“. N-14
23.55 „Vienuolė“. S
2.05 „Kikboksininkas.
Agresorius“. 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 „Šervudo padauža Robinas
Hudas“.
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 „Pompėja. Laike sustingusių žmonių paslaptis“ (k).
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Tautos balsas (k).
14.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
15.00 Šv. Mišios. Visų Šventųjų
diena.
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.
23.15 „Robas Rojus“. N-14
1.45 „Senis“. N-7
2.45 Istorijos detektyvai (k).
3.35 Auksinis balsas (k).
5.25 Gimtoji žemė (k).
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.

6.55 „Nenugalimieji II“.
7.20 „Agentas Šunytis“.
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“.
8.10 „Vėžliukai nindzės“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 Mes pačios.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Peliuko Perio nuotykiai“.
11.50 „Nuotakos tėvas 2“. N-7
14.00 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Didingasis amžius“. N-7
16.35 „Dvidešimt minučių“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 „Tintino nuotykiai.
Vienaragio paslaptis“.
21.10 „Pirmieji metai. Pasitikime
protėvius!“. N-14
23.15 „Viskas bus gerai“. N-14
1.10 Norim dar! Su Radistais
(k). N-7
7.00 Teleparduotuvė.
7.15 „Slibinų dresuotojai“. N-7
7.50 „Monstrų vidurinė“. N-7
9.15 „Atlantida. Prarastoji imperija“. N-7
11.10 „Mamos pasimatymas su
vampyru“. N-7
13.00 „Karaliaus Saliamono
kasyklos“. N-7.
16.40 „Namas, kuriame vaidenasi“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Šrekas. Ilgai ir laimingai“.
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot.
20.55 „A komanda“. N-7
23.40 „Nesusekamas“. N-14
1.40 „Slaptas reikalas“. N-14

sekmadienis 2014 10 26
6.15 Informacinė laida. 6.45 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35
Vaikų klubas. 8.05 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Padriki užrašai.
9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.20 Savo
akimis. 11.55 Jūrmala. Humoro festivalis. 12.35 TV serialas “Kovas”.
17.00 Naujienos. 17.20 Juoda balta. 18.25 Didžiosios lenktynės. 20.00
Laikas. 21.45 Vaidybinis f. “Mamos”. 23.45 Tolstojus. 0.40 Informacinė
laida. 1.10 Vaidybinis f. “Kadrilis”. 2.35 Vaidybinis f. “Granatų apyrankė”.
4.00 Muzikinis kanalas.
5.25, 2.40 Vaidybinis f. “Maža paslauga”. 6.40 Vaidybinis f. “Varenka”.
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 Dokumentinis f. “Krymas. Malonus pasimatymas”. 13.20
Žinios. Maskva. 13.30 Humoro laida. 15.25 Mūsų pasirodymas. 17.00
Vaidybinis f. “Saulės ratas”. 19.00 Savaitės žinios. 21.00 Sekmadienio
vakaras su Vladimiru Solovjovuvu. 22.50 Vaidybinis f. “Penkeri metai ir
viena diena”. 0.50 Vaidybinis f. “Linkėjimai, Kozanostra”. 4.00 Humoro
laida.

pirmadienis 2014 10 27
6.00 Informacinė laida. 6.30 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 Šįvakar su A. Malachovu.
14.00 Naujienos. 14.15 Šįvakar su A. Malachovu. 15.00 Lauk manęs.
15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Naujienos. 17.50 Susituokime. 18.50
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.10 TV serialas
“Grigorijus R.”. 23.00 Lietuvos “Laikas”. 23.15 Vakarinis Urgantas.
23.45 Informacinė laida. 0.15 Nakties naujienos. 0.30 Pozneris. 1.25
Vaidybinis f. “Žingsnis”. 3.20 Mados nuosprendis. 5.00 Muzikinis kanalas.
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Išdavos. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios.
10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 TV serialas “Žvaigždės
širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.30 TV serialas “Kamenskaja”. 17.30, 2.05 Tiesioginis eteris. 20.00 TV serialas
“Išeiti, kad sugrįžtum”. 23.45 44-ųjų spalis. Ukrainos išvadavimas. 0.45
Vaidybinis f. “Aniskinas ir Fantomas” (1).

antradienis 2014 10 28
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 TV serialas “Bučinys”. 13.45, 14.20 J. Menšovos laida. 14.00

7.00 „Jokių kliūčių“ (k).
8.00 „Amerikos talentai“ (k).
9.00 Laba diena. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų
lygos etapas Latvijoje. 2014 m.
12.00 „Dviese prieš gamtą“. N-7
13.00 „Džiunglių princesė Šina“.
N-7
14.00 „Šeimynėlė“. N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
19.00 Muzikinė kaukė.
21.00 MANO HEROJUS
„Nusikaltėlių medžiotojas“. N-14
22.45 AŠTRUS KINAS „Sapnų
gaudyklė“. N-14
1.30 Bamba TV. S
6.35 Šio rudens valgiai (k).
7.10 „Sodininkų pasaulis“ (k).
7.45 „Nuotakos siuabūnės“.
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.
13.00 Šio rudens valgiai.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
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15.30 „“Didžiosios Britanijos“
viešbutis“. N-7
16.35 „Būrėja“.
17.05 „Juodasis gražuolis“.
19.05 „Mano tėvo širdis“. N-7
21.00 „NemaRUS kinas.
Muškietininkai po dvidešimties
metų“.
22.20 „Atpildas“. N-7
0.50 „Nustebink mane“.

Asyžiečio (Bernardinų) parapijos
200 metų jubiliejui. Vilties misija.
22.30 „Gyvenimo stebėtojas“ (k).
23.00 Panorama (k).
23.30 Jono Meko filmų retrospektyva. „Prisiminimai iš kelionės
į Lietuvą“.
0.55 Muzikos pasaulio žvaigždės.

KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Kultūrų kryžkelė (k).
10.00 Krikščionio žodis (k).
10.15 Kelias.
10.30 Keliaukim!
11.00 Arti. Toli. (k).
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 „Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio (Bernardinų) parapijos
200 metų jubiliejui. Benamė
istorija“.
12.55 Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai. Kęstutis
Kasparavičius.
13.25 Būtovės slėpiniai. Baimės
epocha.
14.15 Dvarai ir likimai. 4 d.
14.45 Lietuvos nacionalinio dramos teatro 75-mečiui. Justinas
Marcinkevičius. „Mindaugas“.
17.10 Dokumentinis filmas apie
kino režisierių Arūną Žebriūną
(k).
18.00 Žinios (k).
18.15 „Pranciškus - popiežius iš
Naujojo pasaulio“.
19.15 Muzika gyvai.
20.30 „Kelias į laimę 2“ (k). N-7
21.30 Vilniaus Šv. Pranciškaus

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

Naujienos.14.55 Vyriška. Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis.
17.00 Naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.10 TV serialas “Grigorijus R.”. 23.05
Lietuvos “Laikas”. 23.20 Vakarinis Urgantas. 23.55 Informacinė laida. 0.25 Nakties naujienos. 0.40 Momento struktūra. 1.30 Vaidybinis
f. “Atsitikimas aštuntojoje šachtoje”. 3.00 Mados nuosprendis.4.40
Muzikinis kanalas.
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Paskutinė majoro Pronino byla. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50
Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis.14.05 TV serialas “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”.
16.30 TV serialas “Kamenskaja”. 17.30, 2.05 Tiesioginis eteris. 20.00
TV serialas “Išeiti, kad sugrįžtum”. 22.50 Dokumentinis f. 23.45 Mes - iš
animacinių filmų. 0.45 Vaidybinis f. “Aniskinas ir Fantomas”.

trečiadienis 2014 10 29
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 6.40
Vaikų klubas. 7.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV
kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.40
TV serialas “Bučinys”. 13.40, 14.20 J. Menšovos laida. 14.00 Naujienos.
14.55 Vyriška. Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Naujienos.
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos
“Laikas”. 21.15 TV serialas “Grigorijus R.”. 23.05 Lietuvos “Laikas”.
23.20 Vakarinis Urgantas. 23.50 Informacinė laida. 0.25 Nakties naujienos. 0.40 Politika. 1.30 Vaidybinis f. “Sukčius”. 2.45 Mados nuosprendis. 4.25 Muzikinis kanalas.
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Nematoma mikrobų valdžia. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva.
10.50 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis.
14.05 TV serialas “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.30 TV serialas “Kamenskaja”. 17.30, 2.10 Tiesioginis
eteris. 20.00 TV serialas “Išeiti, kad sugrįžtum”. 23.45 Civilizacijos paslaptys. 0.45 Vaidybinis f. “Ieškokite moters” (1).

ketvirtadienis 2014 10 30
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
TV serialas “Bučinys”. 13.45, 14.20 J. Menšovos laida. 14.00 Naujienos.
14.55 Vyriška. Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Naujienos.
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos
“Laikas”. 21.10 TV serialas “Grigorijus R.”. 23.00 Lietuvos “Laikas”.
23.10 Vakarinis Urgantas. 23.45 Informacinė laida. 0.20 Nakties naujienos. 0.35 Vėlai vakare. 1.20 Žvaigždėlaivis. 1.35 Vaidybinis f. “Au-au!”.
2.40 Mados nuosprendis. 4.20 Muzikinis kanalas.

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt
10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 Kovotojai nindzės. N-7
12.00 „Po pasaulį su Anthony
Bourdainu“. N-7
13.00 Oliverio tvistas.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Neliečiamieji“. N-7
21.30 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
22.00 „Džo“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Trapučio parkas“. N-14
0.25 „Raudonos šviesos“. N-14
7.20 „Šių laikų šnipai“.
10.00 VMG kulinarinis žurnalas.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
12.30 „Vangelija“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7
18.35 „Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios.
19.30 „Laukinių kačių nuotykiai“
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios.
21.30 „Netikęs auklėjimas“.
N-14
22.10 „Kruvina žinutė“. N-14
0.20 „Ijano Stouno mirtys“. S
2.05 „Spąstai tėčiui“. N-7

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Rusų Rivjera. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios.
10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 TV serialas “Žvaigždės
širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.30 TV serialas
“Kamenskaja”. 17.30, 1.55 Tiesioginis eteris. 20.00 TV serialas “Išeiti,
kad sugrįžtum”. 22.00 Vakaras su V. Solovjovu. 23.40 Slapta medžiaga. 0.30 Vaidybinis f. “Ieškokite moters” (2).
.
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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 TV serialas “Bučinys”. 13.45, 14.20 J. Menšovos laida. 14.00
Naujienos.14.55 Vyriška. Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis.
17.00 Naujienos. 17.50 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.10 TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 22.10
Respublikos turtas. 0.15 Vakarinis Urgantas. 1.00 Informacinė laida.
1.30 Vaidybinis f. “Artistė iš Gribovo”. 3.45 Mados nuosprendis. 5.25
Muzikinis kanalas.
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Gandžių giminės prakeikimas. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50
Visa Rusija. 11.00 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atvejis. 14.05 TV serialas “Žvaigždės širdis”. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol
stanica miega”. 16.30 TV serialas “Kamenskaja”. 17.30, 2.30 Tiesioginis
eteris. 20.00 TV serialas “Išeiti, kad sugrįžtum”. 22.55 Specialusis korespondentas. 0.35 Vaidybinis f. “Puokštė”.

šeštadienis 2014 11 01
6.20 Informacinė laida. 6.50 Naujienos. 7.15 Grok, armonika! 7.55, 8.05
Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės ir gudruoliai. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo
žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Rusiškos virtuvės istorija. 11.00 Naujienos.
11.20 Idealus remontas. 12.30 Grigorijus Rasputinas. Aukojimas.13.45
Vaidybinis f. “Vargšė Liz”. 14.00 Naujienos. 14.25 Filmo tęsinys. 15.55
Kas nori tapti milijonieriumi? 17.00 Naujienos. 17.20 Ledynmetis.
20.00 Laikas. 20.35 Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo. 22.45 Vaidybinis f.
“Gerbėja”. 0.40 Šįvakar su A. Malachovu. 2.05 Informacinė laida. 2.35
Vaidybinis f. “Baltosios Rasos”. 3.55 Vaidybinis f. “Paslaptingoji siena”.
5.10 Jūrmala. Humoro festivalis. 5.55 Muzikinis kanalas.
5.20 Vaidybinis f. “Kol nepasnigo”. 6.35, 7.15 Vaidybinis f. “Puokštė”. 7.00,
10.00, 13.00 Žinios. 8.45 Šunų planeta. 9.15 Šeštadienio talka. 10.10,
13.20 Žinios. Maskva. 10.25, 1.40 Kelionė namo.11.00 TV serialas
“Jūra iki kelių”. 13.30 Mano planeta. 13.55, 3.55 Kova dėl druskos. 14.50
Kreivas veidrodis. 17.00 Šeštadienio vakaras. 19.00 Šeštadienio žinios.
19.45 Vaidybinis f. “Kaimo stuobriai”. 23.35 Vaidybinis f. “Meilė iš mėgintuvėlio”. 2.05 Vaidybinis f. “Pelynas - prakeikta žolė”. 4.40 Humoro laida.

KELIONĖS
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Keturi komunarai, neskaitant
vidmantas.s@anyksta.lt
„Peugeot“, Rusijoje
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Katilinėje, kurioje dirbo Viktoras Cojus, galima gauti alaus.

„Kamčiatkos“ katilinės, paverstos į barą - muziejų, interjeras.
Močiutė, protestuojanti prieš karą Ukrainoje, didesnio susidomėjimo nesulaukė
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ 2014-09-25)
Kamčiatkoj, pas Viktorą Cojų

Rimgaudas Sankt Peterburge
jautė pareigą surasti Viktoro Cojaus katilinę. Iš bičiulio žinojo, kad
toks objektas yra ir taip pat žinojo,
kad esu V.Cojaus fanas. V.Cojaus
fanu man būti tinka – muzikantas
žuvo daugiau nei prieš dvidešimt
metų, taigi jo kūryboje esminių pokyčių nebevyksta, neerzina stiliaus
pasikeitimai, kita vertus, nereikia
sekti naujienų, užtenka mėgautis
tuo, kas sukurta prieš ketvirtį amžiaus.
Blochino gatvės 15 daugiabučio namo katilinėje krosniakuriu
V.Cojus dirbo 1986-1988 m, jau
būdamas „visasąjungine“ žvaigžde. Dabar V.Cojaus katilinėje veikia baras, jame vyksta koncertai.
Daugiabučio rūsyje erdvės – ne
fontanai, tačiau užtenka vietos keliems stalams ir nedidukei scenai.
Prie baro stovėjo V.Cojaus bendraamžė moteris. Sekmadienio
rytą buvome vieninteliai katilinės lankytojai, o šeimininkė mus
sutiko, regis, net irzliai. Bet kai
pradėjom šnekėtis apie V.Cojų,
ji ėmė šilti, matyt, atsibosta žiopli užsieniečiai, nežinantys, kur
pataikė, o mes tiesiog stebinome
savo mokytumu... Atšilusi ir kartu
su mumis rūkydama moteris pasakojo, esanti iš V.Cojaus bičiulių
kompanijos, josios vyras buvęs
„Kino“ vadybininku. Katilinėje
dirbęs ne tik garsusis rokeris, bet
ir dar keli dabar Rusijoje žinomi
muzikantai bei kitų menų atstovai. Regis, jei tris mėnesius tarybinis žmogus neturėjo oficialaus

darbo, jam organai galėjo pradėti
taikyti auklėjimo priemones ir gerai pasistengę net pasodinti... Už
tai V.Cojus ir dirbo. V.Cojus katilinėje, regis, dirbo ne formaliai
– yra žiniaraščiai, jo parašai perimant ir baigiant krosnių kūrenimo
pamainas...
Daugiabučio
katilinė
jau
V.Cojaus laikais vadinta Kamčiatka. Kažin ar pasaulyje yra antra
katilinė, kuriai skirta daina, tik
V.Cojus savo Kamčiatką apdainavo („o-o-o-o eto strannojie miesto
Kamčiatka / o-o-o-o eto sladkojie miesto Kamčiatka /Ja nie vižu
zdies ich, ja nie vyžu zdies nas /
Ja iskal zdies vyno, a našiol triety glas...“ „o-o-o-o keista vieta
Kamčiatka/ o-o-o-o saldi vieta
Kamčiatka/ Aš nematau čia jų, aš
nematau čia mūsų/ Aš ieškojau čia
vyno, o atradau trečią akį“).
Kamčiatkoj pas V.Cojų - gerai.
Duoda gyvo alaus, groja, žinoma,
V.Cojus, nesitrina visokie užsieniečiai... Jaučiu būčiau ilgam pasilikęs, gaila tą patį vakarą ruošėmės
išvažiuoti namo...
Beje, Kamčiatkos barmenė pakalbinta apie Leningrado blokadą
pasakojo, jog šiame mieste iš kartos į kartą perduodama pagarba
maistui. Nebaigti restorane porcijos ar namuose supūdyti maistą,
net ir tarp Sankt Peterburgo turtuolių, laikoma blogu tonu.
Viktoras Cojus (1962-1990).
Roko grupės „Kino“ įkūrėjas ir
lyderis. Rašoma, jog V.Cojų „atrado“ Borisas Grebenščikovas,
kartą elektriniame traukinyje išgirdęs kaip šis brazdina gitara.
1983 m. įvyko bendras „Kino“ ir
„Akvariumo“ koncertas, prasidėjo
V.Cojaus žvaigždžių metai. Tiesa,

tais pačiais 1983-aisiais, V.Cojus
pusantro mėnesio praleido psichiatrinėje ligoninėje... „Kino“ tarybų
sąjungoje staigiai tapo populiaria
jaunimo grupe, V.Cojus nusifilmavo „Adatoje“. Tačiau į televiziją
„Kino“ pirmą kartą įleidžiama tik
1989-aisiais, 1989-aisias – „Kino“
išvažiavo į pirmąsias savo užsienio gastroles. 1990 m. birželio 24
dieną „Kino“ koncertavo“ „Lužnikų“ arenoje. Rugpjūčio 15 dieną
V.Cojaus vairuojamas „Moskvičius“ 130 km/h greičiu trenkėsi
į autobusą „Ikarus“. Vairuotojas
žuvo, avarija įvyko 35 km nuo Rygos.
Taksistas padėjo susiorientuoti
pasaulinėje politikoje
Sankt Peterburgas nuo seno laikomas mentalitetiškai vakarietišku
miestu. O ir tikrų vakariečių (bet
ypač rytiečių) jame labai daug –
prie Isakijaus soboro eilės, prie
Žiemos rūmų eilės, net prie „Auroros“ eilės. Tiesą sakant, nelabai suprantu, ko, pavyzdžiui, japonams
brautis į tą laiviūkštį. Mums, tarybiniams pionieriams, tai tiesiog
vaikystės dalis, bet negi japonams
rūpi mūsų vaikystė?
Turistams prigaminta tradicinių
(„Matrioškų“, magnetukų, visokių
dydžių „Aurorų“) ir netradicinių
suvenyrų. Matyt, šių metų „topas“marškinėliai su visokiais prezidento Vladimiro Putino atvaizdais,
pagražintais ironiškai šūkiais. Vieną Putiną neišlaikęs nusipirkau.
Maniškis Putinas su kamufliažu,
šautuvu ir prierašu, kad tai mandagiausias žmogus pasaulyje. Savame Putine įžvelgiau sarkazmą,
bet marškinėlių rengtis Lietuvoje

nesiryžtu, bijau, kad sumuš ultros
gatvėj ir mane, ir Putiną...
Beje, viena prekeivė, kai jai
pasidžiaugiau putinais, sakė, kad
marškinėliai su vado atvaizdais
kažkodėl gaminami Uzbekistane.
Teisingai. Balansuojant ant humoro ir šalies vadovo išjuokimo ribos,
patartina gamybinę bazę laikyti
Azijoje. Jei bus perlenkta – užsakovai apkaltins „svečius“.
Sankt Peterburge buvo proga dalyvauti riaušėse. Deja, proga buvo
be riaušių. Vyko, atseit, muzikos
dienos, grojo kažkokie Lotynų
Amerikos muzikantai. Prieš juos
iššoko keli protestuotojai su transparantu „Štai kokia Rusija“. Netrukus pasirodė keliasdešimt „Omon“ininkų, kurie taikiai išprašė taikius
protestuotojus. Protestuotojai neva
protestavo prieš spalvotojų invaziją į Rusiją, bet muzikantai, mano
supratimu, nebuvo panašūs į standartinius imigrantus. Gal kokie venesueliečiai ar čiliečiai...
Kelios močiutės protestavo individualiai. Transparantai lokalaus
socialinio pobūdžio (a la „atpiginkit šildymą“). Bet viena protestuo-

toja pasisakė prieš karą Ukrainoje,
jos transparantas prašė nesiųsti
vaikų į žūtį. Policininkai ją, kaip
ir kitas protestuotojas, apklausė,
kažką užsirašė ir paliko ramybėje.
Taip gražiai „Omon“-as ir policija
dirbo, kad net kilo įtarimas, jog
viskas surežisuota. Rusas veikia –
jų masinių informavimo priemonių
skleidžiama propaganda, tai kodėl
manęs negali veikti lietuviškos
propagandos priemonės?
Kaip veikia propaganda, naktį
įrodė taksistas. Vyras sužinojęs,
iš kur mes esam, draugiškai sakė
atskleis visą tiesą apie karą Ukrainoje, nes, pasak jo, „mes, lietuviai,
nematom rusiškų televizijos kanalų, neturim galimybių sekti teisingų naujienų per internetą.“
Taksistas spėjo papasakoti ir
apie karo Ukrainoje baisybes ir
apie tai, kad uzbekai dabar masiškai emigruoja į Korėją. „Į kurią –
Šiaurės ar Pietų?“ – perklausėme.
„A krienas žino. Į tą, kur prie jų
sienos.“ – paaiškino ir dar pridūrė,
kad Korėjos nereikia painioti su
Karelija.
(Bus daugiau)

Įėjimas į Viktoro Cojaus muziejų „Kamčiatką“.
Rimgaudo ŠLEKIO nuotr.
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IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Piliečiai ar autonomijos pranašai
Muziejuje tenka nuolat susidurti su dažnai atvykstančiais Lietuvos
piliečiais rusais, kurie elgiasi labai įvairiai - yra tokių, kurių rusiškumo
net nepastebėsi, bet pasitaiko ir tokių, kurie savo tautybę pabrėžia ir
su jais kalbėti rusiškai prašo ar net reikalauja. Vienaip elgiasi bendrapiliečiai iš Vilniaus ar kitų miestų, o visai kitaip - atvykę iš Visagino.
Vilniečiai puikiausiai kalba ir
nori kalbėti lietuviškai, dažnas mažylis net sušunka, kad jis ne rusas,
bet lietuvis. Nustembu, o vaikiščias
man ir paaiškina, kad jis į lietuvišką
darželį ėjęs, ir jo bičiulių daug lietuvių, ir jis, nors tėvai rusai, geras
Lietuvos pilietis. Pasigėrėtinos ir
mokytojos, štai kai kurie „Santaros“ mokyklos mokinukai iš tiesų

įvairūs

Parduodu malkas. Pjauname,
skaldome, tvarkome vėjovartas.
Perkame išsikirsti įvairią medieną
malkoms. Siūlyti įvairius variantus.
Išrašome sąskaitas.
Tel. (8-638) 87800.
Parduoda malkas (turi sausų),
pjuvenas, „čipsus“. Perka mišką.
Tel.: (8-606) 43017,
(8-698) 35966.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
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 garantiją.
Tel. (8-699) 81270.
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu “BOBCAT” atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės
šakės).
Tel.: (8-685) 27028,
(8-618) 65358.
Tvenkinių kasimas, kelių formavimas, žemės lyginimo darbai.
Tel. (8-647) 48473.

lietuviškai nelabai supranta - juk
ten daug ir visokių pabėgėlių, ir nesenai atvykusių emigrantų atžalų,
bet auklėtoja supratinga, nesipiktina, bet nesuprantantiems tyliai kai
ką išverčia. Visai kita publika - turistai iš Visagino.
Tenka patirti, kad šio, prie atominės elektrinės išaugusio daugiataučio, miesto rusakalbiai gyventojai
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija, drenažas, pamatai ir įvadai.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Iškertame krūmus ir kitą menkavertę medieną nuo žemės ūkio
paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

vangiai integruojasi į lietuvišką
aplinką. Daugelis, tarsi kokie užsieniečiai, išsireikalauja iš muziejaus
administracijos, kad ekskursijų vadovas su jais bendrautų rusiškai.
Įdomu, ką reikėtų daryti, jei
Lietuvos lenkai pradėtų prašyti su
jais bendrauti lenkiškai? Na, ir atvažiuoja tokių nuo lietuvių kalbos
savo mažus mokinukus saugančių
mokytojų vadovaujamos ekskursijos. Tai ir pradedu aš tuos mažylius
kalbinti lietuviškai, ir jie atsako, ir
jie viską puikiausiai supranta ir ką
nors linksmo išgirdę džiaugsmingai nusijuokia. Mokytoja, žinoma,
raukosi, bet paskui palengva, palen-

gva imame kalbėtis lietuviškai, ir
visiems gerai - juk visi mes esame
Lietuvos piliečiai.
Nesenas atsitikimas - suguža keliolika gerokai „pabuvusių“ moterėlių, įraudusių, nuotaikoje, Visagino
vaikų darželio „Auksinis gaidelis“
darbuotojų. Visos jau prieš 30 - 40
metų į mūsų šalį iš Baltarusijos, Rusijos, kitų plačiosios tėvynės kampelių suvažiavusios ir jos, žinoma,
lietuviškai „nesupranta“, iš tiesų, tai
klausytis nenori, betrūksta, kad dar
pasakytų: „Govori po čieloviečieski“. Šiaip taip kalbamės ir vis prie
lietuviško linkstu, kai kurios labai
labai tarybinio palikimo daiktais

Ieškomas sunkvežimių remonto meistras, padangų montuotojas stabiliai dirbančioje įmonėje
Anykščiuose.
Daugiau informacijos
Tel. (8-610) 00543.

Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. baldus pagal individualius užsalymus.
Tel. (8-676) 80295.
Dovanoja
Kambarį Mindaugo gatvėje,reikia
padengti įsiskolinimą Anykščių šilumai.
Tel. (8-620) 88185.

JUOZO MILTINIO DRAMOS
TEATRO SPALIO MĖNESIO
REPERTUARAS
A. 28 d. 18 val. Leonard Gershe
„LAISVI DRUGELIAI“. Režisierius
Dainius Kazlauskas. (2-jų dalių pjesė)
Kasa dirba pirmadienį - šeštadienį nuo
10 iki 18 val.Pietų pertrauka nuo 14 iki
15 val., Sekmadienį nuo 11 iki 17 val.
Pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val., Kasos
tel.: 584 614. Teatras pasilieka teisę
keisti repertuarą. info@miltinio-teatras.lt

Šiltiname sienas,stogus ir grindis, užpildant oro tarpus ekovata
ir termoputa 1 kv.m kaina nuo 7
Lt/2,03 EUR.
Tel. (8-698) 47767.

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna
medieną.
Tel. (8-618) 06174.

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

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

Laidojimo namai
„Paguoda“

Statybos, remonto darbai
Statybų ir remonto darbai: stogai, tvoros ir kt.
Tel. (8-652) 77157.
Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, piliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

džiaugiasi – „sovietskaja skomejka“. Pereiname „pakhauzą“, naująjį
paviljoną, žengiame į stotį, o čia
tautiniame patriotiniame viršininko kabinete, kur iš senų paveikslų žvelgia Vytautas, Basanavičius,
Kudirka, kitaip nei lietuviškai, aš
kalbėti negaliu. Gal dvi moterėlės pabodo, ar pasipiktino - iš tautvietės
išsprūdo, bet kitos pasiliko, klausėsi, šypsojosi, mielai „integravosi“ ir
padėkos žodžius man į knygą rašė,
gal širdyje ir už pilietiškumo pamoką dėkojo.
Nors per rinkimus jie ir pritrenkiančiai balsuoja, bet tikiu - nebus
Lietuvoje autonomijos.

siūlo darbą

Baldų gamyba

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda) gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.

Valome kaminus, mūrijame kaminų galvutes ir skardiname, kasame šulinius ir atliekame įvairius
kitus darbus.
Tel.: (8-685) 10959,
(8-671) 23906.

Raimondas GUOBIS

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

Uenos raj. techninio sporto klubas

ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi spalio 27-30 d.d. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: (8-618) 38337, (8-620) 98813.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987,
www.jonroka.lt
Renkamės spalio 30 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.

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 %

Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
malkas . Galime atvežti.
Tel.: (8-606) 91580, (8-686) 88713.

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

parduoda
Anykščių mieste ĮSPŪDINGOJE VIETOJE
parduodami 2 gretutiniai sklypai.
Paskirtis - sodų bendrija. Sklypų plotai 10,52 a ir 7,15
a. Sklypas yra kraštinis, ribojasi su mišku.
Kaina abiejų 69 500 Lt/20 128,59 EUR.
Tel. (8-686) 58100.

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

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.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.

Automobilių variklius, pavarų dėžes su defektais. Pasiima.
Tel. (8-618) 47749.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

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

Įvairaus amžiaus arklius.
Atsiskaito iš karto, pasiima greitai.
Tel. (8-608) 01085.

Miškininkystės įmonė brangiai
- mišką su žeme arba biržes išsikirsti. Atsiskaito iš karto. Moka iki
40 000 Lt/11 585 EUR/ha.
Tel. (8-687) 23618.

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

Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-601) 61510.
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Mūrinį namą Keblonių gyvenvietėje, 2 km nuo Anykščių.
Tel. (8-611) 43779.
Anykščiuose - dalį namo (2 kambariai, 40 kv. m, 1-as aukštas, 3,2
arai žemės, po kapitalinio remonto, šildymas grindinis, radiatoriai ir
ekektriniai radiatoriai). Kaina 69 000
Lt/19983,78 EUR.
Tel.: (8-685) 10959,
(8-689) 23940.
Vieno kambario butą (2-as aukštas) Anykščiuose, adresu: J. Biliūno
g. (centras).
Tel. (8-673) 64329.
Dviejų kambarių butą (plotas 52
kv., 1-as aukštas, seifo durys, plastikiniai langai, tvarkingas, su įranga,
kaina sutartinė.
Tel. (8-687) 81243,
el. paštas:gintmis@gmail.com
Dviejų kambarių butą Anykščiuose
Storių gatvėje (namas 1994 m.
statybos, 2-as aukštas, plastikiniai
langai, šarvo durys, įstiklintas balkonas, sandėliukas. Kaina 56 500
Lt/16363,53 EUR)
Tel. (8-650) 97517.
Dviejų kambarių butą Kavarske
(pirmas aukštas, visi patogumai, rūsys, sandėliukas, yra žemės).
Tel. (8-683) 51799.
Bendrabutyje Vairuotojų g. 3 - dviejų kambarių 37 kv. m butą (atskira
virtuvė, tualetas, vonia, plastikiniai
langai, 1-as aukštas, palieka dalį
baldų).
Tel. (8-614) 61332.

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

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka
PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

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

Automobiliai, jų dalys
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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

BRANGIAI PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Domina ir maži plotai.
Tel. (8-618) 60306.

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

Trijų kambarių butą mediniame
name J. Biliūno gatvėje. Apšildomas
malkomis, daliniai patogumai, yra
malkinė, rūsys, palėpė, daržas.
Tel. (8-682) 31890.
Sodininkų bendrijoje „Šaltupys“
- sodą. Yra namelis, stiklinis šiltnamis.
Tel. (8-636) 00193.
Automobiliai
OPEL VEKTRA 2000 m. (vyšnia,
sedanas, visi privalumai, neseniai iš
Vokietijos, T.A. iki 2016-09, lietuviški numeriai, kaina 5 000 Lt/1448,10
EUR derinama.
Tel. (8-685) 20126.
Statybinės medžiagos
Pigiai - naudotus pamatų blokus,
perdengimo plokštes, akmenis.
Tel. (8-686) 48172.
Žemės ūkio produkcija
Avižas.
Tel. (8-678) 73465.
Kuras
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.
Malkas.
Tel. (8-676) 95876.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

UA B „ B OVA R I S “
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. Turi sausų ir skaldytų.
Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-686) 59473.
Aukštos kokybės fasuotą, nefasuotą akmens anglį. Gali atvežti į namus.
Užsakymai priimami ir telefonu.
Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai
(buvęs ūkininkų turgus), tel. (8-601)
14751.
Gyvuliai
Avis.
Tel. (8-605) 85090.
Kita
Vielos tinklą aptvarui su stulpeliais.
Tel. (8-381) 4-31-01.
Ūkininkas - kiaulienos skerdieną
puselėmis po 40-70 kg, subproduktus, atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Ūkininkas - dūmu rūkytus lašinius,
kumpius, šoninę, dešras. Atveža.
Tel. (8-636) 13896.
VIŠTOS, VIŠTAIĖS! Spalio 26 d. (sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno
vakcinuotomis, 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis (kaina nuo 12
Lt/3,47 EUR), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais (tel. 8-608 69189):
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje
7.15, Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35,
Troškūnuose
7.55,
Raguvėlėje
8.15,
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30,
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50,
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje
16.45.

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,
belgų telyčaites 10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus 5 Lt / 1.45 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

Nuoširdžiai dėkojame Kavarsko klebonui, šerių kaimo
bendruomenei, giminėms, kaimynams, visiems, kurie padėjo mums sunkią valandą palydėti į paskutinę kelionę
mylimą tėtį ir senelį Vytautą GRYBĄ.
Pagarbiai,
dukros, sūnus su šeimomis
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46,
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IŠ ARTI

šiandien
Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė, Darija, Inga, Krizas.
spalio 26 d.
Liudginas, Mingintė, Evaristas, Liaudginas, Vita.
spalio 27 d.
Ramojus, Tautmilė, Vincentas,
Sabina, Vincas.

prenumeratos kainos 2015 metams

mėnulis

Paštų skyriuose:

spalio 25 - 27 d. jaunatis.

komentaras
anyksta.lt

„Anykšta“

3 mėn.
LT
EUR
62.16

18.00

6 mėn.
LT
EUR
124.32

36.00

12 mėn.
LT
EUR
220.98
(248.60)

64.00
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00
pensininkams
„Anykšta“
41.43 12.00 82.86 24.00 138.11
40.00
šeštadieniais
Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00
pensininkams
„Anykšta“
31.08
9.00
55.24 16.00
86.32
25.00
šeštadieniais
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00
8.69
60.00 17.38 120.00 34.75
2 numeriai
3 numeriai
4 numeriai
LT
EUR
LT
EUR
LT
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
7.98
2.31
11.97
3.47
15.96
4.62

„G.N.“:

„Dėl šildymo galime pakentėti,
juk Sibirą iškentėjome, o vaistai ir
maisto brangimas nekeliant kaip
graikui iki 4800 litų, tai čia tai
mūsų skurdinimas ir pavertimas
žmogystomis su ištiestomis rankomis, greit ir kojomis. Štai prie
ko žaibiškai veda socialdemokratija.“.

mįslė

„Septynių mylių tiltas, vienam
gale dešra, kitame - kiaušinis?“
Ketvirtadienio mįslės „Namie
palikau, lauke sutikau, savos nepažinau?“ atsakymas – bitė.

oras

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

+1

Prenumeratorių laukia prizai !
Pagrindinis prenumeratos prizas - benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas
Anykščiuose. Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai).
Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose (nuo spalio 15
dienos), „PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti
(8-381) 5-94-58.
2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šeštadieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Rašome, kad Jūs žinotumėte!
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www.anyksta.lt
Ar skaitote poeziją?
Viso balsų: 125

Spalio 31d.
Taip, nuolat
18

Nuo mokyklos laikų
neskaičiau
66

Taip, kartais
35

(penktadienį)

gydytoja iš Vilniaus
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius
patikrinimas nemokamai.
Nuolaidos iki 70%.
Registracija optikoje A.

Tik tiek, kiek reikia
11

Baranausko a. 14
arba tel. (8-655) 07882.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė Sauliaus Rasalo
pavyzdžiu sodins putiną

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Aš sakyčiau, buvo būtina
Pasodint pilietį putiną
Į žemelę Lietuvos
Lai jis ataugom gyvuos.

Jei Andrioniškio seniūnas
Žino, kur geriausias krūmas,
Tegu duoda žinią man
Pasodinsiu jį vaistam.

Anykščiams pasklis šlovė
Na, ir man šiek tiek garbė
Savo kastuvą imu
Ir žemelę purenu.

Galbūt puslapy pirmam
Bus vietelės skirta man
Kaip aš tautiškai galvoju
Ir už Lietuvą kovoju.

