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Vairavo
neblaivūs

Plaukikui Giedriui Titeniui įteikti
naujutėlaičio BMW rakteliai

Naujai policijos paskelbtame
neblaivių vairuotojų sąraše –
10 pavardžių.

2 psl.
šiupinys

Renginys. Anykščių menų centras lapkričio 10 d. 17 val. kviečia
į Anykščių koplyčią – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centrą pasimėgauti kvapų ir muzikos garsų sesija. Bilieto kaina 20 Lt / 5,79 EUR.
Renginį ves multiinstrumentalistas
Tomas Dobrovolskis.

Europos plaukimo vicečempionas Giedrius Titenis: „Esu
įsitikinęs, kad važiuoti į treniruotes Anykščiuose ar Vilniuje
šiuo automobiliu bus kur kas
smagiau.“

4 psl.

Šimonių girioje –
takas po
partizanų kovų
vietas

9 psl.

Į banko skyrių Anykščiuose sugrįš
arvydas.l@anyksta.lt
aptarnaujantis personalas
Arvydas LINGAITIS

Banko „Swedbank“ vadovybė nusprendė, jog nuo Naujųjų metų, kai šalyje bus įvestas
euras, į banko Anykščių skyrių
vėl bus grąžintas aptarnaujantis personalas ir gyventojai
valiutą pasikeisti galės ne tik
bankomatuose, bet ir su banko darbuotojų pagalba. Tokia
tvarka galios pusmetį. Vėliau
vėl bus atsisakyta papildomų
banko darbuotojų paslaugų.

Ženklas. Anykščiuose ties
„Jaros“ parduotuve dėl statybos
darbų kitoje gatvės pusėje kartais
stovėdavo ženklas „Sustoti draudžiama“, tačiau vairuotojai, ypač
dailiosios lyties atstovės, stilingai
apvažiuodavo ženklą, už jo sustodavo ir ramiai eidavo apsipirkti.
Vienu metu už ženklo „Sustoti
draudžiama“ stovėjo šeši automobiliai. Daugiau, matyt, netilpo...
Pajuokavo. Savivaldybėje surengtoje seniūnų sueigoje pirmą
kartą po ligos dalyvavo Viešintų
seniūnė Janė Každailienė. Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Valentinas Patumsis
leido sau pajuokauti: „Po ilgos
ir rimtos ligos, nugalėjusi briedį,
atvyko ir Janytė“. „Geriau tokių
pajuokavimų nebūtų“, - įsižeidė
Viešintų seniūnė. Rugpjūčio mėnesį, vakare, apie 22 valandą, UAB
„Anykščių vandenys“ meistro, socialdemokrato Algirdo Každailio
vairuojamas tarnybinis automobilis važiuodamas Anykščių link susidūrė su briedžiu. Kartu važiavusi
A.Každailio žmona J.Každailienė
patyrė rimtą galvos traumą ir buvo
gydoma Vilniaus ligoninėje.
Neišsikels. Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Saulius Slavinskas neigė viešoje
erdvėje pasirodžiusią informaciją
neva ši tarnyba iš Vilniaus gatvės
išsikels į Anykščių miesto pakraštį
prie elektros tinklų. „Mes ir žemės
sklypą turime gaisrinės statybai,
bet kol kas jokių pastatų nestatome.
O dėl išsikėlimo į kitą vietą, jokie
dokumentai nepasirašyti, todėl tos
kalbos yra per ankstyvos“, - seniūnų sueigoje sakė S.Slavinskas.

Banko „Swedbank“ Anykščių skyrius nuo Naujųjų metų vėl aptarnaus gyventojus ne tik prie bankomatų, bet ir prie kasų.					
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

3 psl.

Direktorių parklupdė
Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt
butelis alaus
Anykščių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus, socialdemokrato Arvydo Katuokos
administracinę bylą dėl vairavimo esant neblaiviam. Jam skirta
1 tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti vieneriems metams. Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos
teismui.

Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina –
55 litai (15,93 EUR).

UAB „Anykščių vandenys“ direktoriui Arvydui Katuokai greičiausiai vieneriems metams teks samdytis vairuotoją.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

3 psl.

Lapkričio mėn. 11 d., antradienį:
11 val. Molėtuose, Vilniaus g.44, Savivaldybės pastate, 305 salėje.
15 val. Utenoje, Bažnyčios g. 1, Utenos verslo informacijos centre, 2-me aukšte.
Teirautis galite telefonu 8 618 894 83
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Pardavė Vikonių plytinę

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

AB „Anykščių kvarcas“ savininkai rado investuotoją, kuriam
pardavė Vikonių (Svėdasų sen.) plytinės pastatus. Nepatvirtintais
duomenimis, viena Vilniaus firma už Vikonių plytinės pastatus
„Anykščių kvarcui“ sumokės per 200 tūkst. litų.
Vilniaus firma, įsigijusi pastatus,
jų neketina griauti. Bus bandoma
rekonstruoti griūvančią plytinę ir
joje įkurti gamyklą. Greičiausiai,
Vikonyse bus gaminamos statybinės medžiagos. AB „Anykščių
kvarcas“ priklauso ir Rubikių plytinės griuvėsiai.
Su investuotojų atstovu „Anykštai“ pavyko susisiekti telefonu, tačiau šis buvo paslaptingas. Pasak
verslininko, jei leis oro sąlygos,
Vikonių plytinės pastatų rekonstrukcijos darbai gali prasidėti dar
šiais metais, tačiau gali ir neprasidėti. Vyras neatskleidė net firmos

pavadinimo, tikino, jog nenori girtis tol, kol dar nieko nedaro.
Šalia Vikonių plytinės yra Vikonių, Grikiapelių ir Pauriškių
kaimai, kuriuose kartu sudėjus per
200 gyventojų, o už ketverto kilometrų – didžiausias Anykščių rajone Svėdasų miestelis su tūkstančiu
gyventojų.
Vikonių plytinė veikė iki praėjusio amžiaus pabaigos, tiesa, paskutiniais metais plytos Vikonyse nebebuvo gaminamos – ceche buvo
daromos betoninės plytelės, liejami atminimo ženklai žuvusiems
partizanams.

Yra vilčių, jog Vikonių plytinės pastatuose vėl atgims gyvenimas.
Autoriaus nuotr.

Alfrydui Savickui teks būti
atidesniam

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Savivaldybės Saugaus eismo komisija nutarė netenkinti Sodų
bendrijos „Šilelis“ narių prašymo Anykščių miesto gale Storių
kaimo link įrengti šaligatvius arba riboti greitį.
Šiuo keliu namo važinėja rajono
Tarybos narys A.Savickas, kuris
visai neseniai buvo patekęs į avariją, kai su jo vairuojamu automobiliu susidūrė gimnazistės vairuojama mašina.
Komisijos nariai greičio ribojimo
galimybę atmetė, nes ir taip miesto
ribose privaloma važiuoti ne didesniu kaip 50 km/val. greičiu, o ša-

ligatvių įrenginėti netikslinga, nes
ten vaikšto nedaug pėsčiųjų.
Nors komisijos pirmininkas,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis pastebėjo, jog sodininkų prašymas ypač aktualus
A.Savickui, vis dėlto politikui
namo važiuoti iš Anykščių teks labiau įtemptais nervais...

Rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas ir toliau bus priverstas
namo važinėti padidintos rizikos keliu.

Anykštėnai Londone toliau
pergalių kelyje
Britanijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) rungtyniaujantys
„Anykščiai BC“ antrajame savo sezone skina pergales. Savaitgalį
Londono „Dagenham Sports Leissure Centre“ solidžiais skirtumais nugalėtos dvi komandos.
Anykštėnų žaidimą įvertino ir
apie BLKL rašantis tinklaraštis.
„Po kelių intriguojančių savaitgalių Britanijos lietuvių krepšinio
lygos (BLKL) penktadienio rungtynės grįžo prie šio sezono ištakų,
kuomet pergalės buvo pasiekiamos itin solidžiais skirtumais. Šįkart Dagenham Sports Leissure
Centre lankus drebino „Anykščių
BC“ (2-0) krepšininkai rezultatu
93:35 įveikę „Viesulo“ (0-2) ekipą.
Rungtynių favoritai jau susitikimo
pradžioje parodė, jog yra nusiteikę rimtai ir vos per keletą minučių
susikrovė apčiuopiamą pranašumą.

Temidės svarstyklės
Partizanai. Spalio 29 dieną
apie 8 valandą Debeikiuose
prie paminklo partizanams pastebėta, kad buvo daužomi buteliai, metant juos į paminklą.
Spalio 30 dieną policijoje gauta filmuota medžiaga, kurioje
užfiksuota, kaip asmuo mėto
butelius į paminklą. Asmuo
nustatytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kuras. Lapkričio 6 dieną
pastebėta, kad Troškūnų seniūnijoje iš metalinių kuro talpų, laikomų už ūkinio pastato,
pagrobta apie 600 l žymėto
dyzelinio kuro. Žala – 1 482
litai.

Nors „Viesulo“ ekipa nenuleido
rankų ir kovojo iš paskutiniųjų,
tačiau žaisdama prieš kito kalibro
varžovą ji nieko negalėjo padaryti.
Tuo tarpu užtikrintai žaidę „Anykščių BC“ vyrai lyg ant mielių augino
savo persvarą, o nuaidėjus finalinei
sirenai šventė triuškinamą pergalę.
„Anykščiai BC“: Modestas Šilalė (7 rezultatyvūs perdavimai, 27
naudingumo balai) 23, Gediminas
Inzelis (11 atkovotų kamuolių, 33
naud. balai) 21, Tadas Bagdonas 12.
„Viesulas“: Vytautas Kemeža (11
atk.kam.) 19, Irmantas Kabečius 6.
Įdomu tai, kad „Viesulo“ komanda

prametė visus 13 tritaškių, o jos atstovas Aurimas Burokas pataikė 2
metimus iš 18, padarė 8 klaidas ir
surinko -12 naudingumo balų.
Iškovoję antrąją pergalę anykštėnai užsitikrino kelialapį į Didžiąją taurę“ - rašo tinklalapis
gintaras.co.uk.Anykštėnai savaitgalį iškovojo dar vieną pergalę
A. Sabonio taurėje, kur „Anykščiai BC“ nugalėjo „SuperSonics“ komandą tik po pratęsimo
Komandos treneris Dalius Šližys
„Anykštai“ sakė, kad labai įdomios
rungtynės buvo ne tik žiūrovams,
bet ir abiejų komandų žaidėjams.
„Pergalė prieš „SuperSonics“ pasiekta tik po pratęsimo rezultatu
85:92 (21:30, 23:19, 19:10, 12:18,
8:15). Pirmoje rungtynių dalyje
„SuperSonics“ nė iš tolo neprilygo

Vairavo neblaivūs
Naujai policijos paskelbtame neblaivių vairuotojų sąraše – 10
pavardžių.
Valdas Makauskas (1960), rugpjūčio 10 dieną Anykščiuose Liūdiškių
gatvėje vairavo automobilį neblaivus.
Jam nustatytas lengvas (0,94 prom.)
girtumas, paskirta 1 tūkst.Lt bauda ir
atimta teisė vairuoti 12 mėn; Arūnas
Paulauskas (1975), liepos 20 dieną
Anykščiuose, Vilniaus gatvėje vairavo automobilį neblaivus. Jam nustatytas lengvas (0,61 prom.) girtumas,
paskirta 1 tūkst.Lt bauda ir atimta
teisė vairuoti 12 mėn; Vaidas Stankevičius (1974), rugpjūčio 24 dieną Titeikių kaime vairavo automobilį neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti.
Jam nustatytas vidutinis (2,38 prom.)
girtumas ir paskirta 4 tūkst.lt bauda;
Laura Kalvėnienė (1988), liepos 26

dieną Nevėžininkų kaime vairavo automobilį neblaivi. Jai nustatytas sunkus (2,86 prom.) girtumas, paskirta 2
tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti
24 mėn; Darius Šiukščius (1992),
rugpjūčio 15 dieną Anykščiuose Liūdiškių gatvėje vairavo automobilį neblaivus. Jam nustatytas lengvas (0,52
prom.) girtumas, atimta teisė vairuoti
39 mėn. Ir konfiskuota transporto
priemonė. Algimantas Uselis (1960),
rugsėjo 14 dieną Peniankų kaime
vairavo automobilį neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti. Jam nustatytas vidutinis (1,64 prom.) girtumas
ir paskirta 4 tūkst.Lt bauda; Dalius
Urbonas (1966), rugsėjo 8 dieną kelyje Anykščiai – Svėdasai vairavo

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
savo varžovams ir atrodė, kad viskas taip pat klostysis ir per likusius
du kėlinius.
Tačiau ilgoji pertrauka davė „vitaminų“ „Super“ vyrukams, kurie
28 rungtynių minutę persvėrė rezultatą savo naudai ir privertė kaip
reikiant sunerimti anykštėnus. Jie
4 kėlinyje vis tik sugebėjo pasivyti
ir aplenkti varžovus, bet paskutinėmis sekundėmis jų pataikytas
tritaškis išlygino rezultatą ir buvo
žaidžiamas pratęsimas. Jo metu
„Puntuko broliai“ pagaliau įrodė
savo pranašumą“,- sakė D.Šližys.
Šiose rungtynėse „Anykščiams“ A.
Šidagis pelnė 34 taškus (6/9 dvit.,
4/5 trit. 10/10 baud. 40 naud. b.),
R. Alekna (6/12 trit.) 22, G. Indzelis 14 (13 atk.k.), T. Bagdonas 12 ir
D.Šlizys 8.
automobilį neblaivus. Jam nustatytas lengvas (0,55 prom.) girtumas,
paskirta 1 tūkst.Lt bauda ir atimta
teisė vairuoti 12 mėn; Vilius Čepė
(1948), rugsėjo 14 dieną Anykščiuose, A.Vienuolio gatvėje vairavo
automobilį neblaivus. Jam nustatytas lengvas (0,54 prom.) girtumas,
paskirta 1 tūkst.Lt bauda ir atimta
teisė vairuoti 12 mėn; Aldas Jančys
(1971), liepos 27 dieną Anykščiuose, Būgos gatvėje vairavo automobilį neblaivus. Jam nustatytas lengvas
(1,25 prom.) girtumas, paskirta 1
tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 12 mėn; Rimantas Sakalauskas
(1971), liepos 16 dieną Laukagalių
kaime vairavo automobilį neblaivus.
Jam nustatytas sunkus (4,09 prom.)
girtumas, paskirta 2 tūkst.Lt bauda ir
atimta teisė vairuoti 24 mėn.
- ANYKŠTA

spektras
Negali. 2016 metais įsteigus
Gyvūnų augintinių registrą, savivaldybės ir toliau galės rinkti savo
nustatytus mokesčius už šunis ir
kates, tačiau jos negali nustatyti
tvarkos, kaip tie augintiniai bus
ženklinami ir registruojami. Tai
yra Žemės ūkio ministerijos ir
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos kompetencija, konstatavo Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT). Teisinis
ginčas buvo susijęs su aplinkybe,
kad nuo 2016 metų pradės veikti
Gyvūnų augintinių registras ir visi
Lietuvos Respublikoje laikomi šunys, katės ir šeškai turės būti jame
registruojami.
Neturi. Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė dar neturi kandidato į atsilaisvinusią Seimo kanclerio
vietą. Jos teigimu, šiuo klausimu
reikia rasti politinį sutarimą. „Surasime po truputį, reikia rasti politinį sutarimą. (...) Reikia atrasti
žmogų, kuris būtų tinkamas. Tikrai
dar nieko negaliu pasakyti, nieko
aiškaus neturiu“, - sakė L. Graužinienė.
Internetu. Seimas po pateikimo
pritarė teisingumo ministro Juozo
Bernatonio pateiktiems įstatymų
pataisų projektams, kuriais siekiama įteisinti balsavimą internetu.
„Internetinis balsavimas sumažins
rinkimų rezultatų klastojimo galimybę bei panaikins prielaidas rinkėjų balsų pirkimui. Rezultatai bus
apdorojami žymiai greičiau, bus
užtikrinta asmens teisių ir duomenų
apsauga, jų privatumas. Balsavimo
internetu galimybe Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose ir referendumuose galėtų pasinaudoti ne tik
Lietuvos Respublikos teritorijoje
gyvenantys piliečiai, bet ir užsienio
lietuviai, kurie dažniausiai dėl galiojančios balsavimo tvarkos praranda
galimybę pareikšti savo nuomonę
rinkimuose“, - sakė ministras.
Didžiausia. Nepaisant Ukrainos konflikto sukeltos geopolitinės įtampos ir maisto produktų
embargo, Statistikos departamento
duomenys rodo, kad Rusija vis dar
išlieka svarbiausia Lietuvos prekybos partnerė. Per pirmus aštuonis
šių metų mėnesius Lietuvos eksporto apimtys į Rusiją sudarė 21,7
proc. viso šalies eksporto. Iš šios
šalies įvežamos gėrybės sudarė 22
proc. Lietuvos importo. Nors bendra eksporto apimtis į Rusiją nuo
metų pradžios išaugo 7,1 proc.,
lietuviškos kilmės prekių dalis
šiame sraute sumažėjo net 10,9
proc., lyginant su atitinkamu 2013
m. laikotarpiu. Daugiausiai įtakos
tam turėjo kritęs pieno, mėsos bei
jų gaminių eksportas, taip pat sumenkusios antžeminio transporto
priemonių apimtys.
Sukritikavo. Varšuva sukritikavo Rusijos prezidento komentarą,
esą Lenkija elgėsi lygiai taip pat
kaip naciai ar sovietai 1938 metais,
užėmusi Čekoslovakijos dalį, praneša Lenkijos radijas. „Jie toliau
ginčijasi dėl Molotovo-Ribentropo
pakto bei kaltina Sovietų Sąjungą
padalijus Lenkiją. Sovietai pasirašė neagresyvų paktą su Vokietija.
Jie teigia, esą tai buvo labai blogai.
Tačiau kas blogo, jei Sovietų Sąjunga nenorėjo kovoti?”, - istorijos
studentams Maskvoje savo versiją
pasakojo V. Putinas.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Ar reikia
palikti
Lietuvos
pilietybę
krepšininkui
Žydrūnui
Ilgauskui?

Kalbino ir fotografavo
Jonas Junevičius

Lukas BULOTA, moksleivis:
- Žinoma, kad reikia palikti
Lietuvos pilietybę šiam žymiam krepšininkui. Pavardė
lietuviška ir, manau, Lietuvos
vardą pasaulyje garsina.

Direktorių parklupdė
butelis alaus
(Atkelta iš 1 p.)
Sklido alkoholio kvapas
ir blizgėjo akys
A.Katuoka neblaivus (0,53
prom.) pareigūnams įkliuvo šių
metų liepos 25 dieną automobiliu
„Land Rover Discovery“ tik įvažiavęs į Anykščius nuo Burbiškio
pusės apie 17 valandą 40 minučių.
Kai kelių eismo taisyklių pažeidėjui buvo surašytas protokolas ir
paaiškinta, jog vairuotojas dar gali
vykti į ligoninę ir tyrimams duoti
kraujo, A.Katuoka į Anykščių ligoninę atvyko maždaug po 1,5 valandos nuo įvykio, tai yra apie 19
valandą 5 minutės. Kraujo tyrimas
parodė, jog A.Katuokos neblaivumas neviršija leistinos normos
(0,26 prom.).
„Anykščių vandenų“ direktorius
A.Katuoka teisme įrodinėjo, jog
buvo pas tėvą Burbiškyje ir išvažiuodamas į Anykščius išgėrė butelį alaus troškuliui numalšinti, nes
tą dieną buvo labai karšta. „Prašau
man iškeltą administracinę bylą
nutraukti, kadangi kraujo tyrimai
parodė, jog mano neblaivumas
neviršijo leistinų normų“, - teismo
prašė A.Katuoka.
Teismas išklausė garso įrašą,

Darius KIRTIKLIS, Pagirių
kaimo (Anykščių sen.) gyventojas:
- Ne, nereikia. Jis gi išmainė
Lietuvos pilietybę į Amerikos.
Kokie čia nuopelnai Lietuvai,
jeigu visą laiką žaidė ir žaidžia
NBA. Kodėl aš, dirbdamas
nebe vienerius metus Danijoje,
net minčių neturiu prašyti Danijos pilietybės?

kuriame užfiksuota visa eiga nuo
A.Katuokos automobilio sustabdymo iki protokolo surašymo. Įraše
girdisi Anykščių kriminalinės policijos tyrėjos Aušros Eimontaitės
– Zalatorienės balsas: „Jūsų akys
blizga, galit važiuot kraujo priduot,
mes jūsų nesiunčiam, čia jūsų reikalas važiuot ar nevažiuot, tyrimas
kainuoja 500 litų“. „Pasilenkėt arčiau, kvapas tikrai eina...Buteliuką
išgėrėt, kiek sakėt, pusę litro...Jei dar
kartą pagausim, tikrai bus blogai“.
Gydytoja išorinių girtumo
požymių nematė
Anykščių ligoninėje A.Katuoką
apžiūrėjo gydytoja Audronė Lapinskienė. Ji apie paciento patikrinimo procedūrą teisme sakė:
„Išorinių girtumo požymių nebuvo, visus nurodymus ir pratimus
A.Katuoka įvykdė. Jo išvaizda jokių abejonių nekėlė, liežuvis nesipynė, akys nebuvo paraudusios“.
Teismo išvada kategoriška:
Arvydas Katuoka vairavo
neblaivus
Skirdamas A.Katuokai nuobaudą
už kelių eismo taisyklių pažeidimą,

Anykščių rajono apylinkės teismas
pažymėjo, kad UAB „Anykščių
vandenys“ direktorius A.Katuoka
„protokole pasirašė, jog su pažeidimu sutinka“.
„A.Katuoka neprisipažino vairavęs automobilį neblaivus, tačiau
teismas tokius jo argumentus vertina kaip pasirinktą gynybos būdą
ir jais netiki, nes jo parodymai
prieštarauja byloje nustatytoms
faktinėms aplinkybėms ir surinktiems įrodymams, - rašoma nutarime skirti A.Katuokai nuobaudą.
– Teismui asmens neblaivumo
laipsnis svarbus tik toks, koks jis
buvo vairavimo metu, todėl pažeidėjo iniciatyva atlikto kraujo
tyrimo rezultatai patys savaime
nenurungia testavimo techninėmis
priemonėmis duomenų, jie teismui
yra neprivalomi ir turi būti vertinami pagal tas pačias taisykles kaip
ir kiti įrodymai. Viską įvertinus
teismas daro kategorišką išvadą,
jog A.Katuoka tą dieną automobilį vairavo neblaivus. Pažeidėjas
yra baustas administracine tvarka.
A.Katuoka padarė vieną iš šiurkščiausių teisės pažeidimų – vairavo
automobilį neblaivus – todėl nėra
jokio pagrindo jam skirti švelnesnę
nuobaudą“.

Į banko skyrių Anykščiuose
sugrįš aptarnaujantis personalas
(Atkelta iš 1 p.)
Banką saugos apsauginiai

Antanas MACKEVIČIUS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Aš turiu vieną pilietybę –
Lietuvos – ir kitos man nereikia. Lietuviu gimiau, Lietuvoj
ir numirsiu. O jeigu kažkam
reikia kitos pilietybės, tai dėl
manęs tegu turi nors ir dešimt.
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Trečiadienį su rajono seniūnais
susitikusi banko „Swedbank“ vadybininkė Zita sakė, jog įsivedus
eurą, bankininkai laukia didžiulio gyventojų antplūdžio, todėl iš
anksto rūpinamasi, kaip išvengti
spūsčių prie bankų skyrių. „Nuo
2015 metų sausio 1 dienos Anykščių banke bus „gyva“ apsauga. Apsaugininkai į banko patalpas vienu
metu neįleis daugiau nei 15 žmonių
keistis valiutos, todėl, jeigu vienu
metu į banką ateis daug klientų, jie
žiemos metu bus priversti kurį laiką praleisti tiesiog lauke šaltyje“, aiškino vadybininkė Zita.
Anot jos, prognozės, kad po
Naujųjų žmonės masiškai trauks
pinigus iš kojinių ir neš į bankus
nėra iš piršto laužta. „Jau dabar
pastebime, kad po savaitgalio
banko Anykščių skyriaus pinigus
priimantis bankomatas būna taip
užpildytas, kad pirmadienio rytą
jis net neveikia“, - pastebėjo bankininkė. Ji sakė, kad žmonės neša
ilgai namuose laikytus pinigus. Tai
sprendžiama iš to, jog ne vienas
atvejis, kai pinigų banknotai būna
tiesiog supeliję.
Už pinigų įnešimą į sąskaitą
reikės mokėti
Bankininkė Zita seniūnams
sakė, jog jeigu žmogus atneš į
banką išsikeisti litus ir eurus nešis
vėl namo, tokiu atveju gyventojui
tai nieko nekainuos. „Bet jeigu
klientas norės pinigus pasidėti į
savo sąskaitą, tuomet bus imamas
0,08 proc. aptarnavimo mokestis
nuo įnešamų pinigų sumos, bet ne
mažiau kaip 3 Lt. Šiuo mokesčiu

bankas skatina gyventojus įsigyti
debetines korteles, kurių pagalba
nemokamai pinigus į savo sąskaitą
galima pasidėti per pinigus priimantį bankomatą“, - aiškino Zita.
Tarp seniūnų kilo sujudimas, jog
tai neteisinga, kai vienu atveju paslauga mokama, kitu – ne. Traupio
seniūnės pavaduotojas Valentinas
Kalibatas replikavo, kad bobutės
nesugebės pačios naudotis bankomatais. „Seniūnas kartu su bobute iš kaimo atvažiuos į Anykščių
banką ir padės jai atlikti finansines
operacijas“, - kolegai patarė Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas.
Banko „Swedbank“ vadybininkė
kalbėjo, kad šių metų gruodžio 31
dieną nuo 23 valandos iki 0 valandų 30 minučių šio banko klientai
negalės atsiskaityti mokėjimo kortelėmis, o internetinė bankininkystė paskutinę šių metų dieną neveiks
net pusę dienos. Visi šie trukdžiai
bus dėl sistemos perprogramavimo
atsiskaityti eurais. „Jau gruodžio
30 dienos popietę mūsų banko
bankomatai bus užpildyti eurais,
todėl klientai paskutinėmis metų
dienomis norėdami išsigryninti
pinigus iš bankomatų turėtų būti
itin atidūs, nes aparatai vietoj litų
jau išdavinės eurus“, - seniūnams
svarbią informaciją pateikė bankininkė Zita.
Papildomi darbuotojai –
tik pusmetį
Kaip „Anykštai“ sakė banko
„Swedbank“atstovas spaudai Saulius Abraškevičius, banko darbuotojai į naujo tipo banko padalinius
bus sugrąžinti tik pusei metų ir padės gyventojams išsikeisti grynuosius litus į eurus arba pasidėti pini-

savaitės citatos
Sporto salė, šiaurietiškas ėjimas, išėjimas...

Aušra SAPKAUSKIENĖ, Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos direktorė, apie švietimo įstaigų vadovų
kadenciją 5 – eriems metams:
„Šiuo metu yra pakankamai
svertų, kaip spręsti „užsisėdėjusio“
direktoriaus klausimą...“
Po vykstančio audito organizuokit super mega ultra patikrinimą
Romaldas GIŽINSKAS, rajono
Tarybos narys, antikorupcijos prievaizdas, apie A. Vienuolio gimnaziją:
„Šiandien visiškai neaišku, kas
darosi toj mokykloj. Visiškai neaišku. Prašyčiau palaikyt...“
Daug mažų duobučių. O užkas
pasinaudojusieji
Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono vicemeras, apie
tualetus:
„Negi ten duobę kasi ir virš jos
kažką pastatysi. Stacionarūs brangiai kainuoja...“
Kaip nuspręs vadovas, mere,
taip ir bus

gus į sąskaitas. „Tiems klientams,
kurie visgi turės santaupų litais, po
euro įvedimo dienos, pirmąjį 2015
metų pusmetį (sausio-birželio mėnesiais), sudarysime galimybių
pasikeisti valiutą ir visuose naujo
tipo banko padaliniuose, kuriuose
dabar darbuotojai grynųjų pinigų
operacijų jau neatlieka. Visuose
mūsų padaliniuose, įskaitant naujo
tipo padalinius, klientai galės grynuosius litus pasikeisti į eurus bei
įnešti grynuosius litus į sąskaitą.
Šis pokytis naujo tipo padalinyje
bus taikomas tik minimoms dviems
paslaugoms ir tik pirmąjį 2015
pusmetį. Nuo 2015 m. liepos 1 dienos banko darbuotojai naujo tipo
padaliniuose, įskaitant Anykščių
klientų aptarnavimo padalinį, jokių
grynųjų pinigų operacijų neatliks“,
- paaiškino S.Abraškevičius.

užuojauta

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykščių rajono meras, apie premijų
apvalinimus:
„Premijas, be abejo, reiks suapvalinti...“
Taip. E. Druskinui...

Dainius ŽIOGELIS, rajono Tarybos narys, socialdemokratas,
apie psichologo etatą A. Vienuolio
progimnazijoje:
„Ar specialiai laikomas tuščias
etatas buvo?“
Jūs pastatot, o jie išeina...
Taip?

Nuoširdžiai
užjaučiame
Valentiną ŽYGELĮ, mirus
brangiai mamytei.
ŽŪB AGROWILL Nausodė kolektyvas

Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono vicemeras, apie
tualetus prie kapinių:
„Anykščiuose neišsprendžiam
tualetų pastatymo, o jūs norite, kad
jie būtų prie kiekvienų kapinių...“
Skambės muzika, bus pakviestas psichologas
Povilas PATUMSIS, ūkininkas,
kiaulės reklama:
„Paskutinioji ištiks nepatiriant
skausmo ir streso...“

ŽMONĖS
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Plaukikui Giedriui Titeniui įteikti
naujutėlaičio BMW rakteliai
Ketvirtadienį Europos plaukimo vicečempionas Giedrius Titenis sėdo prie naujausio trečios serijos BMW automobilio vairo.
Daugiau nei 135 tūkst. litų vertės transporto priemonę jam suteikė oficiali BMW automobilių atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“,
tapusi G. Titenio ilgalaike rėmėja.
Bendrovė sportininką rems iki 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių.

Kelyje sutikęs šį automobilį, žinosi kas juo važiuoja.

Europos plaukimo vicečempionas Giedrius Titenis: „Esu įsitikinęs, kad važiuoti į treniruotes Anykščiuose ar Vilniuje šiuo
automobiliu bus kur kas smagiau.“
Dovana įpareigoja siekti
rezultatų
„Giedrius yra ne tik pajėgiausias
šalies plaukikas vyras, bet ir tarp
geriausių visame pasaulyje. Bendradarbiaudami norime padėti siekti
atletui jo išsikeltų ambicingų tikslų,
tarp kurių – ir dalyvavimas Olimpinėse žaidynėse. Kaip ir dera, greičiausiam šalies plaukikui suteiksime

rievės

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
Sekmadienio rytais televizijos
rodo laidas vaikučiams, bobutėms ir medžiotojams, todėl iš
neturėjimo ką rinktis pažiūrėjau
Ūkio ministerijos projektą, skirtą
Europos Sąjungos paramos
viešinimui.
Ir štai ką gero pamačiau per
TV. Rudenėjančiu Šventosios
upės pakraščiu net suplukęs
nuo šnekėjimo prieš kamerą
ėjo Ukmergės rajono meras ir
pasakojo apie darbus, kuriuos
Ukmergės valdžia nuveikė
žmonių labui ir tėvynės gerovei. Kad Ukmergėje būtų gera
gyventi ir dirbti, pasak mero,
už Europos Sąjungos milijonus
buvo sutvarkytas Šventosios
upės krantas (gaila, nenugirdau
kuris – kairysis ar dešinysis, o
tai, matyt, yra esminis dalykas).
Palei Šventąją, kiek akis užmato,
kamera rodė besidriekiančius
pėsčiųjų ir dviračių takus,
tuščias vaikų žaidimų aikšteles,
paplūdimius, naujus suolelius,

dinamiškumu ir efektyvumu pasižymintį „BMW 316i“ sedaną.
Tikimės, kad juo Giedriaus kelionės į treniruotes bei varžybas
Lietuvoje bus komfortiškesnės
bei saugesnės ir leis jam maksimaliai susikoncentruoti į rezultatų
siekimą“, – įteikdamas automobilio raktelius sakė „Krasta Auto“
generalinis direktorius Olegas
Martyniukas.
trinkelėms išgrįstas aikšteles
ir net įrengtą vandens kolonėlę
išroškusiam atsigaivinti. Tokią
gražią, ir stebėtinai panašią į
mūsiškę Anykščių teismo kieme,
kurios kranelį nuolat nudaužo
besiparkuojantys automobiliai.
Sustojęs prie kolonėlės,
Ukmergės meras atisigėrė
vandens, atsikvėpė ir visai šaliai
pranešė – Ukmergės rajono
vadovų galvose jau subrendo
naujas sumanymas. Ukmergiškiai
artimiausiu metu įgyvendins dar
vieną milijoninį projektą – sutvarkys antrąjį Šventosios krantą.
Merui besidalinant šviesiais
ukmergiškių ateities planais,
humoro nestokojantis operatorius stambiu planu parodė šalia
trinkelėmis grįstos aikštelės
su vandens kolonėle ir itališko stiliaus suoleliais stūksantį
apleistą, apgriuvusį namą.
Tačiau žurnalistės paklaustas,
ką Ukmergės valdžia darys su
šituo vaiduokliu, meras nesidavė
išmušamas iš vėžių – tai esą privatus turtas, o Ukmergės valdžia
verslui kurtis yra sudariusi ypač
plankias sąlygas...
Kur aš tai jau girdėjau? Ar ne
taip kalbėjo ir Anykščių valdžia,
kai buvo viešinamas Anykščių
Šventosios upės arba vadinamojo Kairiojo Šventosios kranto,
kuris paupiu driekiasi net keturis
kilometrus, projektas?
Tik, regis, Anykščių rajono
vadovai tada pasakojo, kad Kairiojo Šventosios kranto projektas
yra unikalus, išskirtinis, niekur
nematytas ir neregėtas, todėl

„Esu labai dėkingas „Krasta
Auto“ už įvertinimą ir partnerystę.
Nors nuo ankstyvos jaunystės domėjausi automobiliais, niekada neturėjau BMW – šis prekės ženklas
man visuomet asocijavosi su galia,
kokybe ir tam tikra prabanga. Esu
įsitikinęs, kad važiuoti į treniruotes Anykščiuose ar Vilniuje šiuo
automobiliu bus kur kas smagiau.
Ši parama taip pat įpareigoja siekti
dar geresnių asmeninių rezultatų“,
– sakė plaukikas G. Titenis.

džiaugiantis G. Titenis papasakojo ir apie savo artimiausius
planus. Sportininkas atskleidė,
kad šiuo metu didžiausią dėmesį
skiria pasiruošimui ateinantiems
dviems pasaulio čempionatams.
Artimiausias plaukiko startas –
gruodį vyksiantis pasaulio čempionatas 25 metrų ilgio baseine. Vėliau, kitų metų vasarą – Kazanėje
vyksiančios planetos pirmenybės
50 m. baseine.
„Pasiruošimą ir koncentraciją su
treneriu Žilvinu Ovsiuku skiriame
Kazanėje vyksiančioms varžyboms
„ilgame vandenyje“, nes būtent tokio ilgio baseine varžomasi Olimpiadoje. O juk galutinis tikslas yra

2016 m. Olimpinės žaidynės Brazilijoje. Tuo metu artimiausiame
trumpo vandens turnyre pagrindinis tikslas – pagerinti asmeninį
rezultatą, o ne dalyvauti pilnu pajėgumu“, – sakė plaukikas.
Europos vicečempionas taip
pat vengia kalbėti apie siekiamus
medalius. „Pagrindinis tikslas –
gerinti asmeninį rezultatą, nes tai
atspindi, kad patobulėjai, viską
padarei maksimaliai. Kova pajėgiausių sportininkų viršūnėje visuomet būna įtempta, kartais šimtosios sekundės dalys gali lemti
kelių vietų skirtumą galutinėje
rikiuotėje“, – aiškino G. Titenis.
-ANYKŠTA

pasivaikščioti pašventupiu dabar
Tik Molėtų ratas mažesnis. Tarsi
suplūs turistai iš visos Lietuvos,
koks maketas. Tačiau ir Zaraso
ką ten Lietuvos – iš Europos, iš
ežeras bent dešimt kartų dideskitų žemynų, o NASA progranis už Pastovį. Abu projektai
moms pažengus – ir iš kitų galakfinansuoti ES lėšomis, be abejo,
tikų. Tai atgaivins mūsų merdintį
pristatomi kaip labai vertingi ir
miestelį, pritrauks investicijas,
unikalūs...
prikurs naujų darbo vietų, AnykšKupiškyje palei marias taip pat
čiuose ims kurtis jaunos šeimos,
nutiesti pėsčiųjų takai, o lieptu
gimdys čia vaikus, taigi steigsis
arba valtimis siūloma persikelti į
darželiai, mokyklos, fabrikai ir
salą, kuri prieš pora dešimtmečių
gamyklos, nauji „mercedesai“
apsodinta įvairiausiai sumedėnetilps gatvėse, todėl bus įrengiajusiais augalais, todėl parkas
mos požemivertingas ir
...Toks nepakartojamas kaip dendranės aikštelės,
unikalumas... O čia ups... riumas. Saloje
o jei rajoną
valdys dabarpanašus takas Ukmergė- pilna suolelių,
tinė sėkminga
je. Ir tarsi to būtų negana pavėsinių, maukoalicija – po
dyklų, įrengtas
– Ukmergėje tuoj bus su- elingas, puikios
kadencijos
kultūrinti abu Šventosios patalpos
kitos bus
krantai...
Anykščiuose,
kavinei ar
kaip miliinformacijos
joniniame mieste dera – ir...
centrui, tik, bėda, kad tuščios.
aerodromas. Tiesa, vienu reisu
Kiek kartų prie Kupiškio marių
į Maljorką pailsėti nuo turistų
buvau, tiek kartų be kelių žvejų
triukšmo. Toks nepakartojamas
ir pasimaudyti atėjusių vietinių,
unikalumas... O čia ups... pananieko nesutikau... Beje, ir šis
šus takas Ukmergėje. Ir tarsi to
projektas finansuotas projektinėbūtų negana – Ukmergėje tuoj
mis lėšomis...
bus sukultūrinti abu Šventosios
Neatgaivina išpuoselėta turizkrantai, o tai gražių vaizdų išmo ir poilsio zonų infrastruktūra
troškusiam turistui yra dvigubai
regionų, kad ir kiek milijonų eurų
patraukliau.
ten būtų įbetonuota ir pakabinta.
Gero daikto – televizoriaus paReguliariai lankausi Europos
skatinta, kaimyniniuose rajonuoSąjungos Regionų komiteto orgase atradau ir daugiau unikalių
nizuojamuose renginiuose. Prieš
projektų – Siamo dvynių. Molėpora metų buvau konfrencijoje
tuse, pavyzdžiui, miesto centre
Venecijoje, pavasarį - Atėnuose,
telkšo ežeras Pastovis, virš kurio
šį rudenį - Briuselyje.
įrengtas apžvalgos ratas labai
Puikiai organizuotose konfepanašus į apžvalgos ratą prieš
rencijose žurnalistams išdalinapora metų padarytą Zarasiose.
ma daugybė informacinės me-

džiagos. Aiškios, susistemintos,
o politikų kalbų santraukas gali
parsisiųsti internetu. Viskas taip
kokybiška ir sklandu, taip skiriasi
nuo mūsų savivaldybės komunikacijos skyriaus pelkių, kad šių
konferencijų raktinės tezės skamba dar labiau disonuojančiai.
Spalio konferencijoje Briuselyje stebėdamasi konspektavau,
regis, visiškai akivaizdžias tiesas,
kurias skelbė aukščiausi Europos
politikai. Iš Europos Parlamento
tribūnų teigiama, kad Europos
piliečiams reikia rezultatų, kad
Europos Sąjunga išvarginta krizės, nors, kaip konferencijoje sakė
Europos komisijos pirmininkas
José Manuelis Barroso, ir atsilaikė prieš prognozes, kad subyrės.
Politikai kalbėjo, jog supranta,
kad dabar – pokyčių epocha ir
nuvilti piliečius rizikinga. Jie
viešai teigia, kad Europa išsiilgusi
tokio veiklos plano, kuris skatintų
ekonomikos atsigavimą, nes po
šios, daugiau kaip šešis metus
trunkančios krizės, tik Vokietijos
ekonomikos augimas pasiekė
2008 metų lygį, o skirtumai tarp
regionų vis didėja. Beje, daugėja
ir neapamokėtų sąskaitų, kurių
pradelstas terminas viršija 60
dienų. Kalbėta, kad po Europos
Sąjungos šalių narių buhalterijas
klaidžioja tokių sąskaitų už 23
milijardaus eurų...
Užsirašinėjau ir kaip naujieną
mintį, kad išlaidos turi būti kokybiškos (taip panašu į TSKP šūkį
„Ekonomika turi būti ekoniomiška“) , o investuoti reikia į tuos
regionus, kur yra ...žmonių.

Planuose – olimpinės
žaidynės
Naujuoju

automobiliu

besi-
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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.
23 s. „Henzelis ir Grėtel“.
11.45 Mokslo ekspresas.
12.00 „Neregėtoji Arabija. 1 d.
Smėlis, vėjas ir žvaigždės“.
13.00 „Puaro 13“. N-7
15.00 „Aušvico specialioji komanda - gyvieji numirėliai“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Prienų „Prienai“ - Utenos
„Juventus“.
18.00 Keliai.Mašinos.Žmonės.
(k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Lilehameris“. N-7
22.00 Legendos.
23.00 „Bornholmo gatvė}“. N-7
0.55 Auksinis protas (k).
2.05 „Puaro 13“ (k). N-7
3.40 Pasaulio panorama (k).
4.05 Savaitė (k).
4.30 Svajonę turiu (k).
5.45 Lašas po lašo (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.
„Berniukas - vilkiukas“. N-7
11.50 „Mergina iš Alabamos“.
N-7
14.00 „Mano puikioji auklė “.
N-7
15.05 „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 „Paskutinė tvirtovė“.
N-14
23.50 „Legenda apie nuostabiausiąjį Maksimą“. S
1.40 „Įtėvis (k). N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Mano mažasis ponis“.
7.25 „Smurfai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.00 Sportuok su mumis.
9.30 Laikas keistis.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Ramblio filmukas. Mikės
Pūkuotuko nuotykiai tęsiasi“.
12.55 „Kelionė Amazone“. N-7
14.45 „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 „007 Paguodos kvantas“.
N-7
23.40 „Pripažink mane kaltu“.
N-14

7.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
8.00 Pirmas kartas su žvaigžde
(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.
11.52 Nacionalinė loterija.
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 „Gyvenimo pusiaukelėje“.
N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. N-14
23.00 „Projektas „Rojus““. N-14
1.05 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“.
19.05 „Deividas Bleinas.
Magas“.
20.00 „Nustebink mane“.

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 „Mažasis princas“.
13.25 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Didysis Gregas 2“. 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 „Aušvico specialioji komanda
- gyvieji numirėliai“ (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).
5.20 Teisė žinoti (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris I“.

7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Rizikinga erzinti diedukus“
(k). N-7
10.55 „Skūbis Dū“ (k).
12.30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
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 „Mafijos daktarė“. N-7
1.05 „Farų šeima“. N-7
2.00 „Slapti reikalai“. N-7
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 „Veidrodėli, veidrodėli“. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
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
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 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“. N-7
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7
21.30 „Oušeno vienuoliktukas“.
N-7
23.50 „Sostų karai“. N-14
0.50 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-14
1.45 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.50 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 „Kapitono Vrungelio nuo-
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21.00 „Inspektorius Džordžas
Džentlis. Garbės reikalas“. N-14
23.00 „Žuvis - Frankenšteinas“.
S
0.35 „Goko stiliaus paslaptys“
(k).
KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014.
9.40 „Neužtikrintas saugumas“
(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.
3 d.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Baletas „Miegančioji
gražuolė“.
16.50 Mokslo sriuba (k).
17.00 VU studentų roko opera.
Teatromatika. (k).
18.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.15 Rusų gatvė.
18.45 ...formatas.
19.00 Atrask ir didžiuokis.
Filosofas Arvydas Juozaitis.
19.50 „Tėvų kalbą pamilęs,save užmiršau. Kazimieras
Būga, 1879 -1924“ (k).
20.10 Smegenų paslaptys.
Marselis Prustas. (k).
20.30 Dainų šventė 2014.
22.30 „Sekmadienis toks, koks
yra“ (k). N-7
23.00 Panorama. (k).
23.30 Džiazo muzikos vakaras.
0.20 Koncertas. Ansambliui
„Nerija“ - 40.
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 LXVII. Lietuva
Light. 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).
15.35 24 valandos (k). N-7
16.40 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“.
17.15 Arčiau mūsų (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 „Gamtos tiltai“.
22.00 „Susitikimas su vaiduokliais“.
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
3.50 Autopilotas (k).
4.20 Tauro ragas (k). N-7
4.50 Yra kaip yra (k). N-7
8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Oliverio tvistas.
11.00 „Kovotojai nindzės“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 Juokingiausi Amerikos

namų vaizdeliai.
13.00 Oliverio tvistas.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Iš peties“. N-7
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
17.55 „Formulės – 1“ pasaulio
čempionato Didžiojo Brazilijos
prizo lenktynės.
20.00 „6 kadrai“. N-7
21.00 „Bobo užkandinė“. N-14
22.00 „Džo“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Švarus dosjė“. N-14
7.45 Sąmokslo teorija. N-7
8.45 Gyvenu čia. Jurbarkas.
9.45 Pradėk nuo savęs.
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
14.10 „Mikropasauliai“. N-7
15.00 Tarptautinis bušido turnyras „KOK World GP 2014“ iš
Kišiniovo (Moldova).
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 Didysis pasivaikščiojimas.
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.30 „Paramedikai“. N-14
1.50 „24/7“.
2.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
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tykiai“.
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 „Viengungis“ (k).
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Juodoji knygelė“. N-7
23.00 „Klientų sąrašas“. N-7
23.55 „Begėdis“. N-14
1.00 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos 23 s.
„Henzelis ir Grėtel“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Šventadienio mintys.
12.15 Muzika gyvai (k).
13.40 Atrask ir didžiuokis.
Filosofas Arvydas Juozaitis (k).
14.35 „Aukštai gelmėse“ (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. Žinios. (k).
18.30 Septynios Kauno dienos
(k).
19.00 LRT Kultūros akademija.
Ilja Laursas. Verslas naujai. Kaip
pritraukti investicijas. 2 d.
19.45 Durys atsidaro.
20.15 Tūkstantmečio akimirkos.
20.45 Linija, spalva, forma.
21.30 „Nadežda ChodasevičLežė. Žvilgsnis į ateitį“.

22.00 Festivalis-konkursas
„Pasaulio trofėjus“.
23.00 Gyvasties tikrasis būdas.
Prašom prie stalo, Viešpatie.
Ipolitas Užkurnys.
23.30 Kultūra +. (k).
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Kultūros savanoriai (k).
1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės.
Dainuoja Inesa Linaburgytė.
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
13.00 „Simpsonai“. N-7

13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“.
N-7
16.00 „Vestuvių muzikantai“. 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-14
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“.
N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo istorija“. N-14
23.00 „Nuo sutemų iki aušros“. S
1.10 „Dingusiųjų paieškos grupė “.
N-7
7.35 Namų daktaras.
8.05 Vantos lapas. N-7
8.35 Mūsų miškai.
9.05 Šiandien kimba.
9.35 Kitoks pokalbis.
10.35 Nuoga tiesa. N-7
11.35 Pasaulis X. N-7
12.35 „24/7“.
13.35 Gyvenu čia.
Jurbarkas.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „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 „Aivenhas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas 2“. 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 „Neregėtoji Arabija. 1 d.
Smėlis, vėjas ir žvaigždės“
(k).
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Emigrantai (k).
4.35 Stilius (k).
5.20 Specialus tyrimas (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
I“.

7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Mergina iš Alabamos“
(k). N-7
10.55 Lietuvos balsas (k).
13.05 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
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
„Baudžiamasis būrys“. N-14
0.10 „Mafijos daktarė“. N-7
1.05 „Farų šeima“. N-7
2.00 „Slapti reikalai“. N-7
6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „ Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 „TV Pagalba“. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
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 Prieš srovę. N-7
20.30 „Pasmerkti“. N-7
21.00 VIP. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios
22.10 „Nematoma riba“. N-14
23.25 „CSI kriminalistai“. N-14

0.25 „Greislendas“. N-14
1.20 „Skandalas“. N-14
2.10 „Daktaras Hausas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 Naktis ir diena (k). N-7
9.00 „Gyvenimo pusiaukelėje“
(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. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Bučiuok bučiuok, šauk
šauk“. N-14
23.35 „Sostų karai“. N-14
0.35 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.30 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.35 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 „Kapitono Vrungelio

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 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas 2“. 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 Gyvenimas (k).
4.35 Legendos (k).
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(k.).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
I“.

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
„Sniegynų įkaitai“. N-14
0.25 „Mafijos daktarė“. N-7
1.20 „Farų šeima“. N-7
2.15 „Agentai“. N-7
6.35 Teleparduotuvė
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
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 „Žvagulio klanas“. 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. 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. N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 „Meilės lapkritis“. N-7
23.55 „Sostų karai“. N-14
0.55 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.50 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7.
2.55 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 „Kapitono Vrungelio nuo-
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nuotykiai“.
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 „Viengungis“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Prieš patekant saulei“.
N-7
22.55 Deividas Bleinas.
Magas (k).
23.50 „Begėdis“. 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.
Sadūto tūto“ (k).
13.30 Gyvasties tikrasis
būdas. Prašom prie stalo,
Viešpatie. Ipolitas Užkurnys
(k).
14.00 Mūsų miesteliai.
Kražiai. 3 d. (k).
14.50 Gimtoji žemė.
15.15 LRT Kultūros akademija. Ilja Laursas. Verslas naujai. Kaip pritraukti investicijas.
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“.
18.45 Arvydo Jofės ir
Arkadijaus Gotesmano projektas „Perkusijos miestas“
Birštono džiazo festivalyje.
2006 m.
19.05 Mūsų dienos - kaip
šventė.
20.35 Mokslo sriuba.
20.45 Istorijos detektyvai. N-7
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Lilehameris“ (k). N-7
23.30 „Nadežda ChodasevičLežė. Žvilgsnis į ateitį“ (k).
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Linija, spalva, forma (k).
1.30 Muzikos pasaulio
žvaigždės. Griežia Valstybinis
Vilniaus kvartetas.
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios. 2014 m.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.10 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 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Vestuvių muzikantai“.
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 „Dvylika“. N-14
23.40 „Margareta“. N-14
2.25 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
7.05 Reporteris.
7.55 „Likvidacija“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 „Spąstai tėčiui“.
13.30 „Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Sukčius“. 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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tykiai“.
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 „Mirtinas šūvis“. N-14
23.00 „Slapti reikalai“. N-7
0.30 „Begėdis“. 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).
12.20 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.50 Festivalis-konkursas
„Pasaulio trofėjus“ (k).
14.50 Girių horizontai.
15.15 Istorijos detektyvai. N-7
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.10 Mokslo sriuba (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 Lietuvių dokumentikos
meistrai.
19.00 Koncertas, skirtas Juozo
Domarko vadovavimo Lietuvos
nacionaliniam simfoniniam
orkestrui 50-mečiui.
20.30 Mokslo sriuba.

20.45 Kultūros savanoriai.
21.15 ...formatas. Poetas
Vidmantas Elmiškis.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Jie parduoda net lietų“.
N-7
23.45 Prisiminkime. Dainuoja
Rimantas Siparis.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 LRT Kultūros akademija.
Ilja Laursas. Verslas naujai.
Kaip pritraukti investicijas. 2
d. (k)
1.25 Muzikos pasaulio žvaigždės.

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Vestuvių muzikantai“.
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 „Dingę be žinios 3“.
N-14
23.40 Europos pokerio turas. S
0.45 „CSI kriminalistai“. N-14
1.40 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7

5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Alchemija LXVII. Lietuva
Light. 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).

7.05 Reporteris.
7.55 „Likvidacija“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.10 Vantos lapas. N-7
13.50 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.35 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
18.40 „Sukčius“. N-7
19.55 Žinios.
20.20 Laikas krepšiniui.
20.30 Europos taurė 2014.
Jaruzalės „Hapoel“ - Vilniaus
„Lietuvos rytas“.
22.20 Patriotai. N-7
23.20 „Dingęs pasaulis“. N-7
0.25 Nusikaltimas ir bausmė.
1.25 Lietuva tiesiogiai.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Kobra 11“. N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
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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 „Aivenhas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas 3“.
N-7
18.15 Šiandien.
18.55 „Carito“ paramos koncertas „Degu kaip žvakė“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 „Carito“ paramos koncertas „Degu kaip žvakė“.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Svajonę turiu.
23.45 Vakaro žinios.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.45 „Senis“. N-7
1.45 Žingsnis po žingsnio.
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai (k).
4.35 Bėdų turgus (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
I“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7

9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7
11.55 „Gyvenimo receptai“
(k). N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „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
„Jokių stabdžių!“. N-14
0.15 „Mafijos daktarė“. N-7
1.10 „Farų šeima“. N-7
2.05 Sveikatos ABC (k).
6.35 Teleparduotuvė“.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
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
0.20 „Kaulai“. N-14
1.20 „Skandalas“. N-14

1.10 „Skandalas“. N-14
2.10 „Daktaras Hausas“.
N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k)“. N-7
8.00 Naktis ir diena (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. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Vinetu. Tarp grifų“.
N-7
23.35 „Sostų karai“. N-14
0.35 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.30 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.35 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 „Kapitono Vrungelio
nuotykiai“.

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).
12.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
13.00 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas 14“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas 3“. 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 „Karsto uola“. N-14
1.50 „Senis“. N-7
2.50 Laba diena, Lietuva (k).
4.35 Duokit šansą (k).
5.05 Mokslo ekspresas.
5.25 Keliai.Mašinos.Žmonės
(k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
II“.
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
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 KK2 penktadienis. N-7
21.00 Norim dar! Su Radistais.
N-7
22.45 „Kunigas“. N-14
0.30 „Košmaras Guobų gatvėje“. N-14
6.35 Teleparduotuvė
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
8.55 „Daktarė Emilė Ouvens“.
N-7
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
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 „Madagaskaras 3“. N-7
21.15 „Geležinis žmogus“.
N-14
23.55 „Pirmūnas““. N-14
1.30 „Nematoma riba“. N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Naktis ir diena (k). N-7
9.00 „Vinetu. Tarp grifų“ (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 „Vienveidis“. N-7
23.10 „Farai“ (k). N-14
0.40 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
1.45 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 „Kapitono Vrungelio nuotykiai“.
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.

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
23.15 „Sekso magistrai“.
N-14
0.15 „Užribis“. N-7
1.10 „Paskutinė tvirtovė“.
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 Koncertas. Ansambliui
„Nerija“ - 40. (k).
14.45 Kaimo akademija.
15.15 Kultūros savanoriai
(k).
15.45 ...formatas. Poetas
Vidmantas Elmiškis (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.10 Mokslo sriuba (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 „Dviračiais per
Himalajus“.
19.10 Prisiminkime. Šoka
Leokadija Aškelovičiūtė ir

Vytautas Kudžma.
19.30 VU studentų roko opera „Viduramžiai rytoj“.
20.30 Mokslo sriuba. Ved.
Ignas Kančys.
20.45 Vilniaus Šv.
Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) parapijos 200
metų jubiliejui.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 LRT aukso fondas.
„Kaimynai“.
23.10 Arti. Toli.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 „Jie parduoda net lietų“
(k). N-7
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 „Kobra 11“. 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 „Vestuvių muzikantai“.
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 „Peržengta riba“. N-14
23.35 „Nakties klajūnai 2“.
N-14
1.25 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
7.05 Žinios.
7.30 Gamtos pasaulis.
7.40 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus“.
7.55 „Likvidacija“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Žinios.
11.35 „Gamtos pasaulis“.
11.45 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus“.
12.00 Šeima - jėga!
13.30 Patriotai. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Sukčius“. 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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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. Aeroklubas“. N-14
22.45 SNOBO KINAS „Kartu iki
pasaulio pabaigos“. N-14
0.40 „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 VU studentų roko opera
„Viduramžiai rytoj“ (k).
13.20 Kasdienybės aitvarai (k).
14.10 LRT aukso fondas.
„Kaimynai“ (k).
15.15 Legendos.
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“.
18.45 Akacijų alėja 2014.
Dalyvauja „Keistuolių teatro“
aktoriai.
19.30 Solidi mintis.
20.00 Kultūra +.
20.30 Mokslo ekspresas.
20.45 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
21.30 Didžioji Lietuva. Lietuvių
kalbos istorija
22.00 „Sodybų tuštėjimo metas“.
23.15 Arvydo Jofės ir
Arkadijaus Gotesmano pro-

jektas „Perkusijos miestas“
Birštono džiazo festivalyje (k).
23.40 „Baltos dėmės mėlyname“. N-14
0.00 Panorama. (k).
0.30 Džiazo muzikos vakaras
(k).
1.20 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
Jazzu. VDU karta.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
10.00 „Kobra 11“. 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 „Vestuvių muzikantai“.
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-14
0.00 Eurolygos rungtynės.
„Dinamo Banco di Sardegna
Sassari“ - Kauno „Žalgiris“.
1.45 „CSI kriminalistai“. N-7
7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
7.55 „Likvidacija“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Didysis pasivaikščiojimas. Kelionių laida.
13.05 „Keisčiausi gamtos reiškiniai“.
14.15 VMG sala.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.15 Šeima – jėga!
17.00 Žinios.
17.15 Šeima – jėga!
18.00 Reporteris.
18.40 „Sukčius“. N-7
19.55 Kitoks pokalbis. N-7
20.55 Pasaulis X. N-7
22.00 Didysis pasivaikščiojimas.
23.00 „Aplinkelis“. N-14
1.00 „Mančesterio detektyvės“.
N-7
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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 „Žemynų raida“ (k).
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Duokit šansą (k).
14.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
15.00 Gyvenimas (k).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Tautos balsas (k).
21.45 Futbolas. Europos
čempionato atranka. Šveicarija
- Lietuva.
23.45 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynių
apžvalga.
0.20 „Niagaros“ motelis“. N-14
2.00 „Senis“. N-7
3.00 Istorijos detektyvai (k).
3.45 Bėdų turgus (k).
4.35 Stilius (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
„Netikšunis“. N-7
11.30 „Žiedų valdovas. Žiedo
brolija“. N-7
14.45 „Didingasis amžius“. N-7
16.35 „Dvidešimt minučių“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 „Skūbis Dū 2. Monstrai
išlaisvinti“. N-7
20.50 „Kelionė į Žemės centrą“.
N-7
22.40 „Pražūtinga audra“. N-7
1.10 Norim dar! Su Radistais
(k). N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Mano mažasis ponis“.
7.25 „Smurfai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.00 Statybų TV.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Tobula moteris.
10.30 Beatos virtuvė.
11.30 „Paršelio filmas“. N-7
13.00 „Trys vyrai ir mažoji
dama“.
15.05 Dauntono abatija. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7
17.20 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 TV3 žinios.

19.00 „Garfildas“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot.
20.40 „Dantukų fėja 2“. N-7
22.25 „Rytoj, kai prasidės karas“. N-14
0.40 „Auklė“. N-14
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 Lietuvos vilkikų tempimo
čempionatas. 2013 m.
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 „Mitiajaus pasakėlės“
(k). 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
„Tamsos baikeris“. N-14
23.10 AŠTRUS KINAS
„Nakvynės namai 2“. S
1.00 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
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pasaulis“.
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.
13.00 Šio rudens valgiai.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „“Didžiosios Britanijos“
viešbutis“. N-7
16.35 „Būrėja“.
17.10 „Nepaprasta komanda“.
19.05 „Vidurvasario tango“. N-7
21.00 „NemaRUS kinas.
Muškietininkai po dvidešimties
metų“.
22.30 „Atpildas“. N-7
0.40 „Nustebink mane“.
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Kultūrų kryžkelė (k).
10.00 Krikščionio žodis (subtitruota, k).
10.15 Kelias. Laida evangelikams.
10.30 Keliaukim!
11.00 Arti. Toli. (k).
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Mažųjų žvaigždžių valanda.
12.45 Vaikų klubas.
13.15 Būtovės slėpiniai. Lietuva
Ukrainoje. LDK pilys. 1 d.
14.00 „Amžinai graži suknelė“.
14.30 „Aukso karieta“. Lietuvos
nacionalinio dramos teatro
spektaklis. 1, 2 d.
16.45 Mokslo sriuba (k).
17.00 Dviračiais per Himalajus
(k).
18.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.15 Vilniaus Šv. Pranciškaus

Asyžiečio (Bernardinų) parapijos
200 metų jubiliejui (k).
19.10 Muzika gyvai. Lietuvos
nacionalinės filharmonijos sezono pradžios koncertas.
20.30 „Kelias į laimę 2“ (k). N-7
21.30 „Karsto uola“ (k). N-7
23.00 Panorama (k).
23.30 Jono Meko filmų retrospektyva. „Prarasta, prarasta,
prarasta“.
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.
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
Jazzu. 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 Jazzu.
VDU karta (k).
4.30 Nuo... Iki... (k).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt
10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 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
19.00 „Šokis hiphopo ritmu 2.
Gatvės“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“.
N-14
22.00 „Džo“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Peržengta riba“. N-14
7.45 „Neprilygstamieji gyvūnai“.
8.55 Didysis pasivaikščiojimas.
10.00 VMG kulinarinis žurnalas.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
12.25 „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
0.25 „Mirusios dukterys“. S
3.10 Didysis pasivaikščiojimas.

Prenumeratos kainos 2015 metams
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.

3 mėn.
LT
EUR

6 mėn.
LT
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

62.16

18.00

124.32

36.00

220.98
(248.60)

64.00
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

51.78

15.00

103.56

30.00

196.81

57.00

„Anykšta“ šeštadieniais

41.43

12.00

82.86

24.00

138.11

40.00

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
pensininkams

41.43

12.00

69.06

20.00

120.85

35.00

„Anykšta“ šeštadieniais

31.08

9.00

55.24

16.00

86.32

25.00

120.00

34.75

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus
30.00
8.69
60.00
17.38
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti
2 numeriai
3 numeriai
(8-381) 5-94-58.
LT
EUR
LT
EUR
Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. 8-682-39810
„Aukštaitiškas formatas“
2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šeštadieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

12 mėn.
LT
EUR

7.98

2.31

11.97

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

3.47

4 numeriai
LT
EUR
15.96

4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte!

IŠ ARTI

2014 m. lapkričio 8 d.

Šimonių girioje – takas po
partizanų kovų vietas
Šimonių girioje, prie Priegodo ežero, Svėdasų girininkijos plotuose, ketvirtadienį, lapkričio 6 dieną, atidarytas pirmasis Lietuvoje partizanų Laisvės kovoms skirtas pažintinis takas. Takas
driekiasi aplink Priegodo ežerą, ir tęsiasi kitapus Mikierių – Čiukų
kelio. Lietuvos laisvės kovoms pažinti skirtą taką kūrė trys institucijos: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
VĮ Anykščių miškų urėdija ir Anykščių rajono savivaldybė.

Panašiai turėjo prisiekti ir Šimonių girios partizanai.

Atiduodami pagarbą kautynėse prie Priegodo ežero žuvusiems
partizanams, prie atminimo ženklų budėjo partizanais persirengę gyvosios istorijos entuziastai.
Dvylikos kilometrų takas jungia
šešis partizanų bunkerius ir Sliepsiškio partizanų kapines, kuriose gyventojai slapta laidojo girioje žuvusius
partizanus. Takas įrengtas siekiant
supažindinti visuomenę su svarbiu
Lietuvos istorijos periodu – partizanų
kova prieš sovietų okupaciją 19441953 metais.
Tako atidaryme, praėjus 65- iems
metams po to, kai 1949 metų lapkričio 1 dieną sovietų saugumo kariuomenė čia sunaikino Algimanto
apygardos rinktinės štabo vadavietę
(žuvo septyni partizanai, tarp jų Antanas Starkus – Montė – Algimanto apygardos vadas), dalyvavo keli
šimtai žmonių. Partizanų apygardos
vadas A. Starkus – Montė šiame
bunkeryje žuvo ne atsitiktinai – iš šio
bunkerio jis vadovavo kelių Aukštaitijos rajonų teritorijoje kovojusiems
partizanams. Bunkeris prie Priegodo
ežero buvo visos Algimanto apygardos vadavietė. Beje, partizanai, maty-

dami, kad yra beviltiškoje situacijoje,
nenorėdami pasiduoti saugumui, po
trijų valandų trukusios kovos, šiame
bunkeryje susisprogdino.
Pažintinio tako atidarymo renginį
vedė Anykščių muziejaus direktorius
Antanas Verbickas.
Atidaryme kalbėjęs buvęs Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro vadovas, anykštėnas istorikas Gintaras Vaičiūnas akcentavo,
kad Šimonių giria visada buvo visų
kovų su Rusija vieta. Joje glaudėsi
ir devyniolikto amžiaus sukilėliai.
Istorikas kalbėjo, kad prieš saujelę
partizanų - A. Starkų – Montę, Albiną
Pajarską – Bebrą, Julijoną Burneiką
– Tardytoją, Aleksą Matelį – Audenį, Joną Leškį – Algį, Birutę Šniuolytę – Idą ir Stasę Vigelytę - Živilę
buvo mestos didelės elitinės sovietų
saugumo pajėgos (ginkluotos net
minosvaidžiais ir šarvuočiais), partizanų istoriją tyrinėjantis G.Vaičiūnas
akcentavo partizanų didvyriškumą ir

Šalia Anykščių miškų urėdijos urėdo Sigito Kinderio - dvi jaunosios miško bičiulės.

pasiaukojimą Tėvynės labui: „Rusų
saugumiečiams, dalyvavusiems šiose kautynėse, partizanų drąsa giliai
įsirėžė į atmintį: dar prieš aštuonis
metus teko matyti rusų televizijos
laidą „Moment istiny“, kurioje vienas
čekistas gyrėsi kaip jie susprogdino
bandito Montės bunkerį Šimonių girioje. Bet jis neužsiminė, kad iš visų
pusių apsupti partizanai kovėsi tris
valandas“, - apie išduotų partizanų
bekompromisį pasipriešinimą okupantams pasakojo G. Vaičiūnas.
Pasak istoriko, Algimanto apygarda
Aukštaitijos partizaniniame judėjime
buvo labai svarbi: „Algimanto apygardoje 1947 – 1948 metais vyko svarbiausi Aukštaitijos partizanų vadovybės sąskrydžiai“, - kalbėjo istorikas.
Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinė direktorė
kalbėjo, kad Šimonių girioje partizaninis judėjimas buvo labai aktyvus,
nes kovų aktyvumas priklausė ne tik
nuo girių ploto, bet ir nuo to, kaip
buvo palaikomas vietinių gyventojų.
„Matyt, kad šioje vietoje buvo palankios ir gamtinės, ir žmonių aplinka“
, - pastebėjo centro generalinė direktorė. „Anykščių miškų urėdija labai
svariai prisidėjo – tai miškas, jų valdos ir tikiuosi, kad jie taką prižiūrės.
Jų geranoriškumas buvo labai svarus,
net negali sakyti, kad jie dalyvavo –
jie taką KŪRĖ kartu su mumis ir savivaldybe“, - „Anykštai“ kalbėjo T.B.
Burauskaitė.
Anykščių miškų urėdas Sigitas

Kinderis atkreipė dėmesį, kad dėl
dabartinių įvykių Ukrainoje, pažinti partizanų kovas dar aktualiau, nei
seniau: „Karas Ukrainoje mus verčia
prisiminti, kaip greitai galime atsidurti panašiuose laikuose, kurie buvo
išgyventi čia, šiose žieminėse“, - kad
partizanų kovų negalima užmiršti,
kalbėjo Anykščių miškų urėdas.
Partizanų laisvės kovoms įamžinti
skirtame renginyje dalyvavo didelis
kariškių būrys. Kariai visą renginį
stovėjo rikiuotėje. Kaip renginio kulminacija, už visus žuvusius kovoje dėl
Lietuvos laisvės, girią sudrebino kariškių šūvių salvės – pagarbos ženklas.
Beje, prie žuvusiems partizanams

Sliepsiškio partizanų kapinėse
žinomos ne visų palaidotų kovotojų už laisvę tapatybės. Šis
kryželis skirtas nežinomam Šimonių girios partizanui.
skirtų atminimo ženklų, garbės sargyboje stovėjo „naujieji partizanai“ –
gyvosios istorijos mėgėjai persirengę
partizanais. Vėliau, pagal išlikusiuos
partizanų dokumentus, entuziastai
rekonstravo Lietuvos partizano priesaikos ceremoniją.
Renginyje dalyvavo keli šimtai
žmonių, žuvusių partizanų ir ryšininkų artimieji, jaunieji miško bičiuliai,
kariai, muziejininkai. Už žuvusius
meldėsi Svėdasų parapijos klebonas
Vydas Juškėnas, iš Vilniaus atvyko
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, istorikas profesorius Antanas
Tyla.
-ANYKŠTA

Vaikas turėjo slėpti gedulą
„Tą dieną (1949 lapkričio 1 d.,- red.
pastaba) bunkeryje žuvusi Stasė Vigelytė- Živilė buvo mano mamos sesers
dukra. Jauna, graži, 23- 24 metų...
Vigelytę augino močiutė, nes mama
buvo mirusi (jų namai buvo visai netoli už miško). Tą baisią naktį, Stasės
močiutei prisisapnavo, kad Stasė šaukia – gelbėkit, dūstu... Kai sprogdino
bunkerį buvo toks garsas, kad net
drebėjo Svėdasų mokyklos langai...
Kitą dieną man reikėjo eiti į mokyklą,
sėdėti suole ir niekaip neparodyti gedulo, kad niekas nepastebėtų.
Partizaninis judėjimas šiuose miškuose buvo aktyvus, čia buvo ne vienas
bunkeris, dėl partizanų kovų ne vieną šeimą sovietai ištrėmė. Todėl partizanų kovoms skirto tako atidarymas man svarbus įvykis“, - pasakojo Šimonių
girios pakraštyje gyvenusi, buvusi Anykščių miškų urėdijos buhalterė Donata
Lapienienė.

Mišką ketinta iškirsti

Take pastatytos rodyklės,
kaip nulūžusių medžių šakos, rodo kryptis link partizanų bunkerių ir Sliepsiškio
partizanų kapinių.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Tarybiniais laikais šį mišką, kuriame yra partizanų bunkeriai, norėta iškirsti. Buvo numatytas plynas
kirtimas. Tik Anykščių miškų urėdijos dėka pavyko išsaugoti šį krašto
laisvės kovoms svarbų mišką. Pagal
miškotvarkinius planus kirsti tą patį
mišką buvo numatyta ir pernai, bet
urėdija argumentavo, kad tai istoriškai svarbi vieta ir taip partizanus
menantis miškas liko išsaugotas.
Džiaugiamės, kad urėdija visada palaiko iniciatyvas, atsižvelgia į žmonių
pasiūlymus. Mes, miškininkai, ne tik
paruošėme taką, bet ir toliau jį prižiūrėsime. Nesuklysiu sakydamas, kad jei
ne Anykščių urėdo S. Kinderio entuziazmas, partizanams skirto tako Šimonių
girioje galėjo ir nebūti.
Aš pats esu kilęs iš šių vietų ir patikėkite, esame daug radę partizaninių kovų
pėdsakų šiose vietose. Toje pačioje vietoje, kur vyko tako atidarymo iškilmės,
ant pušies kamieno gilzėmis iškalta bunkerio susprogdinimo data. Beje, bunkerių girioje yra ir daugiau, jei kertam mišką ir randam bunkerį – toje vietoje
medžius paliekam nekirstus, kaip nebylius liudininkus“, - „Anykštai“ kalbėjo
Svėdasų girininkijos girininkas Donatas Tuska.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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siūlo darbą

Ieškomas sunkvežimių remonto meistras, padangų montuotojas stabiliai dirbančioje įmonėje
Anykščiuose.
Daugiau informacijos tel. (8-610)
00543.
Gerai apmokamas darbas nekilnojamo turto agentėms. Naujoms
kandidatėms suteikiama galimybė 10 d. dalyvauti mokymuose.
Atlyginimas vidutiniškai 5000 Lt.
Tel. (8-612) 21215, siųskite CV
el. paštu: editam29@gmail.com
Įmonės administratorei/ui.
Gyvenimo aprašymą siųsti el.
pašto adresu - ieva@vajafarm.lt

įvairūs
Tik gera interneto svetainė padės
jūsų verslui. Nedelskite. Už gerą kainą - svetainių kūrimas, Jūsų sėkmė
versle.
Domantas, tel. (8-693) 22321.
Perkame įvairią medieną (išsivežame, galime išsikirsti). Parduodame
pjautą medieną, atraižas, malkas.
Išrašome sąskaitas.
Tel.: (8-638) 87800, (8-618) 40589.
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.
Dovanoja
3,5 mėn. rudą, tvarkingą katinėlį.
Tel. 5-11-43.
Paslaugos
Tvenkinių kasimas, kelių formavimas, žemės lyginimo darbai.
Tel. (8-647) 48473.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda)
- gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas.
Garantija.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.
Griauna pastatus, sumala statybines atliekas, akmenis.
Tel. (8-682) 92949.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt.
baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Statybos darbai
Statybų ir remonto darbai: stogai,
tvoros ir kt.
Tel. (8-652) 77157.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantija.
Tel. (8-699) 81270.
Iškertame ir išvežame mišką, surūšiuojame medieną. Nuperkame
medieną.
Tel. (8-629) 46240.
Iškertame krūmus ir kitą menkavertę medieną nuo žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Išvežame krūmus ir kitą medieną iš
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-629) 46240.

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

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

Valome kaminus, mūrijame kaminų
galvutes ir skardiname, kasame šulinius ir atliekame įvairius kitus darbus.
Tel.: (8-685) 10959,
(8-671) 23906.
2014m. lapkričio 15 d.
šeštadienį nuo 10.00 val.
Anykščių kartodrome vyks
Lietuvos kartingo sezono
uždarymo varžybos.
Dalyvaus pajėgiausi Lietuvos
kartingo lenktynininkai aštuoniose
klasėse, kai kurie iš jų spalio
mėnesyje dalyvavę Europos
kartingo lenktynėse.
Uenos raj. techninio sporto klubas

ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 %

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

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

Lapkričio 14 d.
(penktadienį)

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

Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Registracija optikoje A.

Renkasi lapkričio 10-13 d.d. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

arba tel. (8-655) 07882.

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

Baranausko a. 14

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.
Mišką išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-646) 53661.
Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus.
Tel. (8-650) 16017.
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.
Automobiliai
Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo 300 iki
2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-601) 61510.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
6 ha žemės ūkio paskirties sklypą  Kuniškių kaime, prie Piktagalio
ežero. 1 ha kaina 13000 Lt/3765,06
Eur.
Tel. (8-611) 36493.
Namą Viešintų miestelyje, aplink
37 a žemės. 3 kambariai, 70 kv.m.
ūkinis pastatas, klėtis. 26 000
Lt/7530,12 Eur.
Tel. (8-682) 79073.
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.
Butą Juodupėje, Rokiškio raj.
Tel. (8-615) 19401.
Trijų kambarių butą Šviesos gatvėje.
Tel. (8-685) 21658.
Trijų kambarių butą mediniame name J. Biliūno gatvėje.
Apšildomas malkomis, daliniai patogumai, yra malkinė, rūsys, palėpė, daržas.
Tel. (8-682) 31890.

Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
malkas . Galime atvežti.
Tel.: (8-606) 91580, (8-686) 88713.
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Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

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

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

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

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

Gyvuliai
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.
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Kita

Mokame 6% ir 21% PVM.

Metalo apdirbimo įrangą (tekinimo stakles, frezą ir kt.) bei grūdų
sandėlio įrangą (šnėką, noriją,
grūdų valomąją „Petkus“).
Tel. (8-621) 76092.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324
2 km nuo Anykščių miesto - 1000
kv. m ploto ūkinį pastatą.
Tel. (8-687) 76233.
Automobiliai, daiktai
Volvo S40, 1996 m., 1,8 l, 85 kW,
benzinas, geros būklės, visi privalumai. T. A. iki 216 m balandžio.
Kaina 3000 Lt/868,86 Eur.
Tel. (8-687) 90233.
Rotacines šienapjoves, purkštuvus, lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų
valomąsias, šnėkus, bulvių kasamas, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Naudotus surenkamus metalinius garažus (3 x 3 m, 3 x 5 m, 3
x 6 m, 3 x 7 m, 3 x 8 m, 3 x 9 m,
3,40 x 5,50 m, 3,40 x 6,50 m, 4
x 6 m). Kaina 1200 Lt/347,54 Eur.
Gali atvežti, surinkti.
Tel. (8-687) 73343.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

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

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

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Baltarusiškus durpių briketus
nuo 300 Lt (86,89 EUR), anglis
nuo 550 Lt (159,29 EUR). Sveria
kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.
Įvairias malkas kaladėmis (turi
sausų). Atraižas (turi supjautų).
Pigiai veža į rajonus.
Tel. (8-629) 76267.
Gyvuliai

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 giminėms, kaimynams, draugams,
bendradarbiams ir visiems, kurie padėjo palydėti į paskutinę kelionę mylimą vyrą ir tėvelį Algimantą PUGŽLĮ.
Žmona ir sūnūs

Karvę ir paršelius.
Tel. (8-683) 39440.
Avinukus. Gyvas svoris - 7 Lt
(2,03 Eur)/kg, skerdiena - 18 Lt
(5,21 Eur)/kg.
Tel. (8-601) 30707.
Mėsinius paršelius 6 savaičių.
Registruoti, nukirminti, paimtas
kraujas. Kaina sutartinė.
Tel. (8-603) 66950.

Malkas.
Tel. (8-687) 33479.

Bekonus.
Tel. (8-606) 72091.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Kita

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-686) 59473.

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną
puselėmis po 40-70 kg, subproduktus, atveža.
Tel. (8-607) 12690.

Malkas, supjautas kaladėlėmis.
Anykščių rajone pristato nemokamai.
Tel. (8-650) 71601.

Triušių skerdieną. Ekologiškai
maitinti, 1 kg kaina 18 Lt/5,21 Eur.
Tel. (8-647) 02585.

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 60 000 Lt/17 377,20 EUR.
Tel. (8-686) 58100.
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šiandien
Severijonas, Viktorinas,
Svirbutas, Domantė, Gotfridas,
Severinas.
lapkričio 9 d.
Aurelijus, Paulina, Dargintas,
Skirtautė, Teodoras, Estela.
lapkričio 10 d.
Andriejus, Leonas, Vaišviltas,
Gelvydė, Andrius, Evelina.

mėnulis
lapkričio 8 - 10 - pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„patriotas“:
„O kas tau sakė, jog Juodelis
atvažiavo pagerbti? O gal jis atvažiavo registruoti, kas dalyvavo?“.

mįslė
„Nors mus supa ir spaudžia,
bet jo nematom?“
Ketvirtadienio mįslės „Žalias
raitelis ant raudono žirgo joja?“ atsakymas – morka.

www.anyksta.lt
Ar pusryčiaujate?
Viso balsų: 142
Niekada
21

Kas rytą
97

Kartais
24

oras
+7

+9

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė verčia savo santaupas į eurus

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Koks gyvenimas bjaurus –
Viską versim į eurus
Iškračiau kiekvieną kampą
Kad neliktų senų centų.

Tuoj atsiverčiu resursus
Koks dabar valiutų kursas
Kronos, doleriai, afganiai Kur man dėtis nesumaniai?

O dangau, jaučiuos apsunkus
Nemaniau, kad euras brungus
Vėl valdžia man kailį rėš –
Triskart viskas sumažės.

O be to labai baugu –
Nepažįstu pinigų.
Gal geriau – jai akys tviska Imsiu ir išleisiu viską.

