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Šiltiname visų tipų pastatus “EKOVATA”
Sausas būdas - mūro sienų tarpai, esamų grindų tarpai,
karkasai, atitvarai, palėpės, stogai ir kitos ertmės.

AKCIJA - tik
140 Lt/40,55 Eur 1 kub. metras su darbais
Viršutinės pastatų perdangos -

http://www.anyksta.lt

19 metų patirtis - kokybė - garantija.
Įrengiame karkasus ir atitvarus, konsultuojame.

Tel. (8-611) 95536.
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Piktinasi
„Regitros“
veiksmais

Sergejus Jovaiša Amiliutė
pildo svajones
stebi
Seimo narys Sergejus Jovaiša, „Europrotų“
Ievutė iš Kavarsko ir Anykščių
turnyrą
Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Vilma Audenienė „Bikuvoje” pirko kėdę prie
rašomojo stalo.
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Streikas. Ketvirtadienį vyko pedagogų streikas, kurį organizavo
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS). Anykščių mokytojų dauguma priklauso
kitai profesinei sąjungai, todėl
nestreikavo. Vienintelė vieta, kur
buvo streiko kibirkštis – Muzikos
mokykla, kur yra LŠDPS skyrius,
vadovaujamas mokytojos Ritos
Uturytės (jį sudaro 3 žmonės, iš jų
vienas susirgo, kitas – streikui pritarė, bet nestreikavo). Redakcijos
žiniomis, Muzikos mokyklos vadovybė labai vargo kontroliuodama, ar R.Uturytė streikuoja, o paskui net surengė susirinkimą, kurio
metu perskaitė raštą, jog “streikas
neteisėtas”. Lietuvoje streikavo 33
mokyklos, 869 pedagogai.
Projektuoja. Biokatilo statybos
iš „Anykščių vyno“ nupirktoje
katilinėje artimiausiu laiku neprasidės. Pasak UAB „Anykščių
šiluma“ direktoriaus Virgilijaus
Vaičiulio, šiuo metu vyksta projektavimo darbai. „Buvo susitikimas
pas vicemerą su projektuotojais.
Aptarėme darbus - projektavimas
turėtų baigtis iki Naujųjų metų. Ne
taip viskas greitai vyksta...“ - kalbėjo V.Vaičiulis.
Mirė. Anykščių rajone spalio
mėnesį mirė 44 žmonės: 16 vyrų ir
28 moterys.
Kompenuos. Kiaulių laikytojams,
kurie įvykdė Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos reikalavimus
ir afrikinio kiaulių maro buferinėje
zonoje paskerdė kiaules bei įsigijo
kitų ūkinių gyvūnų, bus 80 procentų
(iki dviejų tūkstančių litų arba 580
Eur) kompensuotos kitų rūšių (ne
kiaulių) ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos, tačiau gyvūnų laikytojai turės
įsipareigoti bent trejus metus šioje
zonoje vykdyti ūkinę veiklą ir auginti ūkinius gyvūnus. Paraiškas dėl
išlaidų kompensavimo reikia teikti
savivaldybių administracijoms, o
skirtos valstybės pagalbos lėšos bus
išmokamos per Nacionalinę mokėjimo agentūrą.
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Policijos užkliudyti „youtuberiai“
vidmantas.s@anyksta.lt
dar labiau išpopuliarėjo
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Trečiadienį Anykščių policijos komisariato pareigūnai
pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl
grupės jaunuolių iš Troškūnų
seniūnijos internete - „Youtube“ – išplatinto filmuko „Šetone, prašau...“ Iš grupės lyderio
Vaidoto Grincevičiaus - Whydofo namų policijos pareigūnai paėmė tris kompiuterius
ir filmavimo kamerą, vaikinui
gresia bauda arba areštas už
nesantaikos kurstymą.
Tačiau, „youtuberis“ šiomis
dienomis dar labiau smaginasi.
Troškūnų seniūnijos gyventojai Giedrius Sasnauskas (kairėje) ir Vaidotas Grincevičius po policijos
pradėto tyrimo tapo žvaigždėmis ir suaugusiųjų pasaulyje.
Nuotrauka iš interneto

DIREKTORIUS uždirba
daugiau už vicemerą

Anykščiuose atrado
urbanistinį draustinį

Nuoma. „Anykštos“ redakcijos
pastate, Vilniaus g. 29, išnuomojamos 30 kv. m patalpos, du kambariai, įėjimas atskiras. Tel. (8-687)
25892.

Anykščių senamiestyje atsirado detalės, būdingos
seniems Europos miestams
– fontanėlis, pavieniai suoleliai, vaikų žaidimo aikštelės.
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„Kokia aikštė? Ten prokuratūra ir apgriuvusi kepykla...“, nustebo išeivis iš Anykščių, kai
susitikti pasiūlėme ant suoliuko
Sinagogos aikštėje.
Panašiai reaguoja dažnas senamiestyje pamatęs sutvarkytus skverus, vaikų žaidimo aikšteles ir modernius suolelius, nes
tik prieš dvejus metus ten buvo
išklaipyti šaligatviai ir nusenusios gyvatvorės.
Europietiško miesto bruožų
Anykščiai įgavo įgyvendinus
Europos sąjungos remiamą
projektą „Kultūros paveldo
objekto – Anykščių miesto istorinės dalies rekonstrukcija, pritaikant turizmo
reikmėms“.

12 psl.

Anykščių rajono savivaldybės interneto puslapyje skelbiama
informacija apie 2014 metų III ketvirčio priskaičiuotus vidutinius
mėnesinius darbo užmokesčius.
Viešai savivaldybės interneto puslapyje skelbiama informacija
apie darbuotojų atlyginimus yra tokia: mero konservatoriaus Sigučio Obelevičiaus alga yra 5 tūkst.833 Lt, vicemero socialdemokrato Donato Krikštaponio – 4 tūkst.212 Lt.
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų algos šiek tiek kuklesnės. Mero patarėjai konservatorius Virgilijus Aloyzas Milaknis ir „valstietis“ Antanas Baura uždirba po 3 tūkst.611 Lt,
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS – 4
tūkst.878 Lt, administracijos direktoriaus pavaduotojas konservatorius Valentinas Patumsis – 4 tūkst.292 Lt.
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Apie Anykščius dešimtukui
niekas nemokėjo

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių viešojoje bibliotekoje vyko antrasis „Europrotų“ turas. Šį kartą tarp12 komandų stipriausia buvo „Vienaskaita“, o
socdemų „Žiogas“ laimėjo pirmąjį tašką.
Šį trečiadienį, surinkusi 30 taškų,
Anykščiuose nugalėjo „Vienaskaita“, kurios pagrindą sudaro “Anykštos” žurnalistai ir jų vaikai bei Arklio muziejaus vedėjas Mindaugas
Karčemarskas. Antri buvo liberalų
„Nikė“, surinkusi 28,5 taško, treti
„Koks skirtumas“- 27,5 taško.
Šis turas pasižymėjo tuo, kad
vienas iš etapų buvo sudarytas iš
klausimų, kurie susiję su Anykščiais. Žaidimą vedusi bibliotekos
darbuotoja Vaida Antanavičiūtė
komandas ramino, kad „klausimai
lengvi, užsidirbsite lengvų taškų“,
tačiau nė viena iš komandų 10 balų
negavo. O „anykštėniški“ klausimai
buvo tokie – koks bažnyčios bokšte
esančios apžvalgos aikštelės aukštis,
koks Kairiojo tako ilgis, koks dvaras

šiemet rekonstruotas, kam priklauso žodžiai, iškalti ant kryžiaus prie
Anykščių senųjų kapinių, kada vyko
jubiliejinis bėgimas Anykščiai - Puntukas ir t.t. Dešimties balų nesurinko
net ir savivaldybės komanda „Šilelio
spygliai“, tiesa, pastarosios žaidėjai
sakė, kad dalis klausimų buvo sudaryti klaidingai...
O štai socdemų komanda „Žiogas“ toliau narsiai dalyvauja žaidime su partine atributika. Pakeitę dalį
narių, pasistiprinę antra buvusia liberale, mokytoja Violeta Raugaliene
(pirmoji - taip pat mokytoja Sonata
Balienė) socdemai surinko 16,5 taško ir laimėjo pirmąjį tašką, užėmę
10 vietą ir už nugaros palikę dvi
moksleivių komandas. Dar reikia
pažymėti, jog komandos kapitonas,

Dainius Žiogelis sakė, kad trūksta
komandai kadrų – tą vakarą jie žaidė
penkiese, kai komandoje gali būti 6
nariai.
O Troškūnuose, kur „Europrotų“
turnyre grumiasi 6 komandos, vėl
stipriausia buvo „Malmaža“, kuri
surinko daugiau teisingų atsakymų
negu Anykščių turo nugalėtojai –

33.
2014 m. rudens sezone „Europrotų“ turnyre dalyvauja 2454 dalyviai
susiskirstę į 434 komandas 53-uose
miestuose ir miesteliuose. Daugiausia komandų varžosi Kaune (21),
Tauragėje (20), Jurbarke (17), Mažeikiuose (16), Vilniuje ir Panevėžyje (15).

Arvydas LINGAITIS

Piktinasi „Regitros“ veiksmais

arvydas.l@anyksta.lt

atliekančioje bendrovėje.
Primename, kad „Regitra“
neatlieka privalomųjų techninių apžiūrų, todėl nekomentuoja informacijos, kurią teikia šių
bendrovių darbuotojai. Dėl atsakymo, kuo remiantis gyventojui
buvo suteikta tokia informacija,
siūlytume kreiptis tiesiai į minėtos bendrovės padalinį Anykščiuose.
Primename, kad gyventojai gali
patys pasitikrinti, ar transporto
priemonė įregistruota, ar nesustabdytas leidimas jai dalyvauti
eisme. Pasitikrinti galima prisijungus prie „Regitros“ elektroninių paslaugų portalo, arba svetainės regitra.lt skyriuje „Paieška
transporto priemonių registre“. Iš
Jūsų laiške paminėtų aplinkybių
darytina išvada, kad gyventojui
galėjo būti suteikta neteisinga in-

formacija, kad jo automobilis jau
yra išregistruotas.
Primename, kad transporto
priemonė gali būti išregistruota
tik praėjus 90 dienų po to, kai
buvo sustabdytas jos leidimas
dalyvauti eisme ir negavus duomenų apie tai, kad galioja jos
privalomoji techninė apžiūra ir
privalomasis draudimas bei pareiškėjui nesikreipus, kad leidimo dalyvauti eisme sustabdymas
būtų pratęstas. „Regitra“ raštu
praneša transporto priemonės
valdytojui apie leidimo dalyvauti
eisme sustabdymą ir jo priežastis. Maloniai prašome kreipkitės,
jei kiltų daugiau klausimų“.
Kokių dar gali kilti klausimų
„Regitrai“, kuri bėdą suvertė kitai bendrovei?...

Kai šių metų rugsėjo 29 dieną įsigaliojo nauja automobilių registravimo tvarka, šalyje iš „Regitros“ duomenų bazės buvo išregistruota apie 800 tūkst.transporto priemonių. Anykščių rajono
gyventojas G.P. nustebo, kai norėdamas atlikti neseniai nusipirkto automobilio techninę apžiūrą, sužinojo, jog jo mašina pateko į
išregistruotų sąrašą.
G.P. rugsėjo 27 dieną gavo
naujai įsigyto automobilio „Opel
Vectra“ registracijos liudijimą, o
spalio 2 dieną nuvyko į techninių
apžiūrų centrą mašinai atlikti privalomąją techninę apžiūrą. „Ten
iš „Regitros“ duomenų bazės man
atspaudė informaciją apie tai, jog
mano automobilis išregistruotas
rugsėjo 29 dieną. Kodėl? Dėl kokių priežasčių? Kodėl man apie
tai nebuvo pranešta? Dabar turėsiu gaišti laiką ir įrodinėti, kad aš
nesu kupranugaris“, - piktinosi į
„Anykštą“ atėjęs G.P.

Socialdemokratų „Žiogas“, vadovaujamas kandidato į Anykščių
merus Dainiaus Žiogelio, partinės atributikos neatsisakė ir antrajame ture.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Situaciją paprašėme pakomentuoti „Regitros“. Šios įstaigos
viešųjų ryšių specialistė Laimutė
Užupė atsakė, jog, kai tik viską
išsiaiškins, kodėl G.P. automobilis buvo išregistruotas vairuotojui
nežinant, išsamiai atsakys.
Po kurio laiko gavome tokį
L,Užupės atsakymą: „Valstybės
įmonė „Regitra“ gavo Jūsų laišką
dėl automobilio išregistravimo.
Laiške netiesiogiai teigiama, kad
informacija apie išregistravimą
gyventojui galėjo buvo suteikta
privalomąsias technines apžiūras

Seimo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša dalyvauja respublikinėje akcijoje „Vaikų svajonės”.
Vaikai iš įvairių šalies vietų akcijos rengėjams rašė laiškus, vardindami savo svajones, o geri žmonės, kurių, pasirodo, yra net ir
Seime, ėmėsi tas svajones pildyti.

Seimo narys Sergejus Jovaiša,
Ievutė iš Kavarsko ir Anykščių
Socialinių paslaugų centro
socialinė darbuotoja Vilma
Audenienė „Bikuvoje” pirko
kėdę prie rašomojo stalo.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Pilietybė. Seimo socialdemokratų
partijos (LSDP) frakcija mano, kad
atėjo laikas Lietuvoje persvarstyti
esamą konstitucinę nuostatą dėl dvigubos pilietybės, todėl LSDP remia
referendumo dėl dvigubos pilietybės
įteisinimo idėją. Socialdemokratų
frakcija Seime sieks, kad diskusija
dvigubos pilietybės klausimu būtų
išsami ir įtrauktų kuo didesnį piliečių
ratą. Svarstant pilietybės klausimus
svarbi kiekvieno Lietuvoje ir užsienyje gyvenančio Lietuvos piliečio
nuomonė. Patys socialdemokratai
aktyviai dalyvaus darbo grupėje rengiant kruopščiai apgalvotą, juridinę
dvigubos pilietybės formuluotę ir
bus referendumo dėl dvigubos pilietybės ambasadoriais.
Korupcija. Seime užregistruotos
Korupcijos prevencijos įstatymo pataisos, kurios leis efektyviau kovoti
su korupcija, paprasčiau pranešti
apie jos atvejus ir tiksliau valdyti
korupcijos riziką. Projektu patikslinama sąvoka, kad įstatymas apibrėžia ne „nustatytų korupcijos atvejų
viešinimą“, o su korupcija susijusių
atvejų viešinimą. Pataisomis siekiama įtvirtinti, kad valstybės ir savivaldybių bei jų įstaigų tarnautojai
privalėtų iškelti viešumon jų pačių
nustatytus su korupcija susijusius
atvejus. Nustačius faktus, jie turėtų
būti skelbiami viešai įstaigų interneto svetainėse, išskyrus atvejus, kai
tai pažeistų asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Alga. Seimo frakcijos Tvarka ir
teisingumas seniūnas Petras Gražulis siūlo įteisinti, kad minimalios mėnesinės algos (MMA) dydis negali
būti mažesnis negu pusė praėjusiais
metais įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto vidutinio darbo užmokesčio
šalies ūkyje. „Šios pataisos leis užtikrinti stabilų minimalios mėnesinės
algos didėjimą, nes šie saugikliai padės užtikrinti, jog kylant ekonomikai
darbo užmokestis taip pat proporcingai kiltų“, - sako Tvarkos ir teisingumo frakcijos seniūnas P. Gražulis.
Nepalaikys. Lietuva nepalaikys
Rusijos Jungtinėse Tautose (JT) teikiamos rezoliucijos, kuria, užsienio
reikalų ministro Lino Linkevičiaus
vertimu, prisidengiant siekiu užkirsti
kelią nacizmo šlovinimui siekiama
įgyvendinti savo politinę darbotvarkę.

Sergejus Jovaiša pildo
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
svajones

Penktadienio popietę S.Jovaišą sutikome Anykščių „Bikuvos” prekybos
centre, kur didelis krepšininkas kartu
su maža mergaite Ievute iš Kavarsko seniūnijos bei Anykščių rajono
Socialinių paslaugų centro socialine
darbuotoja Vilma Audeniene apžiūrinėjo biuro baldus. Pasirodo, S.Jovaiša
„Bikuvoje” pildė Ievutės svajonę, kuri
yra labai praktiška – kėdė prie rašomojo stalo. Politikas sumokėjo už vaiko
pasirinktą kėdę ir iškeliavo toliau dirbti „Kalėdų seneliu”. S.Jovaiša sakė,
kad išpildys dar trijų Anykščių vaikų
svajones – nupirks jų pageidaujamus
žaislus.
Akcijos rengėjai internetiniame
puslapyje skelbia, jog savo svajones
nurodė 8119 Lietuvos vaikų. 62 proc.
svajonių jau išpildyta.
S.Jovaišas tikino, kad vaikų dovanoms nenaudoja kancialerinių lėšų, o
perka už savus pinigus. „Manau, pirkti
dovanas už valdiškus pinigus, nėra korektiška.” – kalbėjo Seimo narys.

spektras

Pistacijos. Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba informuoja,
kad į šalies rinką nepateko 24 tonos
nesaugių pistacijų riešutų su kevalu,
importuotų iš Irano. Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
inspektoriai, vykdydami importuojamų iš trečiųjų šalių maisto produktų
kontrolę, paėmė pistacijų mėginius
ištirti laboratorijoje. Nustatyta, kad
aflatoksinų koncentracija kelis kartus viršijo didžiausius leistinus kiekius.

Temidės svarstyklės
Pavogė. Lapkričio 12 dieną,
8 valandą pastebėta, kad iš traktoriaus, stovėjusio prie sodybos,
esančios Svėdasų seniūnijoje,
pagrobta 60 litrų dyzelinio kuro.
Žala – 248,40 litai.

Mirtis. Anykščių policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl moters, gimusios 1942 m., rastos
savo namuose, esančiuose Svėdasų seniūnijoje, mirties priežasties nustatymo.

Ukraina. Ukrainos svarbiausias
tikslas - suburti stiprią kariuomenę,
kuri atremtų Rusijos karinę agresiją,
teigė Ukrainos premjeras Arsenijus
Jaceniukas. „Suburti kariuomenę,
gebančią sustabdyti agresiją iš Rusijos, yra pagrindinė mūsų užduotis“,
- sakė ministras pirmininkas. Per
spaudos konferenciją A. Jaceniukas
taip pat teigė nesitikintis, kad Ukrainos ekonomika galėtų augti iki 2016
metų dėl finansinės naštos, susidariusios konflikto su prorusiškais separatistais metu.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Ar nebijote
pakliūti į
sukčių pinkles
įvedant eurą?
Kalbino ir fotografavo
Jonas Junevičius

Vitalija
DULEVIČIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Ne, nebijau. Retai lankausi
turguose, o jeigu kas nors siūlytų pakeisti litus į eurus, manau,
neverta prasidėti. Valstybė juk
pakeis be jokio mokesčio.

Policijos užkliudyti „youtuberiai“
dar labiau išpopuliarėjo
(Atkelta iš 1 p.)
„Šetone, prašau nupirki
mano sielą“
Filmukas yra kažkas panašaus
į vaizdo klipą, kur V.Grincevičius
dainuoja:
„Šetone, parašau nupirki mano
sielą
Už leidimą taškyti vaikų galvas
į sieną
Pyktis manyje verda kiekvieną
dieną
Tai daug dažniau nei mano
mama verda man pieną
Jeigu pagaučiau aš vaiką, galėčiau jo mėsą sušaldyt, suvalgyt,
Kaulus vietoj malkų suskaldyt...“ – sukurtas prieš trejetą savaičių. Jame policijos pareigūnai
įžiūrėjo galimą nesantaikos kurstymą ir ikiteisminį tyrimą pradėjo
pagal baudžiamojo kodekso 170
straipsnio 1 dalį.
Iki trečiadienio ryto „Šetone,
prašau...“ „Youtube“ buvo peržiūrėtas per 700 tūkst. kartų. Trečiadienį filmukas buvo uždarytas,
tačiau tos pačios dienos vakare vėl
buvo paleistas ir dabar jau kiekvieną parą sulaukia dar po 100 tūkst.
peržiūrų. Penktadienio rytą jis jau
buvo pasiekęs 900 tūkst. atsidarymų.
Tam tikrą skaičių peržiūrų pasiekę „Youtube“ filmukų kūrėjai pradeda generuoti pajamas,
tad, panašu, kad kilęs skandalas
V.Grincevičiui ir jo bičiuliams yra
finansiškai naudingas. Žodžiu, gal
ir ne pats šetonas, bet nors „Youtube“ perka „kūrėjų“ sielas....
Kuria serialą „Kaimo
palicija“

Onė LEGIENĖ, Anykščių
miesto gyventoja:
- Nebijau. Nesu „gluša“ ir
nesu tiek sena. Pirkti eurus iš
žmonių aš tikrai nepirksiu ir
niekam nepatarčiau. O turguose reikia būti atsargiem, nuo
šito niekas neapsaugotas. Juk
ir litų padirbtų pasitaiko.

„Šetone, prašau...“ – kūrėjai –
keturi jauni vaikinai iš Troškūnų
seniūnijos. Trys broliai Grincevičiai – Rytis, Mantas ir Vaidotas bei
jų pusbrolis Giedrius Sasnauskas.
Vaikinai, pasivadinę „Aferistais“, į „Youtube“ yra prikrovę
šūsnį filmukų: juose keistoko humoro siužetai, o „aktoriai“ vienas
kitą kloja daugiaaukščiais keiksmažodžiais. Vienas iš „Aferistų“
serialų vadinasi „Kaimo palicija“.
Serialuose pagrindiniai herojai –
jauniausias iš Grincevičių Vaidotas
ir jo pusbrolis Giedrius.
„Šetone, prašau...“ – populiariausias troškūniečių kūrinys, tačiau ir dalis kitų „Aferistų“ kūrinių
„Youtube“ turi šimtatūkstantines
peržiūras.
Vienas „kūrėjas“ dar eina
į mokyklą

Petras JASIŪNAS, Plikiškių
(Andrioniškio sen.) gyventojas:
- Jau turėjau bandžiusių apgauti, tačiau aš į kalbas nesileidau. Apsiperku parduotuvėje,
turguose perku retai. Dėl pagrabo laikomas santaupas bankas pakeis nemokamai. Tad,
bijoti nėra ko.
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„Šetone, prašau...“ dainuojantis
V.Grincevičius yra grupės lyderis.
Jo vyresnieji broliai išsikraustė iš
tėviškės į miestus, o V.Grincevičius
liko kaime. Vaikinas niekur nedirba. Jo pusbrolis G.Sasnauskas dar
mokosi Troškūnų gimnazijoje.
Troškūnų gimnazijos direktorė
Aušra Sapkauskienė „Anykštai“
sakė, jog nieko blogo negalinti
pasakyti nei apie brolius Grincevičius, nei apie G.Sasnauską. Pasak
direktorės, vaikinai yra meniškos
sielos. V.Grincevičius yra buvęs
skaitovų konkurso nugalėtoju, vaidino Troškūnų teatrų festivalyje
„Troškimai“.

„Kiekvienam juokingi
skirtingi dalykai“
„Anykštos“ pakalbintas G. Sasnauskas dėstė, kad policijos pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl „Šetone,
prašau...“ vertina kaip nesusipratimą. „Vieni juokiasi iš vienų dalykų, kiti – iš kitų. Sako, kad mūsų
humoras prastas. Gal ir prastas, bet
jai kažkam juokinga – tai kas čia
blogo?“ – kalbėjo Troškūnų gimnazijos mokinys.
Jis teigė nesigraužiantis dėl policijos pradėto tyrimo. „Reikės susimokėti tą baudą, tai susimokėsim.“
– nesikrimto gimnazistas.
Giedrius sakė, kad jo kolega
Vaidotas bandė dirbti, bet jam nepatinka, kad kažkas vadovauja,
todėl darbą metė ir dabar yra lyg
ir profesionalus „youtuberis“. Pats
Giedrius taip pat sakė dar nežinąs,
ar baigęs gimnaziją studijuos, ar
mėgins gyventi iš „Youtube“ filmukų.
Palaiko žinomi žmonės
Paramą Troškūnų „youtuberiams“ viešai pareiškė muzikantas
ir žurnalistas Marijonas Mikutavičius, buvęs teisingumo ministras
Remigijus Šimašius, žinomi šalies
humoristai. O Algis Ramanauskas-Greitai pasisakė ypač sodriai.
„Lietuvos teisėsauga turėtų pro
pirštus žiūrėti į vatnikų, račų ir
superpyndų isterijas. Aš palaikau
Whydotą. Tai yra humoras, net jeigu kam nors nepatinka“ – komentavo A.Ramanauskas-Greitai.
„Dabartinis kūrybos pasaulis pilnas nesąmonių, kvailiausių dalykų.
Toks įspūdis, kad už pakarpos paėmė silpniausią ir kvailiausią. Todėl
jis nusipelno užuojautos. Jaunas
bičas, susidūręs su labai kategorišku pasauliu.“ – V.Grincevičių

užjautė M.Mikutavičius.
„Facebook“-e V.Grincevičiaus
rėmėjai sukūrė profilį „Mes palaikom Whydofą“, šalies žiniasklaidos priemonės plačiai aprašė minėtą istoriją, o pats V.Grincevičius
noriai dalino interviu.
Pasisakymuose žiniasklaidoje
V.Grincevičius neišeina iš Whydofo vaidmens, kalba anykštėniška
tarme, laido specifinius juokelius.
Vaikų teisių specialistė
įžvelgia smurto skatinimą
Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos direktorė Odeta
Tarvydienė TV3 televizijai komentuodama „Šetone, prašau...“
žodžius sakė: „Dėl tos dainos kreipėsi ne vienas pilietis. Rašė tėvai,
kurie prašė išsiaiškinti, ar minėta
daina neskatina smurto prieš vaikus. Perklausius dainą paaiškėjo,
kad ten tikrai yra skatinama smurtauti. Tiek dainos žodžiuose, tiek
komentaruose po šia daina. Todėl
buvo nuspręsta kreiptis į policiją. Jie pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Smurto internetinėje erdvėje yra
apstu, todėl į tokius atvejus reikia
reaguoti itin rimtai.“
„Kūrėjų“ likimas –
specialistų rankose
Anykščių rajono Kriminalinės
policijos viršininkės Aušros Staškevičienės teigimu, „Aferistų“ likimą lems specialistų išvados dėl
jų dainos žodžių. „Specialistams
bus pateikta užduotis ir kai gausime išvadas, spręsime ar jų daina
kursto nesantaiką.“ – „Anykštai“
sakė A.Staškevičienė.
Pasak pareigūnės, ikiteisminis
tyrimas gali būti ir nutrauktas, tačiau vaikinams pagal baudžiamojo
kodekso 170 str. 1 dalį gali būti
skirta bauda ir net areštas.

savaitės citatos
Gal greičiau šėtonu ar
šėtonu?
Aušra
STAŠKEVIČIENĖ,
Anykščių kriminalinės policijos
vadovė, apie kunigo kapą išniekinusio chuligano religinius įsitikinimus:
„Neturime informacijos, kad
jis priklausytų kokiai nors sektai.
O kuo jis tiki – Dievu ar šėtonu nėra galimybių nustatyti.”
Gal jie ne viršutinį
sluoksnį įvertino?
Antanas
KATLIORIUS,
Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, apie žemės įvertinimą:
„Žemės vertė tikrai kelia abejonių. Kai pasižiūri, kaip vadinamieji ekspertai įvertino, tai
ir norisi pasakyti – pasiimkit tą
žemę ir atiduokit pinigus.”
Ko? Žiūrėti į patį kairiausią
Šventosios krantą!
Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių
rajono vartotojų kooperatyvo vadovė, apie Anykščių gaivinimą:
„Manau, kad tik verslo gaivinimas gali atgal pritraukti žmones. Kitaip, ko jiems čia važiuoti?”
Dujines katilines
pastatėme. Ot!

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras, retoriškai klausė:
„O ką per 25 metus pastatėme?
Tik uždarinėjame tai, ką buvo
pastatę okupantai.”
Jei dar tiksliau – tai
pravažiuojančiam svečiui

Ričardas SARGŪNAS, Seimo
narys, apie Anykščių perspektyvas:
„Labai gerai, kad Anykščių
rajone yra muziejų, turistų traukos centrų, bet tai skirta tik atvažiuojančiam svečiui.“
Nereikės, nereikės...
Kremuosim!
Audrius BITINAS, profesorius, apie norus:
„Norėtųsi tikėti, kad šiame
šimtmetyje nereikės laidoti paskutinio anykštėno.“
O šiaip tai juokiasi tas,
kas juokiasi paskutinis
Giedrius
SASNAUSKAS,
Troškūnų gimnazijos mokinys,
vienas iš filmuko „Šetone, prašau...“ dėl kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas, autorių. Apie
humoro jausmą:
„Vieni juokiasi iš vienų dalykų, kiti – iš kitų“

ŽMONĖS
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Inauguruotas Anykščių Rotary klubas
Šeštadienį Anykščių menų inkubatoriuje vyko Anykščių Rotary klubo inauguracijos iškilmės.
Anykščių Rotary klube yra 26 nariai, jo prezidentu išrinktas
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro suaugusiųjų skyriaus vyr. gydytojas Kęstutis Jacunskas.

Anykščių Rotary klubo prezidentu išrinktas Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centro suaugusiųjų skyriaus vyr. gydytojas
Kęstutis Jacunskas.
Klubas kurti pradėtas prieš ketvertą metų. Anykščių Rotary klubui priklauso žinomi rajono verslininkai Vygantas Šližys, Michailas
Baluckas, Lukas Pakeltis, Raimondas Biliūnas. Tarp Anykščių rotariečių yra ir valstybinių įmonių vadovų, ir savivaldybės darbuotojų.
Oficialiai Anykščių Rotary klubas inauguruotas birželio 28-ąją
Vilniuje, Valdovų rūmuose. Mūsų
miesto klubas tapo 49-uoju Rotary
klubu Lietuvoje. Šalyje yra apie 1
500 rotariečių.
Klubo prezidentas K.Jacunskas
„Anykštai“ teigė, jog Rotary klubams griežtai draudžiama dalyvauti politikoje ir kištis į religinius
reikalus. Politikuoti rotariečiai gali
tik kaip atskiri individai savęs nesiedami su klubu.
Esminė Rotary klubų veiklos
kryptis yra labdara ir mecenavimas. Anykštėnai gerus darbus daryti pradėjo dar iki oficialios klu-

rievės

Rytis KULBOKAS
Mūsų, www.anyksta.lt, portale
radęs nuorodą į youtube tinklapį, pažiūrėjau, ką norėjo ja
parodyti. Ten buvo nuoroda į neformalų rusų grupės „Rabfak“
dainą „Kiekvienam kryžius“.
Dainoje ironiškai pasakojama
apie rinkimus – visi kandidatai tokie mieli ir vienas už kitą
geresni, kad „kaip jiems neduoti,
kaip neįsimylėti – kiekvienam po
kryžių, kiekvienam po kryžių“
(„kak tak nidat im, kak nivliubitsa – každomu krest, každomu
krest“) rinkimų biuletenyje...
Pagalvoji, nėra ta Rusija tokia

bo inauguracijos. Jau dveji metai
Anykščių Rotary šefuoja Anykščių
vaikų ir jaunimo užimtumo centrą,
rengia jaunuoliams vasaros stovyklas, organizuoja sporto varžybas.
Anykščių Rotary klubas ketina prisidėti ir prie žuvusių viešintiškių
režisierių Galinos ir Vytauto Germanavičių paminklo statybos.
Jau beveik metai Anykščių Rotary klube tie patys 26 nariai. Norint tapti klubo nariu užtenka vieno
klubo nario rekomendacijos, tačiau
naujas žmogus netaps klubo nariu,
jei tam prieštaraus bent vienas
žmogus. K.Jacunskas sakė žinąs
atvejų ir kitų miestų klubų, kur per
metus nariais pageidaudavo tapti
6-7 žmonės, o būdavo priimamas
vos vienas naujokas.
Rotariečiai diskutuoja apie svarbiausius rajono gyvenimo klausimus, kalbasi apie miesto plėtros vizijas ir perspektyvas. Tačiau pasak
K.Jacunsko, niekas iš klubo narių,

net ir tų, kurie turi partinių interesų, nekelia savo interesų aukščiau
klubo tikslų.
Anykščių rotariečius Menų inkubatoriuje vykusiose klubo inauguracijos iškilmėse sveikino rajono
vadovai, Anykščių klebonas Petras
Baniulis, svečiai iš kitų Lietuvos
Rotary klubų. Renginį vedė aktorius Rimantas Bagzdevičius, grojo
saksofonistas Petras Vyšniauskas,
dainavo bardas Andrius Kulikauskas.
Anykščių Rotary klube nėra moterų, tačiau teoriškai moterys gali
būti Rotary klubo narėmis, nors
paprastai šie klubai lieka vyriški.
O, pavyzdžiui, Mažeikiuose buvo
įkurtas atskiras moterų Rotary klubas.
Rotary klubų nariai moka vienkartinį stojamąjį mokestį ir nuolatinį nario mokestį. Rotariečiai
mokesčių dydžio neskelbia, tačiau,
pasak K.Jacunsko, tos sumos „nėra
įspūdingos“.
Pasaulinė Rotary organizacija
įkurta 1905 metais Čikagoje. 1917
metais įkurtas Rotary fondas, iš
kurio lėšų kasmet daugiau kaip 40
mln. JAV dolerių skiriama humanitariniams tikslams. Vien poliomielito programai Rotary fondas jau
išleido 240 mln. JAV dolerių.
Rotary fondas finansuoja tūkstančių jaunuolių studijas užsienio
universitetuose, jiems skiriamos
„Ambasadorių stipendijos“.
Rotary pavadinimas kilęs nuo
tradicijos organizacijos veiklos pradžioje kas savaitę rinktis vis kitoje
vietoje. Pasaulinis Rotary klubas
jungia daugiau kaip 1,2 mln. rotariečių, susibūrusių į daugiau kaip 32
tūkst. Rotary klubų 200 šalių.
Pirmasis Lietuvos Rotary klubas
įkurtas 1934 metais Kaune, vėliau
Klaipėdoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vėl pradėti kurti
Rotary klubai. Pirmasis atsikūrė
ir jau 1992 m. buvo įregistruotas
Tarptautinėje Rotary organizacijoje Vilniaus Rotary Klubas. Pasaulinė Rotary organizacija padalinta į
penkis regionus. Lietuva priklauso
Europos-Afrikos zonai, o šios zonos Rotary organizacijos sostinė

egzotika. Legendos apie netramvadovų automobiliams) naudoja
domą piktnaudžiavimą valdžia
nuimamus lipdukus. Be lipdukų
nedaug kuo skiriasi nuo mūsų
stovėjo ir kita „Škoda“. Negapolitikų cinizmo. Ir nuo ne bet
rantuoju (savo akimis nemačiau
kokių, o mūsų rajono politikų.
kas iš jos išlipo), bet panašu,
Praėjusią savaitę buvo pakad tai buvo mero Sigučio Obedemonstruota dar viena tokio
levičiaus tarnybinis automobilis.
politinio cinizmo apraiška –
O kiti savivaldybės automobiliai
spjovimas į įstatymus. Tiksliau
stovėjo tvarkingai pažymėti užtas spjaudyrašu „Anykšmas tęsiasi
...Kodėl tyli Antikorupci- čių rajono samažiausiai
jos komisija, kai jai panosė- vivaldybė“...
dvejus metus,
Teisingai, kas
je galimai piktnaudžiauja- leidžiama
o tai jau tolygu
ma valdžia?..
cinizmui. Į
valdžiai, tas
partizanų kovų
neleidžiama
tako atidarymą Šimonių girioje
paprastam darbuotojui.
savivaldybės socialdemokratai
Tai, kad savivaldybės vadovų
– administracijos direktorius Viautomobiliai įkyriai nepažymimi,
lius Juodelis, vicemeras Donatas
verčia manyti, jog tam yra tam
Krikštaponis ir atstovė spaudai
tikra priežastis ir tikrai ne tokia,
Virginija Ros Garcia vėl (eilinį
kaip dar kadencijos viduryje
sykį) atvažiavo skiriamaisiais
kalbėjo D.Krikštaponis, kad
ženklais nepažymėtu automobivieną lipduką pametus su kitu
liu. Atrodytų, kas čia tokio, „pavažinėti negražu... Taip įkyriai
metė“ lipdukus, bet esmė, kad
nežymimi automobiliai gali būti
kiek kartų aš pats asmeniškai
tik dėl galimybės jais naudotis
mačiau tą „Škodą“, tiek kartų ji
asmeniniais tikslais. Juo labiau,
buvo neženklinta.
kad „Anykšta“ yra tiek skambuO dėmesį į ją atkreipėme dar
čių sulaukusi iš skaitytojų, kurie
2012 metais, kai paaiškėjo, kad
pasakojo, kad matė į namus
Anykščių savivaldybė (bent jau
tarnybiniais automobiliais važi-

Anykščių Rotary klubo inauguracijos iškilmėse dalyvavo apie
120 žmonių – patys Anykščių rotariečiai, rajono valdžia, svečiai
iš kitų Lietuvos Rotary klubų
Roko BUŽINSKO nuotr.
yra Šveicarijos mieste Ciuriche.
1943 metais Rotary patvirtino
keturių klausimų testą, kaip savo
organizacijos moto: „1. Ar tai yra
tiesa? 2. Ar tinka tai visiems suinteresuotiems? 3.Ar tai padės kurti
gerus santykius? 4. Ar tai bus naudinga visiems suinteresuotiesiems?

Pirmųjų trijų klausimų autorius
yra Sokratas... Taip pat rotariečiai
teigia, jog kiekvieną darbą, žodį
ar mintį reikia keturis kartus patikrinti skirtingais filtrais – ar tai
teisinga, ar tai garbinga, ar tai gera
ir, ar naudinga žmonėms.
-ANYKŠTA

nėjančią rajono valdžią.
Kodėl tyli Antikorupcijos
komisija, kai jai panosėje galimai piktnaudžiaujama valdžia?
Juk jos lyderis veržte veržiasi,
net prieš televizijos kameras,
kovoti su rajoną užplūdusiomis
negerovėmis. Bent jau signatarės Irenos Andrukaitienės ir
A.Vienuolio progimnazijoje jau
nebedirbančio režisieriaus Eriko
Druskino atvejais. Ypač atlyginimų klausimais. Juo labiau, kad
viena iš Antikorupcijos komisijos
užduočių – „padėti atskleisti korupcinio pobūdžio veikas, teikti
siūlymus kaip mažinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę“.
Tai kodėl sąlygos piktnaudžiauti padėtimi pačioje
savivaldybės viršūnėje klesti, o
komisija demonstruoja visišką
abejingumą? Gal visa esmė slypi
komisijos sudėtyje? – Komisijos
pirmininkas Romaldas Gižinskas
socialdemokratas, valdančiųjų atstovas (juk kaip svarstysi
partijos valdžią, pats be kepurės
liksi), Raimondas Balsys – valdančiosios koalicijos atstovas;
Artūras Šajevičius – formaliai
ne valdančiųjų atstovas, Alvydas

Gervinskas – formaliai, bent jau
buvo, ne valdančiųjų atstovas,
Aloyzas Virgilijus Milaknis
– mero, tai yra jo viršininko,
patarėjas, Audronius Gališanka
(savivaldybės darbuotojas) ir
Ligita Kuliešaitė (kuri dar visai
nauja narė) taip pat savivaldybės darbuotoja.
Kai tokia Antikorupcijos komisijos sudėtis, kaip nebus sąlygų
savivaldybės vadovų korupcijai
klestėti? Kuris iš šios komisijos
narių norės likti be postų partijoje ir be darbo?
O va darbo klausimas galėtų
būti atskiras klausimas. Kažkaip
„keistai“ vos ne visus konkursus
į laisvas darbo vietas savivaldybėje ir jos įstaigose laimi
socialdemokratai ar iš karto po
konkurso susiprantantys jais
tapti. O žinant, kad socialdemokratų partijoje nario mokestis
mokamas nuo atlyginimo dydžio,
tai visai pakvimpa politine korupcija. Aišku, ši korupcija jau
ne rajono Antikorupcijos komisijos lygmens, tačiau patarlė sako,
kad žuvis genda nuo galvos. Tas
pats galioja ir valdžios piramidėje.
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sekmadienis
0.25 „Keršytojas“. N-14
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 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
10.30 Gustavo enciklopedija.
11.00 Šv. Mišios. Didieji
Gailestingumo Motinos atlaidai. Tiesioginė transliacija iš
Vilniaus Aušros Vartų koplyčios.
12.30 „Ui kalnų arbatos kultūra“.
13.10 „Puaro 10“. N-7
15.00 „Pragaištingas karas“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Klaipėdos „Neptūnas“
- Panevėžio „Lietkabelis“.
18.00 Keliai.Mašinos.Žmonės.
(k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Legendos.
22.00 „Lilehameris“. N-7
0.00 Auksinis protas (k).
1.10 „Puaro 10“ (k). N-7
2.45 Pasaulio panorama (k).
3.10 Savaitė (k).
3.35 Legendos (k).
4.25 Svajonę turiu (k).
5.40 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.
„Troškimų akmuo“.
11.50 „Načas Libras“. N-7
13.40 „Mano puikioji auklė “.
N-7
14.50 „Didingasis amžius“. N-7
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 „Pasaulinė invazija.
Mūšis dėl Los Andželo“. N-14
0.05 „Saulėlydis. Brėkštantis
vėjas“. N-14
1.40 „Kunigas“ (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 „Sinbadas. Septynių jūrų
legenda“.
13.05 „Urmu pigiau“. N-7
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 Savaitės komentarai.
19.30 Lietuvos talentai 2014.
21.30 „007 Operacija “Skyfall”“.
N-7

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 „Garbės klausimas“. N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. N-14
23.00 „Kerštas už Andželą“.
N-14
1.00 Bamba TV. S
6.50 „Mylėk savo sodą“ (k).
7.45 „Nuotakos siuabūnės“.
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Goko stiliaus paslaptys“.
16.35 „Būrėja“ (k). N-7
17.05 „Viengungis“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio panorama (k).
11.30 Savaitė (k).
12.00 Gyvenimas (k).
13.00 „Mažasis princas“.
13.25 „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 (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 „Pragaištingas karas“ (k).
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris II“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. N-7
8.50 „Kelionė į Žemės centrą“
(k). N-7
10.40 „Skūbis Dū 2. Monstrai
išlaisvinti“ (k). N-7
12.30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
12.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Benas Tenas“.
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 „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 „Urmu pigiau“. 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
18.30 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 „Išdavystė“. N-14
0.10 „Specialioji jūrų policijos

tarnyba“. 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 dvyliktukas“. N-7
23.55 „Sostų karai“. N-14
0.55 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-14
1.50 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
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
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19.05 „Deividas Bleinas.
Įšaldytas laike“.
20.00 „Nustebink mane“.
21.00 „Inspektorius Džordžas
Džentlis. Mirtis po žeme“. N-14
22.45 „Baimės įlanka“. N-14
0.20 „Goko stiliaus paslaptys“
(k).
KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014.
9.30 „Amžinai graži suknelė“
(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.
Juodupė. 1 d.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Opera „Pikų dama“.
17.10 „Pasijutau lietuviu esąs“.
18.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 ...formatas. Poetas
Vidmantas Elmiškis (k).
19.00 Atrask ir didžiuokis.
Rašytoja Dovilė Zelčiūtė.
19.40 „Kraujo duktė“.
21.15 Laiko ženklai.
22.10 Nacionaliniai Kristijono
Donelaičio metų skaitymai.
Pavasario linksmybės. 2014 m.
23.00 Panorama (k).
23.30 Džiazo muzikos vakaras.
0.30 Jubiliejinis Ryčio Cicino
koncertas.
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 Apie žūklę (k).

6.15 Autopilotas (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7
9.05 Dviračio šou (k).
9.35 KK2 (k). N-7
10.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
10.45 Pasivaikščiojimai su
Jazzu. 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
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Šokis hiphopo ritmu.
Revoliucija“. N-7
21.00 „Bobo užkandinė“. N-14
22.00 „Džo“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Šokis hiphopo ritmu 2.
Gatvės“ (k). N-14
7.40 „Neprilygstamieji gyvūnai“.
N-7
8.45 Kitoks pokalbis.
9.45 Pradėk nuo savęs.
9.50 Namų daktaras.
10.25 Vantos lapas. N-7
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Girių takais.
12.00 VMG kulinarinis žurnalas.
13.00 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. N-7
14.10 „Mikropasauliai“. N-7
15.00 Europos karatė čempionatas 2014 m.
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 Kaimo diena.
21.33 „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

2014 11 17
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 „Ir kaip ji viską suspėja?“.
N-7
22.40 „Slapti reikalai“. N-7
23.35 „Begėdis“. N-14
0.30 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Nacionaliniai Kristijono
Donelaičio metų skaitymai.
Pavasario linksmybės. 2014 m.
(k).
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Šventadienio mintys.
12.15 Muzika gyvai (k).
13.35 Atrask ir didžiuokis.
Rašytoja Dovilė Zelčiūtė (k).
14.20 „Kraujo duktė“ (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
surinkti komandą ir sukurti kompaniją. 1 d.
19.45 Durys atsidaro.
20.15 Tūkstantmečio akimirkos.
Aistrų valdoma Salomėja Nėris.
20.30 Kultūra.
20.45 Teatras.

21.30 „Poetiškas pasaulis drobėje“.
22.00 „Niagaros“ motelis“ (k).
N-14
23.30 Kultūra +. (k).
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Kultūros savanoriai (k).
1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės.
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 „Kobra 11“. 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 2.
Kruvini Teksaso pinigai“. S
0.50 „CSI kriminalistai“. N-7
1.40 „Dingusiųjų paieškos grupė “.
N-7
7.25 Namų daktaras.
7.55 Vantos lapas. N-7
8.25 Girių takais.
8.55 Šiandien kimba.
9.30 Kitoks pokalbis.
10.30 Nuoga tiesa. N-7
11.30 Pasaulis X. N-7
12.30 „24/7“.
13.30 „Neprilygstamieji gyvūnai“.
N-7
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 „Sukčius“. 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 14“
(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 6“.
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 (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 „Ui kalnų arbatos kultūra“ (k).
0.40 „Senis“. N-7
1.40 Mokslo ekspresas.
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Stilius (k).
4.35 Emigrantai (k).
5.20 Specialus tyrimas (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
II“.

7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Troškimų akmuo“ (k).
10.35 Lietuvos balsas (k).
12.30 „Mažieji Tomas ir
Džeris II“ (k).
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Benas Tenas“.
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
„Durys priešais“. N-14
0.05 „Mafijos daktarė“. N-7
1.00 „Farų šeima“. N-7
1.55 „Agentai“. 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
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
18.30 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
23.15 „Išdavystė“. N-14
0.15 „CSI kriminalistai“. 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 (k). N-7
9.00 „Garbės klausimas“ (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 „Padėkit tapti tėčiu“.
N-14
23.20 WRC Pasaulio ralio
čempionatas. Velsas.
0.25 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.20 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas 14“
(k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Emigrantai (k).
12.00 Specialus tyrimas (k).
12.35 Lašas po lašo (k).
12.45 Žingsnis po žingsnio (k).
13.00 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 6“.
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 (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
1.40 Žingsnis po žingsnio.
Būstas. (k).
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Legendos (k).
4.35 Gyvenimas (k).
5.25 Durys atsidaro (k).
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(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 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 „Benas Tenas“.
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
„Kalinių lėktuvas“. N-14
0.30 „Mafijos daktarė“. N-7
1.25 „Farų šeima“. N-7
2.20 „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
12.55 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.30 „Kung Fu Panda“.
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 „Išdavystė“. N-14
0.10 „Pelkė“. 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 „Vienišius“. N-14
23.15 „Sostų karai“. N-14
0.15 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.10 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7.
2.15 Bamba TV. S
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Žmogus-voras“.
9.00 „Antinas Gudruolis“.
9.25 „San Francisko raganos
III“. N-7
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biuras“.
9.00 „Antinas Gudruolis“.
9.25 „San Francisko raganos
III“. N-7
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 „Mūsų priešai“. N-14
22.30 „Slapti reikalai“. N-7
23.25 „Begėdis“. N-14
0.25 „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 Septynios Kauno dienos (k).
12.15 „Sodybų tuštėjimo metas“ (k).
13.30 Tūkstantmečio akimirkos. Aistrų valdoma Salomėja
Nėris. (k).
13.45 Kultūra (k).
14.00 Mūsų miesteliai.
Juodupė. 1 d. (k).
14.45 Gimtoji žemė.
15.15 LRT Kultūros akademija. Ilja Laursas. Verslas
naujai. Kaip surinkti komandą
ir sukurti kompaniją. 1 d. (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 6“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.

17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Kankinimai“.
18.45 Kultūra.
19.00 Mūsų dienos - kaip
šventė.
20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Istorijos detektyvai.
N-7.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 Bonjour, maestro!
Režisieriui Juozui Miltiniui
atminti.
0.15 Panorama (k).
0.45 Dėmesio centre (k).
1.00 Teatras (k).
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 „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 „Žmogus be praeities“.
N-14
23.20 „Skaistuolio filmas“.
N-14
1.05 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
7.05 Reporteris.
7.55 „Šviesos lašas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 „Spąstai tėčiui“.
13.30 „Neprilygstamieji gyvūnai“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Gamink sveikiau!“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Sukčius“. N-7
19.55 Žinios.
20.35 Patriotai. N-7
21.35 Laikas krepšiniui.
21.45 Europos taurė 2014.
Serbijos „Partizan NIS
Belgrade“ - Vilniaus „Lietuvos
rytas“.
23.35 VMG sala.
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
0.50 VMG sala.
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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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 „Paskutinis iš gyvųjų“.
N-14
22.55 „Slapti reikalai“. N-7
23.50 „Begėdis“. N-14
0.45 „Paskutinė tvirtovė“. N-7
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 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.45 Kultūra (k).
14.00 Būtovės slėpiniai.
Lietuva Ukrainoje. LDK pilys.
1 d. (k).
14.45 Girių horizontai.
15.15 Istorijos detektyvai (k).
N-7
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 6“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Mes iš medžio ir dainų“.
18.35 „Lituanikos sparnai“.
19.00 Gintarinės batutos
meistrai.

20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Kultūros savanoriai.
21.15 ...formatas.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Havras“. N-14
23.30 „Poetiškas pasaulis
drobėje“ (k).
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 LRT Kultūros akademija.
Ilja Laursas. Verslas naujai.
Kaip surinkti komandą ir sukurti kompaniją. 1 d. (k).
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Pasivaikščiojimai su
Jazzu. VDU karta (k).
11.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
13.05 KK2. N-7
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Šefas rekomenduoja
(k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „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 „Svetimas kūnas“. N-14
23.20 Europos pokerio turas.
S
0.30 „CSI kriminalistai“. N-14
1.20 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
7.05 Reporteris.
7.55 „Šviesos lašas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.05 Vantos lapas. N-7
13.35 VMG kulinarinis žurnalas.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Gamink sveikiau!“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.35 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
18.40 „Sukčius“. N-7
19.55 „Kulinaras“. N-7
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
0.50 VMG sala.
0.55 Reporteris.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas
14“ (k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Auksinis protas (k).
12.30 Tautos balsas (k).
13.00 „Aivenhas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 6“.
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.
18.50 Tikri vyrai.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Svajonę turiu.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Svajonę turiu.
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Žemynų raida. 2
d.Australija“.
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva
(k).
3.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (k).
4.35 Tikri vyrai (k).
5.25 Lietuva gali (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 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 „Benas Tenas“.
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
„Profas“. N-14
0.00 „Mafijos daktarė“. N-7
0.55 „Farų šeima“. N-7
1.50 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
12.55 „Ančiukas Donaldas
ir draugai“.
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios
19.30 Ginčas be taisyklių.
N-7
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7
21.00 Opiumas liaudžiai.
N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 Žalioji enciklopedija

22.10 „Kobra 11“. N-7
23.15 „Išdavystė“. N-14
0.15 „Kaulai“. 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 (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. Naftos karalius“. N-7
23.20 „Sostų karai“. N-14
0.20 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.15 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
6.50
7.45
8.10
8.35
9.00
9.25

„Keksiukų karai“ (k).
„Nugalėtoja“.
„Didysis filmukų šou“.
„Žmogus-voras“.
„Antinas Gudruolis“.
„San Francisko raga-

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas 14“
(k).
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Meilė kaip mėnulis“
(k).
13.00 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 6“.
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 „Baidyklė“. N-14
1.40 „Senis“. N-7
2.40 Laba diena, Lietuva (k).
4.25 Duokit šansą (k).
4.55 Tautos balsas (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
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Benas Tenas“.
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 „Raudonkepuraitė“.
N-14
0.50 „Grįžimas namo“. 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 „Kung Fu Panda“.
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 „Žuviukas Nemo“.
21.25 „Keršytojai“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“

(k). N-7
8.00 Naktis ir diena (k). N-7
9.00 „Vinetu. Naftos karalius“
(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 „Filadelfijos vaikis“.
N-14
23.20 „Farai“ (k). N-14
0.50 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Žmogus – voras“.
9.00 „Antinas Gudruolis“.
9.25 „San Francisko raganos
III“. N-7
10.15 „Duok leteną!“.
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“.

nos III“. N-7
10.15 „Duok leteną!“ (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 Jubiliejinis Ryčio
Cicino koncertas (k).
14.35 Mokslo sriuba (k).
14.45 Kaimo akademija.
15.15 Kultūros savanoriai
(k).
15.45 ...formatas (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 6“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“
(k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.

17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Meninykai“.
19.10 „Vertimai – virsmai“.
19.30 VU studentų roko
opera. 404. Rojus nerastas.
20.30 Mokslo sriuba.
20.40 „Paskui mažesnįjį
brolį“.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Kaimynai“.
23.10 Arti. Toli.
23.50 Prisiminkime.
0.00 Panorama. (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 „Havras“ (k). N-14

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Agentūra
S.K.Y.D.A.S. “. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“.
N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Olimpo apgultis“.
N-14
0.00 „CSI kriminalistai“.
N-7
1.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. 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).

7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus“.
7.55 „Šviesos lašas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Šeima - jėga!
13.30 Patriotai. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Gamink sveikiau!“.
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.

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
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17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XVI. Auksinė kekė“.
N-14
22.45 SNOBO KINAS
„Pietietiškos istorijos“. N-14
1.30 „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. 404. Rojus nerastas. (k).
13.10 „Pasijutau lietuviu
esąs“(k).
14.00 „Kaimynai“ (k).
15.15 Legendos.
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 6“ (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 Tūkstantmečio akimirkos. Paskutinė Salomėjos
paslaptis.
19.00 „Po žvaigždiniais
skliautais“.
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 Smegenų paslaptys.
23.30 „Liza, namo!“. N-7

0.00 Panorama (k).
0.30 Džiazo muzikos vakaras
(k).
1.30 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Mes pačios (k).
11.05 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
11.30 Apie žūklę.
12.00 24 valandos (k). N-7
13.00 Tauro ragas (k). N-7
13.25 Autopilotas (k).
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Padėkime augti (k).
14.45 24 valandos (k). N-7
15.40 Pagalbos skambutis.
N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Pasivaikščiojimai su
Artūru Tereškinu. 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 „Aferistas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Agentūra
S.K.Y.D.A.S. “. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7

18.00 „Aferistas“. 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 Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ – Madrido
„Real“.
0.50 „Žmogus be praeities“.
N-14
7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
7.55 „Šviesos lašas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Didysis pasivaikščiojimas.
13.00 „Keisčiausi gamtos
reiškiniai“.
14.10 VMG sala.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
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 „Pažadėtas kūdikis“.
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 Šv. Mišios, skirtos
Lietuvos kariuomenės dienai.
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Duokit šansą (k).
14.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
15.00 Tikri vyrai (k).
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis balsas.
23.15 „37 lemtingos dienos“.
N-7
2.15 „Senis“. N-7
3.15 Istorijos detektyvai (k).
4.00 Auksinis balsas (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 pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 Mes pačios.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Ilgai ir laimingai 2. Naujieji
Snieguolės nuotykiai“. N-7
11.25 „Žiedų valdovas. Dvi
tvirtovės“. N-7
14.45 „Didingasis amžius“.
N-7
16.35 „Dvidešimt minučių“.
N-7
18.30 Žinios.
19.00 „Karate vaikis“. N-7
21.50 „Laukiniai šernai“. N-7
23.55 „Broliai“. N-14
2.00 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 „Gelbėtojai“.
13.05 „Majoras Peinas“. N-7
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 2“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot.

20.50 „Marlis ir aš. Šuniukų
metai“.
22.40 „Paranoja“. N-7
0.50 „Ryklys vaiduoklis“. S
7.00 „Jokių kliūčių“ (k).
8.00 „Amerikos talentai“ (k).
9.00 Laba diena. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų
čempionų lygos etapas
Portugalijoje. 2014 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
„Atsitraukimas“. N-14
23.00 AŠTRUS KINAS
„Kasyklos“. S
0.55 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
10.25 „Kalahario dykumos
surikatos“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir
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įdomybės“.
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.
13.00 Šio rudens valgiai.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Superauklė“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Goko drabužių kelionė“. N-7
16.35 „Būrėja“.
17.10 „Princas ir aš.
Karališkas medaus mėnuo“.
19.05 „Širdies princesė“. N-7
21.00 „NemaRUS kinas.
Muškietininkai po dvidešimties metų“.
22.55 „Atpildas“. N-7
0.50 „Nustebink mane“ (k).
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Kultūrų kryžkelė (k).
10.00 Krikščionio žodis (k).
10.15 Kelias (k).
10.30 Keliaukim!
11.00 Arti. Toli. (k).
11.40 Žinios. Ukraina.
11.55 Futbolas. SMScredit.lt
A lyga. „Kruoja“ – „Trakai“.
14.00 „Amžinai graži suknelė“.
14.30 „Čia nebus mirties“.
17.05 „Meninykai“ (k).
18.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą). (k).
18.15 „Paskui mažesnįjį brolį“
(k).
19.10 Muzika gyvai.
20.15 Kultūra. Skulptorius
Romas Kvintas.
20.30 „Kelias į laimę 2“ (k).
21.30 „Baidyklė“ (k). N-14
23.00 Panorama. (k).

23.30 Jono Meko filmų retrospektyva.
0.55 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 (k).
18.55 24 valandos (k). N-7
20.00 Pasivaikščiojimai su
Artūru Tereškinu. VDU karta.
(k).
20.30 Autopilotas (k).
21.00 „Keliautojo atmintinė“.
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
Artūru Tereškinu. 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
19.05 „Labas rytas“. N-7
21.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
22.00 „Džo“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Olimpo apgultis“. N-14
7.45 „Neprilygstamieji gyvūnai“.
8.55 Didysis pasivaikščiojimas.
10.00 VMG kulinarinis žurnalas.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
13.25 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus.
13.30 „Vangelija“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7
18.35 „Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios.
19.30 „Laukinių kačių nuotykiai“
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios.
21.30 „Netikęs auklėjimas“.
N-14
22.10 „Kruvina žinutė“. N-14
0.25 „Nešiotojai“. S
2.10 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!

SITUACIJA
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DIREKTORIUS uždirba daugiau už vicemerą

Tarp savivaldybės darbuotojų didžiausias algas gauna meras Sigutis Obelevičius (5 tūkst.833 Lt),
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS (4 tūkst.878 Lt) ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis (4 tūkst.292 Lt).

(Atkelta iš 1 p.)
Karjeros valstybės tarnautojų
grupei priklausančio savivaldybės
kontrolieriaus Artūro Juozo Lakačausko vidutinė mėnesinė alga – 3
tūkst.966 Lt, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiosios
specialistės Linos Vinciūnienės - 2
tūkst.767 Lt.
Dvylikos savivaldybės skyrių
vedėjų vidutinis atlyginimas yra
4 tūkst.284 Lt (šiame skaičiuje
yra ir 2 vedėjams priskaičiuotos

priemokos už papildomą užduočių
vykdymą, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojo alga – 2
tūkst.585 Lt.).
35 savivaldybės administracijos
vyriausieji specialistai uždirba vidutiniškai po 2 tūkst.920 Lt (šioje
sumoje priskaičiuoti atlyginimų
priedai už laikinai nesančių specialistų funkcijų vykdymą 11 specialistų).
6 vyresniesiems specialistams
priskaičiuotas vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis – po 2 tūkst.719
Lt (viena priemoka už papildomų
užduočių vykdymą)
Savivaldybės gydytoja Vaiva
Daugelavičienė uždirba 2 tūkst.524
Lt, 10 seniūnų – po 2 tūkst.723 lt,
10 seniūnų pavaduotojų – po 2
tūkst.177 Lt.
Dirbantieji pagal darbo sutartis uždirba: 44 specialistai – po 1
tūkst.720 Lt (11 specialistų priskaičiuotos priemokos už papildomą užduočių atlikimą), 11 socialinio darbo organizatorių – po 1
tūkst.665 lt, 37 darbininkai – po 1
tūkst.125 Lt.
Be šitų pajamų kai kurie savivaldybės tarnautojai dar gauna atlyginimų priedus. „Anykštai“ pasiteiravus, kokius papildomus darbus
dirba tarnautojai, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS
atsisakė suteikti tokią informaciją,
susiejęs ją su asmenų privatumu.
„Anykšta“ tokius V.JUODELIO
biurokratinius trukdžius gauti visuomenei svarbią informaciją apskundė Seimo kontrolieriui.
- ANYKŠTA

balsai internete
(anyksta.lt):
@ „O“: „O ką mano Jūsų,
Kęstuti, partijos lyderis Lukas Pakeltis apie tai? Ar įpareigosite jį
šį priedų slėpimo klausimą iškelti
savivaldybės tarybos posėdyje?
Posėdis vyks šį ketvirtadienį. Pakeltis juk nemanė, kad režisieriaus
alga turi būti paslaptis. O čia ne
mokykla visgi, o savivaldybė, kurią
būti skaidria įpareigoja savivaldos
įstatymai“.
@ „Taip jau“: „Man ir labai
nepatinka, kad su valdiškais pinigais šeimininkauja kaip su savais.
Ir vsio zaknno!“.
@ „Tarnautoja“: „O tai koks
jūsų reikalas, kiek ir už ką uždirbu? Tai ką darau - privatu. Ačiū
Direktoriui už begalinį gerumą
savo darbuotojoms!“
@ „Oho“: „O kodėl mokesčių
mokėtojai turi sumokėt už jūsų
paslaugas, tegul pats direktorius
susimoka privačiai. Nes kadangi
jūs sakot, jog dirbat privačiai, ir
dar neaišku ką, tai gal ten ... užsiiminėjat“.
@ „Užskaitau“: „Algą tą pačią
namo neša, o priedą tai meilužei
palieka.“
@ „Istorijos pamoka“: „Viskas taip ir bus, kol valdžioje bus
prorusiškai nusiteikę asmenys.
KGB struktūros yra slaptos struktūros ir viešumo jos bijo.“

SKELBIMAI
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Apsidraudusiems turto draudimu –
civilinės atsakomybės draudimas dovanų
Besibaigiant 2014-iesiems, draudimo rinkoje pastebima augančio gyventojų pasitikėjimo draudimo
bendrovėmis tendencija. Draudžiantis pasirinkimą vis dar lemia kaina, tačiau į turto saugumą nebežiūrima pro pirštus.

Baseinas bute
Draudimo bendrovės „Compensa
TU S. A. Vienna Insurance Group“
duomenimis, daugiau nei 80 proc.
draudžiamųjų įvykių šiemet – užliejimai. Nesusidūrusiems su tokia
problema gali kilti nuostaba – kaip
gali pratrūkti metaliniai vamzdžiai,
kurie jau tarnauja virš dvidešimt, o
kartais net ir keturiasdešimt metų?
Atsakymas paprastas - kuo ilgesnis
laikotarpis, tuo didesnė tikimybė,
kad vamzdis, paveiktas korozijos
ims ir netikėtai pratrūks, taip užliedamas kaimynus – jei pasiseks, tik
vieno aukšto, jei ne ir visus esančius
apačioje. O tokiu atveju nuostolius
turės atlyginti asmuo, kuriam pri-

įvairūs

klauso butas. „Compensa“ Anykščių
skyriaus vadovė Vida Riaubienė prisimena gana komišką situaciją, kai
žaisdami vonioje vaikai ją gerokai
perpylė ir po gero pusvalandžio kaimynai apačioje turėjo nuosavą baseiną savo bute. Žaidimų pasekmė
– užlietas kaimynų vonios kambarys
ir koridorius. Žinoma, tuomet situacija niekam juoko nekėlė, ko gero,
gyventojai su atlaidžia šypsena į vaikų išdaigas pažiūrėjo tik draudimui
apmokėjus buto remontą.
Genda technika
Įdomu, kad šiemet draudikai iš apsidraudusiųjų visų rizikų draudimu
sulaukia pagausėjusių prašymų atly-

Nuomoja patalpas Mindaugo g. Visi
patogumai, 46 kv. m, geras susisiekimas.
Tel. (8-611) 53226.

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

Išsinuomočiau ne mažiau 5 ha žemės ūkio po 200 Lt./ha./57.92 Eur./
ha.
Tel. (8-659) 12691 .

Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną iki 7,5 m pas
save ir kliento namuose.
Tel. (8-602) 61187.

Perkame įvairią medieną (išsivežame, galime išsikirsti). Parduodame
pjautą medieną, atraižas, malkas.
Išrašome sąskaitas.
Tel.: (8-638) 87800, (8-618) 40589.
Parduoda malkas (turi sausų), pjuvenas, „čipsus“. Perka mišką.
Tel.: (8-606) 43017,
(8-698) 35966.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki
2 metų, pensininkams - nuolaidos.
Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Tvenkinių kasimas, kelių formavimas, žemės lyginimo darbai.
Tel. (8-647) 48473.
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.
Statome namus, pirtis, dengiame
stogus, šiltiname fasadus. Darbus
galime atlikti savo medžiagomis.
Te. (8-670) 01470
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

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

ginti žalą sugedus įvairiems technikos prietaisams. O prietaisai genda
visokie – nuo kavos aparto, kai klientai skundžiasi, kad sunku žvaliai pradėti rytą be mėgstamiausio puodelio
kavos, iki kompiuterio, kuriame prasmenga labai svarbūs dokumentai.
Žinoma, nuotaika labiausiai subjūra
tuomet, kai tenka pirkti naują prietaisą ir krapštyti sunkiai uždirbtus
pinigus, greičiausiai taupytus visai
kitam pirkiniui. O tokių atvejų juk
nesuplanuosi. Turbūt ne vienas apsilankęs tualete esame susimąstę,
kas būtų jei pasilenkus staiga iš kišenės iškristų mobilusis telefonas.
„Compensa“ Anykščių skyriaus vadovė šypsosi: „Visai neseniai turėjo-

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
ì SALĖS NUOMA
TIK 100 Lt/28,96 Eur.

Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

me tokį draudžiamąjį įvykį. Į klozetą
įkritęs išmanusis telefonas nepataisomai sugedo. Jei ne draudimas,
klientui būtų tekę sumokėti nemažą
sumą perkant naują. O be telefono
šiais laikais – kaip be rankų.“
Visiems suprantama akcija
Draudimo bendrovė „Compensa“
iki 2015 metų sausio 24 dienos skelbia akciją, kurios metu visų rizikų turto draudimo kainos 1 m2 gyvenamojo
ploto – butui 0,59 Eur (2,04 Lt), o namui – 0,49 Eur (1,69 Lt). Bendrovės
atstovė tokį akcijos sprendimą aiškina taip: „Sukūrėme paprastą ir kiekvienam gyventojui lengvai suprantamą akciją. Paprasčiausiai nereikia
gaišti laiko einant į „Compensa“
biurą norint sužinoti, kiek kainuoja
namo ar buto draudimas. Pakanka
žinoti savo buto ar namo plotą ir labai greitai pasiskaičiuosite draudimo
kainą. Pavyzdžiui, vidutinio 50 m2
mūrinio buto draudimo kaina – vos
102 Lt (29,54 Eur), o vidutinio 150
m2 namo – tik 306 Lt (88,62 Eur) metams. Akcijos metu taikoma net iki
20% nuolaida, o žinant tai, kad mūsų
bendrovė ir anksčiau draudimo paslaugas teikė konkurencingomis kainomis, pasiūlymas tampa dar labiau
vertas dėmesio. Šiuo atveju nereikia
galvoti, kad jei pigu – bus nekokybiška. Priešingai – draudimo bendrovė
suteikia apsaugą plačiausiu Lietuvoje
žinomu visų rizikų draudimo variantu, kuomet draudimo apsauga apima

siūlo darbą
Ieškomas sunkvežimių remonto meistras, padangų montuotojas stabiliai dirbančioje įmonėje
Anykščiuose.
Daugiau informacijos
Tel. (8-610) 00543.
Reikalinga melžėja ir darbininkas prie gyvulių. Apgyvendina, suteikia socialines garantijas.
Skambinti tel. (8-613) 84141.

ne tik išvardintus įvykius.“
Dovanos klientams
Akcijos laikotarpiu kiekvienam apsidraudusiam gyventojų turto draudimu, dovanojamas civilinės atsakomybės draudimas nemenkai 5 000
Lt sumai. Ši draudimo paslauga ypač
aktuali nenumatyto įvykio metu nenorintiems pabloginti santykių su
kaimynams. Turto savininko civilinės
atsakomybės draudimas aktualus ir
daugiabučių namų, ir nuosavų namų
kvartalų gyventojams. Aktualus todėl, kad daugiabučiuose dėl vandentiekio avarijos didelė tikimybė užlieti
apačioje esančių kaimynų turtą, o
nuosavų namų gyventojams – dėl
gaisro pavojaus, nes kilus gaisrui,
liepsna labai greitai pasiekia ir kaimynų namus.
Pasitikėjimas auga
Preliminariais „Compensa“ duomenimis, šiemet turto draudimo
įmokos ir apdraustų namų skaičius
bendrovėje paaugs net 40 proc.
Vadinasi, įmone pasitiki vis daugiau
šalies gyventojų. Taip pat pastebima
tendencija, kad apskritai vis daugiau žmonių pradeda rūpintis savo
turto saugumu ir į draudimą nebenumoja ranka, kaip anksčiau. Anot
V. Riaubienės, gyventojai labiausiai
linkę įsigyti paslaugas akcijos laikotarpiu ir kol kas svarbiausias pasirinkimą skatinantis veiksnys – kaina.
„Nuo akcijos pradžios pastebime,
kad sudaromų gyventojų turto draudimo sutarčių skaičius jau išaugo 20
proc., tad prognozuojame, kad iki
akcijos pabaigos šis skaičius dar labiau augs ir dar daugiau gyventojų
džiaugsis saugiais namais“, – tikina
Anykščių skyriaus vadovė.

SKELBIMAI

perka

Automobiliai

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.

Įvairius automobilius, važiuojančius
ir nevažiuojančius nuo 300/86.89 iki
2000/579.24 Lt/Eur, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.

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.

Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-601) 61510.

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Mišką išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-646) 53661.

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

Brangiai - įvairų mišką ir apleistas žemes.
Tel. (8-677) 50498.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus.
Tel. (8-650) 16017.
Brangiai perkame mišką arba
mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Bet kokios būklės mišką, tvarkome vėjovartas, atliekame sanitarinius kirtimus, pjauname, šviesiname mišką.
Tel. (8-692) 05288.

parduoda
Nekilnojamas turtas
6 ha žemės ūkio paskirties sklypą  Kuniškių kaime, prie Piktagalio
ežero. 1 ha kaina 13000 Lt/3765,06
Eur.
Tel. (8-611) 36493.
Butą J. Biliūno g. Kampinis, 3
kambariai, I aukštas, tinka komercijai, plastiko langai, šarvo durys,
reikalingas remontas. Kaina sutartinė.
Tel. (8-682) 59495.
Bendrabučio tipo 30 kv. m dviejų
kambarių butą, Dariaus ir Girėno
gatvėje.
Tel. (8-696) 94203.
Automobiliai
Rotacines šienapjoves, purkštuvus, lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų
valomąsias, šnėkus, bulvių kasamas, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Malkas.
Tel. (8-676) 95876.
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.
Malkas.
Tel. (8-687) 33479.

Kita
2 cilindrų draglaino oro kompresorių “Taškent”, domintų ir kiti, didesni
(ZILinių nesiūlyti).
Tel. (8-627)18111.
Metalo apdirbimo įrangą (tekinimo stakles, frezą ir kt.) bei grūdų
sandėlio įrangą (šnėką, noriją,
grūdų valomąją „Petkus“).
Tel. (8-621) 76092.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

Gyvulaiai

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka
priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Įvairaus amžiaus arklius. Atsiskaito
iš karto, pasiima greitai.
Tel. (8-608) 01085.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

Baltarusiškus durpių briketus nuo
300 Lt (86,89 EUR), anglis nuo 550
Lt (159,29 EUR). Sveria kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.
Beržo, uosio pjuvenų briketus.
Pristatome.
Tel. (8-698) 55663.

UA B „ B OVA R I S “

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.

Atraižas.
Tel. (8-612) 56929.
Gyvuliai
Mėsinius paršelius 6 savaičių.
Registruoti, yra visi tyrimai.
Tel. (8-603) 66950.
Paršelius.
Tel. (8-624) 40985.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems ir padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti Petrą PAPIEVĮ.

Kita

Papievių šeima

Lengvojo automobilio priekabą ir trifazes obliavimo stakles.
Tel. (8-615) 99314.
Statybinę medieną, grindines lentas.
Tel. (8-680) 81222.
Kviečius ir miežius.
Tel. (8-672) 58050.
Ūkininkas - kiaulienos skerdieną
puselėmis po 40-70 kg, subproduktus, atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
malkas . Galime atvežti.
Tel.: (8-606) 91580, (8-686) 88713.

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

Malkas.
Tel. (8-676) 02291.
Malkas, supjautas kaladėlėmis.
Anykščių rajone pristato nemokamai.
Tel. (8-650) 71601.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius, traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.
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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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Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 4200 					
Užs. Nr. 1197
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

Forumas EUROPA

šiandien
Albertas, Leopoldas, Vaidilas,
Žadvydė.
lapkričio 16 d.
Edmundas, Gertrūda, Margarita, Vaišvydas, Gerdvilė.
lapkričio 17 d.
Dionyzas, Elžbieta, Grigalius,
Getautas, Gilvilė, Viktorija.

mėnulis
lapkričio 15 - 17 - delčia.

komentaras
anyksta.lt
„Suprantama“:
„Net Arkliui aišku, kad ne su
partija, o su laikraščiu reikia susidėt“.

mįslė
„Čia yra, čia nėra, bet niekuomet nežūna?“
Ketvirtadienio mįslės „Į kluoną
– iš laukų, iš kluono – tarp akmenų, iš akmenų – vandenin ir kaitron, iš kaitros – alkanon burnon?“
atsakymas – duona.

www.anyksta.lt
Kam daugiausiai išleidžiate
pinigų?
Viso balsų: 195

Pramogoms
11
Transportui
5

Sveikatai
5
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Anykščiuose atrado urbanistinį draustinį
vox populi - vox dei
Anykščių senamiestis dar 1969 metais pripažintas vertingu urbanistikos paveldo objektu – urbanistikos ir archeologijos paminklu.
Architektai kreivas ir painias Anykščių gatveles vertina dėl jų autentiškumo. Senamiesčio vaizdas, išskyrus A. Baranausko aikštę, kuri
buvo karo metais susprogdinta, išliko beveik nepakitęs nuo 1930-1932
metų: pastatai stovi tankiai, galais į gatvę ar aikštes, išlikę senovinio
grindinio fragmentai. Anykščių senamiesčio centrinės dalies regeneravimo projektą architektė Gražina Mikneviečienė buvo paruošusi dar
1992 metais, tačiau pinigų atsirado tik projektą parėmus Europai.
S. Daukanto g. skvero, Sinagogos aikštės, taip pat dviratininkų aikštelės įrengimas A. Baranausko ir Šaltupio g. sankryžoje, Šaltupio gatvės viešųjų erdvių (vaikų žaidimo aikštelė ties Šaltupio upeliu) ir tiltelio per jį sutvarkymas kainavo beveik 800 tūkstančių litų. Savivaldybė
prisidėjo kiek daugiau nei 100 tūkstančių litų.
Ar reikėjo šimtus tūkstančių investuoti į Anykščių senamiestį? Ar
tai – protinga investicija?- klausėme anykštėnų.

Įvairiems mokesčiams
107

oras

Julija Velikonienė, grožio salono savininkė.
-Po kabineto langais daugiau kaip metus
virė darbai, todėl pro langus nežiūrėjau.
O vieną vakarą – jau buvo pritemę – pakeliu akis ir netikiu tuo, ką matau – už mano
langų fototapetas: spalvoti mažučiai senamiesčio nameliukai, grįsta gatvelė... O tolumoj – pasakiškai apšviesta Anykščių bažnyčia. Regis, vaizdas patinka ne man vienai
– gražiu oru matau aikštėse vaikštant ir sėdint žmones.

Negėda parodyti svečiui
Algis Gudelis, anykštėnas, visuomenės
veikėjas:
-Sakyčiau normaliai, gražiai sutvarkytos
senamiesčio aikštės, tik va žibintai, mano
nuomone, nepritaikyti – atrodo kiek per
aukšti. Užtat fontanas prie teismo originalus,
simpatiškai padarytas ir smagu, kad veikia.
Man graži gatvelė palei Šaltupio upeliuką.
Smagu ja pasivaikščioti ir ne gėda parodyti svečiui. Tik apleista sinagoga Sinagogos
aikštėje vaizdą gadina. Negerai, kad nėra Lietuvoje įstatymo, kuris priverstų savininkus prižiūrėti savo netvarkingus pastatus.
Sutvarkyti senamiestį reikėjo. Europinės lėšos panaudotos tikslingai.

Nauja erdvė kultūrai

Maistui
67

Vakare vaizdas it fototapete

Rita Navašinskienė: draudimo kompanijos atstovybės vadovė:
-Sutvarkytas Anykščių senamiestis tapo
ideali vieta kultūrinei veiklai. Iki tol čia buvo
tamsu ir purvina.
Neseniai skaičiau Jaroslavo Melniko „Laiškai iš Paryžiaus“ ir man atrodė, kad skaitau
apie tai, kas galėtų vykti Anykščiuose. Nesunku įsivaizduoti mūsų mieste vakarais, kaip Paryžiaus alėjose, muzikuojant vaikus ir išėjusius
pasivaikščioti senyvus žmones. Senamiesčio aikštėse galėtume rengti mini
koncertus ir pritaikyti senamiestį kultūrai.
Europos Sąjunga skiria daug lėšų miestų ir gyvenviečių infrastruktūrai,
tačiau dažnai tie milijonai iššvaistomi veltui. Todėl gerai, kad tie 800 tūkstančių išleisti senamiesčiui.
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Senamiesčio gatvelėse atkurtas grindinys.
LR ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
ir Anykščių rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kultūros paveldo objekto - Anykščių miesto istorinės dalies- rekonstrukcija, pritaikant turizmo poreikiams”, finansavimo ir administravimo sutartį.
Finansavimas projektui buvo skiriamas iš Europos regionines plėtros
fondo, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1
prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios
turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.
Bendra projekto vertė - 779 890,00 Lt , iš jų tinkamų finansuoti ES
lėšomis išlaidų - 779 890,00 Lt.
Projektas vyko nuo 2011 kovo 15d. iki 2012 liepos 24 d.
Techninio projekto rengėjai UAB „Panprojektas“.
Projekto rangovas UAB „Utenos melioracija“.
Projekto tikslas - skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą.

+++
+Atkurtas istorinis gatvių tinklas prie Šaltupio upelio.
+Įrengtos poilsio zonos, vaikų žaidimo aikštelės, automobilių ir dviračių

stovėjimo vietos, žaliosios vejos. Sutvarkytas senamiesčio apšvietimas.

+ Senamiestis tapo patrauklia vieta privačiam verslui kurtis.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt
galite užsisakyti

elektroniniu paštu

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

Lapkričio 28 d.
(penktadienį)

gydytoja iš Vilniaus
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius
patikrinimas nemokamai.
Nuolaidos iki 70%.
Registracija optikoje A.
Baranausko a. 14
arba tel. (8-655) 07882.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė stebi
„Europrotų“ turnyrą

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Prie sienelės ji tyli Verda čia kova žiauri.
Stebi ji kaip proto bokštai
Nugalėti šiandien trokšta.

Mokytojai, mokiniai,
Valdininkai, tremtiniai,
Kandidatai, nepartiniai,
Ir jaunuoliai šiuolaikiniai.

Tai azartas, kad jį galas
Merkia akį jai Rasalas.
Ir grėsmingai nusiteikęs
Purto galvą čia Deveikis.

Kitais metais – taip ir bus –
Atsives ir ji draugus
Kiemo bobų komandėlė
Bus „Tyla“ ar „Radastėlė“

