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Moderniai atsinaujinęs Romuvos parkas 
ant Šventosios upės kranto

* Profesionalūs teniso kortai 
* Paplūdimio tinklinio ir krepšinio aikštelės 

* Jaukūs kambariai nakvynei. Įstabus maistas
Viskas Jūsų poilsiui adresu:

 Žaliosios g. 9,  Svėdasų sen. Anykščių raj.
Tel. pasiteirauti: (8-686) 77858, (8-612) 51800.

Anykštėnai kontroliuoja Lajų tako 
statybą Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių regioniniame parke, šalia Puntuko akmens, statomas Lajų takas. Požeminius darbus dirbantys UAB „Vilniaus rentinys“ 
darbininkai jau greitai baigs savo darbą, tada bus montuojamos kolonos. Anykštėnai taip pat aktyviai dalyvauja statybos procese – 
kasdien vyksta pasižiūrėti, kaip daromi darbai. 

UAB „Vilniaus rentinys“ 
statybos darbų meistras Ai-
das Kvedaras, statantis Lajų 
taką, džiaugėsi galimybe ati-
trūkti nuo civilizacijos.

Lajų tako maštabai: viršuje - matoma pamatų dalis, po žeme – dar 6 metrai. 

„Esu vienas iš šešių. Ir ne aš čia 
sugalvojau, o mane pasiūlė. Viskas 
įvyko staiga, o kaip bus - matysim 
šeštadienį.“ - paklaustas, kaip ver-
tina savo galimybes tapti Žemės 
ūkio ministerijos vadovu, „Anykš-
tai“ sakė R.Sargūnas.

Iš pareigų pasitraukus Darbo 
partijos deleguotam žemės ūkio 
ministrui Vigilijui Juknai, „dar-
biečiai“ iš karto į jo vietą pasiūlė 
net 6 kandidatus - Seimo Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komiteto 
pirmininkę Virginiją Baltraitienę, 
Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininką Ar-

Ričardas Sargūnas – tarp pretendentų į 
ministrus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Darbo partijos taryba spręs, kurį iš šešių įvardintų 
kandidatų siūlyti į Žemės ūkio ministrus. Ši ministerija pagal ko-
alicinę sutartį priklauso Darbo partijai. 

Tarp pretendentų į ministrus minimas ir anykštėnas, Seimo na-
rys Ričardas Sargūnas.

tūrą Paulauską, Seimo vicepirmi-
ninką Vydą Gedvilą, Švenčionių 
rajono merą Vytautą Vigelį, Ri-
čardą Sargūną bei Alytaus rajono 
administracijos direktorių Aurimą 
Truncę.

Šeštadienį „darbiečiai“ nuspręs, 
kurio iš šių asmenų kandidatūrą 
teikti Vyriausybės vadovui Algir-
dui Butkevičiui. Ir, jeigu premjeras 
Darbo partijos pasiūlytai ministro 
kandidatūrai pritars, jo pavardė, 
kartu su kitų ministrų kabineto 
narių pavardėmis, bus teikiama 
tvirtinti Prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei. 

Kandidatas į žemės ūkio ministrus Ričardas Sargūnas rugsėjį 
švęs 60-metį. Jis yra baigęs dvi aukštąsias mokyklas – VISI ir 
KKI ( dabar – Vilniaus technikos universitetas ir Lietuvos sporto 
universitetas).

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Gimė. Anykščių Civilinės me-
trikacijos skyriuje birželio mėnesį 
užregistruota 16 kūdikių: 12 ber-
niukų ir 4 mergaitės. 12 vaikų gimė 
Lietuvoje ir 4 užsienyje (3 Jungti-
nėje Karalystėje ir 1 Norvegijoje). 
Iš visų registruotų vaikų 6 gimė su-
situokusiems tėvams, 8 pripažinta 
tėvystė, 2 vaikai gimė vienišoms 
motinoms. Kūdikiams suteikti šie 
vardai: Aistis, Arijus, Jokūbas (2), 
Joris, Elija, Lukas (3), Vilius, Elif, 
Ignas, Odrė, Meida, Giedrius, Ka-
jus. Pirmojo vaiko susilaukė 10 
šeimų, antrojo - 4, trečiojo - 2. Jau-
niausia mama pagimdė turėdama 
18 metų, jauniausiam tėčiui buvo 
21 metai. Vyriausiai motinai ir vy-
riausiam tėvai – po 38 metus.

Į Švediją. Ketvirtadienį Seimo 
narys Sergejus Jovaiša išplaukė į 
Švediją, kur bus garbiausiu svečiu 
Europos lietuvių bendrijų krepši-
nio pirmenybių atidaryme. Pirme-
nybėse dalyvaus 14 komandų. 

Uždaro. Lietuvos elektros skirs-
tymo bendrovė „Lesto“ nuo spalio 
1 dienos uždaro 14 klientų aptar-
navimo centrų, tarp jų ir Anykš-
čių. Elektros apskaitų grupės, 
esančios šiose teritorijose, išlieka. 

Darbas. Anykščių darbo birža 
skelbia apie 17 šiuo metu laisvų 
darbo vietų. Įsidarbinti galimybę 
turi tekintojas, inžinierius-kons-
truktorius, šaltkalvis surinkėjas, 
montuotojas, nekilnojamojo turto 
brokeris, suvirintojas. Tuo tarpu 
darbo ieškančiųjų birželio mėnesio 
pabaigoje buvo beveik 1 900.  

Pramoga. Savivaldybės Kul-
tūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriuje vakar vėl nebuvo nė vie-
no darbuotojo. Vienintelė likusi 
šio skyriaus specialistė Audronė 
Pajarskienė vėl išvykusi į festiva-
lį. Šį kartą fiesta vyksta Latvijoje 
Rezeknės mieste. Į šventę ketinęs 
važiuoti Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius, peržiūrėjęs 
ten vykstančio Euroregiono „Eže-
rų kraštas“ partnerių festivalio pro-
gramą, nusprendė likti namie. 

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 25 ct.

Alvydo 
Gervinsko į 
kalnus nesivesti! 
Sugriaus!

Smulkieji ūkininkai gaus didesnes 
išmokas

Anykščių rajono Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Antanas Kat-
liorius sakė, kad dėl šių papil-
domų išmokų nieko daryti ne-
reikia.

Kauniečiai statybininkų 
administraciniame sius patalynę

2 psl.

Buvusiam administraciniam 
statybininkų pastatui pakeistas 
stogas ir pristatytas ketvirtas  
mansardinis aukštas. 
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spektras

Temidės svarstyklės

Menininkai. Gautas V. S., gi-
musio 1951 m., gyvenančio Vil-
niuje, Žemynos g., pareiškimas, 
kad liepos 10 dieną apie 12 val. 

pastebėjo, jog iš sodybos, esančios  
Svėdasuose, pavogta ąžuolinė 
skulptūra, kuri buvo laikoma lauke 
ant laiptų. Žala – 300 litų. 

Taupus. Liepos10 dieną apie 8 
val.50 min. Anykščiuose, A. Vie-
nuolio g., A. M., gimęs 1962 m., 

gyvenantis Anykščiuose, Vilniaus 
g., siekdamas išvengti adminis-
tracinės atsakomybės, kad nebūtų 
surašytas administracinių teisės 
pažeidimų protokolas už tai, jog 
automobilį „VW Golf“ vairavo bū-
damas neblaivus (0,54 prom.), Ute-

nos apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato Anykščių rajono 
policijos komisariato pareigūnui 
davė 100 litų kyšį. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas pagal LR BK 
227 str. 4 d. A. M. sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Pastatą seniai įsigijusi kauniškė 
UAB „Vilnalita” šiuo metu turi siu-
vyklą Anykščiuose pašto ir telekomo  
pastato antrame aukšte. Čia dirba 
apie 20 anykštėnių, iš itališkos žalia-
vos siuvančių paklodes, užvalkalus, 
pagalves. Bendrovė produkciją tiekia 
didmenininkams, kurie ją eksportuo-
ja į užsienį. 

Pasak bendrovės vadovo ir savi-
ninko Aido Žukausko, įmonei jau da-
bar stinga patalpų plėtrai, tad erdvaus 
pastato rekonstrukcija ir išspręstų šią 
problemą. „Rekonstruotos patalpos 

Kauniečiai statybininkų administraciniame 
sius patalynę

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Sovietmečiu buvęs Kilnojamosios mechanizuotos kolonos admi-
nistracinis pastatas, esantis Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, ap-
leistas ir ilgai nenaudotas, po rekonstrukcijos taps kauniečių ben-
drovės siuvykla.

užtikrins galimybę plėstis, - pastebė-
jo A. Žukauskas. – Atsiras galimybė 
dalį produkcijos sandėliuoti ir tuo pa-
čiu priimti daugiau užsakymų”.

A. Žukauskas teigė, kad šiemet 
buvo planuojama iki galo apšiltinti ir 
dekoratyviniu tinku padengti pastato 
fasadą, sutvarkyti teritoriją. Tačiau 
netikėtai prireikė investicijų Balta-
rusijoje esančiai įmonei, tad darbai 
Anykščiuose šiuo metu sustojo, ta-
čiau bus atnaujinti. Juos pradėjo ir 
tęs Anykščių bendrovė „Jarimpekso 
statyba“.

Buvusiam administraciniam statybininkų pastatui pakeistas sto-
gas ir pristatytas ketvirtas mansardinis aukštas. 

Autoriaus nuotr. 

krinti, kad ūkininkų valdos nebūtų 
tyčia skaidomos, siekiant didesnių 
išmokų už pirmuosius hektarus, kad 
nebūtų spekuliacijų. Mūsų žiniomis, 
2014 m. žymių valdų struktūros po-
kyčių neaptikta, todėl tikėtina, kad 
ir valdos nebuvo tyčia skaldytos“, – 
pažymėjo Žemės ūkio ministerijos, 
Išmokų už plotus skyriaus vedėjas 
Karolis Anužis. Vis dėlto, kad valdos 
nebūtų dirbtinai skaldomos siekiant 
vienintelio tikslo – gauti didesnes iš-
mokas, 2014 m. Tiesioginių išmokų 

Smulkieji ūkininkai gaus didesnes išmokas
Šiemet smulkiesiems ūkininkams išmokai už pirmuosius hek-

tarus bus skiriama 10 proc. tiesioginių išmokų bendros sumos 
ir šiais pinigais bus paremti pirmieji 30 hektarų. Kitaip tariant, 
kiekvienas žemdirbys už plotą, ne didesnį kaip 30 ha, gautų pa-
didintas išmokas.

taikylėse buvo įtvirtinta sąlyga, kad 
„pareiškėjas negali dalinti valdos, 
siekdamas gauti didesnę paramos 
sumą“. Kontroliuoti padėtį ir užkirsti 
kelią galimiems piktnaudžiavimams  
turės Nacionalinė mokėjimų agentūra 
prie ŽŪM. 

„Manau, kad tai akivaizdi nauda 
ūkininkams, ypač turintiem mažes-
nius pasėlių plotus, - taip papildomas 
išmokas žemdirbiams komentavo 
Anykščių rajono savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Kat-
liorius,  pabrėžęs, kad ūkininkams dėl 
šių papildomų išmokų nieko daryti 
nereikia. - Mažesniame ūkyje juk są-
naudos vienam hektarui didesnės, tad 
šios išmokos ir padengs jų dalį“. 

-ANYKŠTA 

Šiuo metu ūkininkai gauna pagrin-
dines išmokas, kurios siekia 390 Lt/
ha. Pasinaudojus pirmųjų hektarų 
parama už deklaruotus plotus jie pa-
pildomai gaus ir perskirstymo išmo-
ką apie 100 Lt/ha už pirmuosius 30 
ha. Kuo mažesnis ūkis, tuo didesnė 
vidutinė išmoka. Galutiniai išmokų 
dydžiai paaiškės kai bus atlikti visi 
reikalingi patikrinimai.

 „Pirmųjų hektarų išmoka – tai ga-
limybė paremti smulkiuosius ūkius. 
Didžiausias iššūkis valstybei - užti-

Anykščių rajono Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Antanas 
Katliorius sakė, kad ūkinin-
kams dėl šių papildomų iš-
mokų nieko daryti nereikia.

„Baltupio“ poilsiavietė, esanti šalia 
Šventosios upės, nenusiaubta, tačiau 
čia reiktų nušienauti jau įsistiebusius 
žolynus. Poilsiavietės „Vaitlunkis“ 
ir „Tiltas” tvarkingos, šiukšliadėžės 
neperpildytos, žolė nušienauta, nie-
kas nesulaužyta ir nenuniokota.

Besimėtančių šiukšlių yra poil-
siavietėje „Prie skardžio“, taip pat 
šiukšliadėžės perpildytos ir „Prie-
godoje“ – šiukšles vėjas išpustęs 
po visą iškylavimui skirtą zoną.

Anykščių miškų urėdijos miš-
ko urėdas Sigitas Kinderis tikino, 
jog poilsiavietės prižiūrimos, jose 
nupjaunama žolė, surenkamos 
šiukšlės, sutvarkomos nuniokotos 

Poilsiavietės – tvarkingos, bet tuščios Aurelija KARALIŪTĖ

Anykščių rajone Šventosios pakrantėje poilsiaviečių gausu. Šiomis 
dienomis labai karšta, bet net ir atostogaujantys neiškylauja miške 
esančiose poilsio zonose. Antradienį apžiūrėjome penkias poilsiavie-
tes Šimonių girioje, tačiau nei vienoje iš jų neradome jokių turistų.

,,Baltupio“ poilsiavietės pavėsinėje užsilikusi gimtadienio šven-
tės atributika. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

pavėsinės. Visas iškylavimui skir-
tas zonas tvarko keli urėdijos dar-
bininkai. „Anykščiuose dirbu jau 
apie dvidešimt penkerius metus 
ir pastebiu, jog situacija poilsia-
vietėse gerėja. Žinoma, atsiranda 
pavienių atvejų, kuomet kas nors 
sudegina kokią pavėsinę ar dar ką, 
tačiau žvelgiant į visumą, teigčiau, 
kad poilsiautojai pasidarė kultū-
ringesni ir taip nebesiaubia, nebe-
teršia poilsiaviečių. Tuo galiu tik 
pasidžiaugti,“- tikino S.Kinderis 

Visose aplankytose poilsiavie-
tėse nebuvo nei vieno iškylautojo, 
pasistačiusio palapinę ar besimau-
dančio upėje.

Ministrai. Vakar darbą Krašto ap-
saugos ministerijoje baigė trys vice-
ministrai. Krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas pasirašė įsakymą dėl 
krašto apsaugos viceministrų atlei-
dimo. Prašymus atleisti iš einamų 
pareigų savo noru pateikė viceminis-
trai: gynybos ir personalo politikai 
- Antanas Valys, tarptautiniam ben-
dradarbiavimui - Marijus Velička, 
resursams, finansams ir įsigijimams 
- Ramūnas Usonis. Anksčiau jau 
atsistatydino kultūros, švietimo ir 
mokslo, ūkio, teisingumo, socialinės 
apsaugos ir darbo, vidaus reikalų, 
susisiekimo, aplinkos viceministrai. 
Valdančioji dauguma yra nuspren-
dusi, kad iki grąžinant Vyriausybės 
įgaliojimus Prezidentei turi pasi-
traukti visi viceministrai. Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė yra teigusi, kad 
netvirtins ministrų, kurių komando-
se liks viceministrai, dėl kurių buvo 
išreikšta abejonių Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pažymoje. Tokių vicemi-
nistrų yra devyni.

Inauguracija. Šiandien Vilniuje 
vyks Lietuvos Respublikos Prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės inaugu-
racija. Antrosios valstybės vadovės 
kadencijos inauguracijos ceremonija 
11.00 val. prasidės iškilmingu Seimo 
posėdžiu istorinėje Kovo 11-osios 
salėje. Invokaciją sakys Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Gintaras 
Grušas. Prezidentės priesaiką priims 
Konstitucinio Teismo pirmininkas 
Dainius Žalimas.

Rotacija. Siūloma įteisinti savi-
valdybės švietimo įstaigos vado-
vams penkerių metų kadenciją. Kad 
šis tikslas būtų įgyvendintas, Seimo 
nariai Antanas Matulas ir Irena De-
gutienė Seimo posėdžių sekretoriate 
įregistravo Švietimo įstatymo pa-
taisą. Parlamentarų nuomone, tokia 
mokyklos vadovų rotacija labiau 
motyvuotų esamus ir potencialius 
vadovus, taip pat vykų nuolatinė ly-
derių paieška ir tobulėjimas.

Žurnalistams. Siūlydamas ginti 
konstitucinę žurnalistų teisę gauti 
informaciją, Seimo kontrolierius 
Raimondas Šukys kreipėsi į Kultū-
ros ministeriją rekomenduodamas 
jai parengti pavyzdinę tvarką, kuri 
užtikrintų žurnalistų teisės gauti in-
formaciją tinkamą įgyvendinimą 
valstybės ir savivaldybės instituci-
jose ir įstaigose. R. Šukio nuomone, 
biurokratiniai trukdžiai - įvairios 
tvarkos, dėl kurių žurnalistai negali 
įgyvendinti savo profesinės parei-
gos - operatyviai gauti informacijos, 
objektyviai bei išsamiai ją skelbti in-
formuojant visuomenę - negali būti 
toleruotini. 

Vadovaus. Europos Parlamento 
(EP) narys Gabrielius Landsbergis 
nominuotas nuolatinės tarpparla-
mentinės ES delegacijos su šešio-
mis Vidurinės Azijos valstybėmis 
vadovu. Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-LKD) 
partijos narys G. Landsbergis va-
dovaus EP delegacijai ryšiams su 
Kazachstano, Mongolijos, Tadžikis-
tano, Kirgizijos, Turkmėnistano ir 
Uzbekistano valstybėmis.

Nepritarė. Lenkijos parlamentas 
nepritarė opozicinės Teisės ir teisin-
gumo partijos iniciatyvai pareikšti 
nepasitikėjimą premjero Donaldo 
Tusko vyriausybei dėl skandalo, 
kilusio paskelbus kai kuriuos minis-
trus kompromituojančius jų pokal-
bių įrašus.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Anykščių rajono gyventojams 
„Velnio akmuo“ siūlo ypatingą gali-
mybę festivalio bilietą įsigyti pigiau 
– tik už 70 Lt., (Bilietai į festivalį 
kainuoja 110 – 120 Lt.) Viskas, ko 
tam reikia – galiojantis moksleivio 
pažymėjimas arba pažyma apie 

Į „Velnio akmenį“ bilietai 
anykštėnams - pigesni

Nuo ketvirtadienio Anykščiuose, Dainuvos slėnyje visą savait-
galį siaus  šeštasis festivalis „Velnio akmuo“. Trijose festivalio 
scenose pasirodys daugiau kaip 30 grupių, kurių didžioji dalis iš 
užsienio, ir jau ketvirtadienio vakarą pasirodys pagrindinė festi-
vaklio grupė „Arch Enemy“ iš Švedijos. 

Anykščiuose ar Anykščių rajone 
deklaruotą gyvenamąją vietą. As-
menims, pateikusiems pažymą, taip 
pat reikia turėti ją patvirtinantį pasą 
arba ID kortelę. Pažymos, pateikus 
asmens dokumentą, nemokamai 
išduodamos Anykščių seniūnijoje 
(J.Jablonskio g. 32) . Taip pat reikia 
nepamiršti, jog bilietą su nuolaida 
galima įsigyti tik renginio dieno-
mis, tik asmeniškai ir tik vieną!

-ANYKŠTA



Eglė NEfAITė, moksleivė, 
anykštėnė:

- Žinau, kur yra nerūkymo 
zonos – tai Antano Baranaus-
ko aikštė ir Vienuolio skveras. 
Manau, kad tokios zonos rei-
kalingos, tačiau yra nesilai-
kančių šios taisyklės – dažnai 
pastebiu rūkančiuosius tiek 
čia, centre, tiek skvere.

Karolis SENVAITIS, abi-
turientas, miesto svečias:

- Kiek žinau, visose viešo-
siose vietose negalima rūkyti, 
o kur tiksliai nerūkymo zonos 
yra Anykščiuose – negaliu 
pasakyti. Mano galva, nerū-
kymo zonų reikia, nes nema-
lonu, kai visur būna prirūky-
ta, juk reikia ir gryno oro. 

Juozas URBONAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Aš nerūkau gal jau 25 
metai ir nebežadu pradėt. 
Žinau, kad nerūkymo zonos 
yra vyskupo ir poeto Antano 
Baranausko skvere, miesto 
centre. Manu, kad jos reika-
lingos. Jeigu sėdintis šalia 
pučia dūmą, tai ne tik prisi-
kvėpuoji, bet ir rūbai dūmų 
kvapo prisigeria. 
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savaitės citatos???

Kalbino Aurelija KARALIŪTė
fotografavo Miglė 
GALVONAITė

Ar žinote, 
kur 
Anykščiuose 
yra 
nerūkymo 
zonos ir ar 
jos 
reikalingos?

Buvusi viceministrė nepasirodė, ta-
čiau į Anykščius atvyko Būsto energi-
jos taupymo agentūros atstovė Utenos 
apskričiai Nijolė Graužinytė. Ji gyrė 
Anykščių daugiabučių renovuotojus. 
„Su tokia komanda galima pernešti ir 
Uralo kalnus“ – kalbėjo viešnia. Me-
ras Sigutis Obelevičius lyg ir juokais 
pridūrė, kad komanda tokia galinga 
todėl, jog jai vadovauja buvęs Anykš-
čių meras Alvydas Gervinskas. Pats 
A.Gervinkas, kaip ir dera giriamam 
asmeniui, šlove dalinosi su daugiabu-
čių gyventojais. „Ta sėkmė ne tik nuo 
mūsų, bet ir nuo žmonių priklauso, 
mes tik tarpininkai.“ – kuklinosi už 
Anykščių daugiabučių renovavimą 
atsakingas specialistas.

Renovuojamais Anykščiais gro-
žėjosi ir rumunų delegacija. Tiesa, 
jauniausios Europos Sąjungos na-
rės atstovai neslėpė, jog jiems ypač 
svarbus pinigų iš ES fondų gavimo 
daugiabučių renovacijai procesas. 
Priminsiu, jog vidutinė Rumunijos 
sostinės Bukarešto metinė temperatū-
ra +10 laipsnių.

Po renginio prie Šviesos g. dau-
giabučio svečiai apžiūrėjo renovuo-
jamus namus A.Vienuolio gatvėje ir 
Ramybės mikrorajone.

Anykščiuose dabar renovuojama 
14 daugiabučių namų. 5 namus reno-
vuoja Kauno bendrovė „Axis Indus-
tries“, 6 - UAB „Aukštaitijos ranga“ 
iš Panevėžio, 2 - UAB „Ukmergės 
statyba“, 1 - UAB „Orlista“ iš Kauno. 
Šių 14 daugiabučių renovacija turėtų 
būti baigta dar šiemet.

Dar šiemet turėtų prasidėti ir 15-ojo 
namo (Ažupiečių g. 6) renovacija. Šio 
namo rangos konkursą laimėjo UAB 
„VITI“, prieš beveik dešimt metų at-
likusi didįjį Anykščių vandentiekio ir 
kanalizacijos tinklų plėtros projektą.

Renovacijos laukia ir dar 12 
Anykščių daugiabučių, todėl dar ir 
kitą vasarą mieste matysime statybi-
ninkų pastolius.

Paupio g. 6 namo gyventojai ke-
tina ne tik renovuoti namą, bet ir 
įrengti termodinaminio šildymo ir 
karšto vandens ruošimo sistemą. 
A.Gervinskas „Anykštai“ sakė, kad 
šis namas nuo centralizuotos šildy-
mo sistemos neatsijungs, tačiau bent 
dalį šiluminės energijos pasigamins 
patys.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Alvydo Gervinsko į kalnus 
nesivesti! Sugriaus!
Anykščiuose antradienį prie renovuojamo daugiabučio Šviesos g. 2 Anykščių valdininkai, svečiai 

ir to namo gyventojai pradėjo „renovadienį“. Aplinkos ministerijos viceministrė Daiva Matonie-
nė ir Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis, nors savivaldybės internetiniame puslapyje ir buvo 
skelbta apie aukštų svečių dalyvavimą, prie Šviesos 2-ojo namo nepasirodė. Vėliau paaiškėjo, kad 
D.Matonienė antradienį jau nebebuvo viceministre....

Už Anykščių daugiabučių renovaciją atsakingas buvęs rajono 
meras Alvydas Gervinskas nuolat susilaukia  komplimentų.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Prie vieno iš renovuojamų daugiabučių susirinko Anykščių valdininkai, to namo gyventojai, atva-
žiavo net rumunų delegacija.

Faktas: „Reikia Anykščiams naujų žmonių, šiaip Gervinskas labai geras 
žmogus“.

Faktui: „O kad visi geri žmonės ir gerai dirbtų. Neteko matyt reikalavi-
mo, kad į darbą priimtų gerą žmogų.“

Tarnautoja: „Kodėl Anykščiuose iš visko žurnalistai padaro politiką? Juk 
faktas, kad Anykščiai pagal renovacijos tempus iš 60 vietos respublikoje per 
porą metų atsidūrė jau 5 –oje. Argi nėra dėl ko pasidžiaugti. Bus gražesnis 
miestas, žmonės mažiau mokės už šilumą. Tai puiku ir man nesvarbu, ko-
kioms partijoms priklauso meras ar Gervinskas. Svarbu, kad gerai dirba, 
nepolitikuoja ir pasiekia rezultatą“

Faktui „Stot, gult, stot: „Prieš porą metų renovuoti bandė KGB konser-
vatoriai. Tada atėjo centristas ir iš 60 vietos tapom 5. Kaip nepadaryti poli-
tikos? KGB Konservatoriai žiopli tinginiai.“

Klausimėlis: „Kada reiks eiti žiūrėti ar kas per Vasario 16 trispalvės ne-
iškėlė ponas komuniste baltom kelnėm?“

Geeeras: „Naujadaras; - Nepolitinis kompetencijus.“
Blondynė: „Gana jiems, daugiau neberašysiu plenumų ir susirinkimų 

kalbų. Dabar dirbu KGB kapitonui ir taškas.“
Rimtai: „Gerb.Gervinską nėra su kuo palyginti. Tai nuostabus žmo-

gus ir vadovas. Jam lygių aš nematau. Prie jo - kaip mero labai derintųsi 
A.Savickas.Tai būtų puikus darbo duetas mūsų rajone.“

Rasa: „Gervinskas buvo geras meras, bet Obelevičius geriausias. Jau 
vien tai, kad neskirsto žmonių pagal partijas, skiria į svarbius postus atsi-
žvelgiant kur tas žmogus atneš didžiausią miestui naudą parodo dabartinio 
mero aukščiausią klasę“

Rasai: „Gervinskas su Obelevičiumi paskyrė S.Rasalą ir J.Griciūtę. Obe-
levičius su Krikštaponiu paskyrė - socdemę Virginiją Ros Garsiją, socdemą 
Antaną Jankauską, socdemų sąrašo vyrą Stanislovą Steponėną, socdemę 
Jolantą Pleškienę, konservatoriaus dukras Vanetą Veršelytę ir Laimą Re-
pečkienę. Nepolitinis paskyrimas vienintelis - Alfrydas Savickas. Po to, kai 
Alfredas įrodė savo kompetenciją ir laimėjo konkursą, prasidėjo jo perse-
kiojimas.“

Cveik: „Matosi didėja įtampa tarp valdžiažmogių. Vėl bijodami išdavys-
čių vaikšto kartu.“

balsai internete (anyksta.lt):

Gerai žiūrėkit, ar rąstai 
nedingsta

Aidas KVEDARAS, UAB „Vil-
niaus rentinys“ statybos darbų 
meistras, apie anykštėnus, atvyks-
tančius pažiūrėti, kaip ši firma sta-
to Lajų taką: 

„Praktiškai kasdien sulaukiam 
svečių, o kai kurie yra net etatiniai 
– su dviračiais atvažiuoja apžiūrė-
ti, kas padaryta kasdien. Juokau-
jame juos pamatę,  kad „techninė  
priežiūra“ atvyko.“

Buvo laikai, kai ir kalnus nešė, 
ir upių vagas keitė....

Nijolė GRAUŽINYTė, Būsto 
energijos taupymo agentūros atsto-
vė Utenos apskričiai, apie Anykš-
čių daugiabučių renovuotojus:

„Su tokia komanda galima per-
nešti ir Uralo kalnus.“

O gal tapsit vienu iš keturioli-
kos (ministrų)

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, apie savo galimybes tapti 
Žemės ūkio ministru: 

„Esu vienas iš šešių. Ir ne aš čia 
sugalvojau, o mane pasiūlė. Viskas 
įvyko staiga, o kaip bus - matysim 
šeštadienį“.

Kol alaus kainos nepralenkė – 
viskas gerai

Alfrydas SAVICKAS, rajono 
Tarybos narys, „darbietis“, apie 
šalto vandens branginimą: 

„Manau, kad tikrai nereikėjo tiek 
branginti, suprantu, kad litu galima 
pabranginti, o dabar kad šėrė tai 
šėrė visais 3 litais brangiau.“

Iš ataskaitų galite matyti, ar 
nebuvo per mažas

Raimondas BALSYS, rajono 
Tarybos narys, „valstietis“, apie 
vandens branginimą:

„Ar branginimas buvo ne per 
didelis, matysime tik po metinių 
įmonės ataskaitų, kol kas vertinti 
dar per anksti.“

Ir ženklo link konkretaus Pun-
tuko negali būti? 

Antanas BAURA, Anykščių 
mero patarėjas, apie tai, kodėl vis 
dar nėra kelio ženklų, nurodančių, 
kaip rasti SPA „Vilnius Anykš-
čiai“: 

„Pagal SPA „Vilnius“ pateiktus 
maketus, tokių ženklų statybos 
regiono keliai nederina, nes jie 
nurodo konkretų verslo objektą, to 
kelio ženkluose neturėtų būti.“

Jo toks darbas...

Evelina ZABLOCKIENė, anykš-
tėnė, apie sveikatos apsaugos minis-
tro Vytenio Andriukaičio nurodymą į 
vaikų darželius nepriimti vaikų, netu-
rinčių kai kurių skiepų pažymėjimų:

„Ministro įsakymą vertinu kaip 
absurdą.“ 
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Netikėtas pasiūlymas ir 
redaktorės darbo ypatumai

„Pasaulio anykštėno” redaktorės 

Viktorija Steniulytė: „Niekada nesakau 
ne įdomioms galimybėms” Miglė GALVONAITĖ

Su praėjusią savaitę 21 – ąjį gimtadienį atšventusia Vilniaus 
universiteto žurnalistikos specialybės antrakurse Viktorija Ste-
niulyte, Anykščiuose geriau žinoma kaip „Pasaulio anykštėno” 
(PA) redaktore, susitikome kavinukėje Vilniuje. Praktiką šiuo 
metu Lietuvos radijuje atlikinėjanti mergina – užsivertusi dar-
bais, todėl į gimtuosius Anykščius sugrįžta rečiau. 

vietą iš rašytojo Rimanto Vanago 
Viktorija perėmė šių metų sausį. „Jei 
neklystu, į šią vietą buvo netgi trys 
kandidatai. Kai pasakė, jog tikrai bū-
siu redaktore, buvo truputį baugoka”, 
– pasakojo V. Steniulytė. „Kai buvau 
vienuoliktokė, mokykloje lankiau 
fotografijos būrelį ir vieną kartą „Pa-
saulio anykštėnas” publikavo būrelio 
narių darbus, tarp jų ir vieną mano 
nuotrauką. Taip pat kartais savo gim-
nazijos bibliotekoje pavartydavau 
šį laikraštuką. Tai buvo vienintelis 
mano ryšys su šiuo leidiniu”, – neti-
kėtu pasiūlymu stebėjosi Viktorija.

„Tai nėra sunku, bet reikia skirti 
nemažai laiko. Kartais, kai yra pakan-
kamai medžiagos – vyksta daug ren-
ginių, Pasaulio anykštėnų bendrija tei-
kia informaciją – tada leidinį paruošti 
nesunku. Bet buvo pora mėnesių, kai 
ir pačiai teko nemažai rašyti”, – apie 
pirmuosius darbo įspūdžius pasakojo 
studentė. „PA” redakcija neturi nuo-
latinių žurnalistų, todėl atlikti šiuos 
darbus Viktorijai padeda savanorės 
studentės, leidinio platinimu rūpinasi 
R. Vanagas.

Redaktorė mokinė

Viktorija pasakojo, kad dar neturi 
pakankamai patirties, kad viską lai-
kytų ant savo vienos pečių: „Kol kas 
negaliu sakyti, kad esu šimtu procen-
tų atsakinga už leidinį. Didžiąją dalį 
publikacijų vis dar parūpina buvęs 
redaktorius R. Vanagas”.

„Atsimenu, kai pernai atlikinėjau 
praktiką „Anykštoje”, matydavau, 
kaip redaktorė sėdi su maketuotoju ir 
tariasi, kaip išdėlioti naujienas, kaip 
pateikti nuotraukas, ar viskas telpa ir 
gražiai atrodo”, – pasakojo Viktorija. 
„Su maketuotoja gyvename viename 
bute, tad kartą per mėnesį pas mus 

namuose atsidaro nedidelė redakcija. 
Mes lakstom iš vieno kambario į kitą 
ir derinam, kaip sudėti publikacijas”, 
- paskojo Viktorija. 

Poreikis plėstis

Šiandien „Pasaulio anykštėno” lei-
dinys gerokai plonesnis nei anksčiau 
– jis užima vos 4 puslapius. Kaip sakė 
V. Steniulytė, taip yra dėl lėšų trūku-
mo, be to, leidinys yra platinamas 
nemokamai, jį galima pasiskaityti ir 
internete: „Dabar ieškome rėmėjų ir 
būdų, kaip galėtume grįžti prie 8 pus-
lapių formato, nes į 4 puslapius sutilpti 
yra be galo sunku.”  Leidinys paramą 
gauna tik iš A. ir A.A. Avižienių para-
mos ir labdaros fondo: „Tos paramos 
leidybai užtenka, tačiau tam, kad leis-
tume didesnės apimties laikraštį, rei-
kėtų dar bent vieno rimtesnio rėmėjo. 
Paramos ieškome per įvairius projek-
tus, kartais atsiranda anykštėnų, kurie 
mus remia savanoriškai.” Viena iš 
„PA” misijų yra publikuoti istoriškai 
vertingą informaciją. Kaip pasakojo 
V. Steniulytė, vienu metu šis leidinys 
net buvo virtęs savotišku muziejaus 
metraščiu. 

Žurnalistikos džiaugsmai ir 
vargai

Viktorija jau dešimtoje klasėje, kai 
reikėjo pasirinkti tiksliuosius arba hu-
manitarinius mokslus, tvirtai žinojo, 
kad viskas bus orientuota į žurnalis-
tiką. „Labai džiaugiausi, kai sužino-
jau, kad įstojau”, – su šypsena sakė iš 
Staškūniškio kaimo kilusi mergina.

Nors iš aplinkinių dažnai sulaukda-
vo komentarų, kad žurnalistai dirba 
sunkiai, bet uždirba mažai, Viktorija 
laikėsi savo pozicijos: „Žurnalistai, su 
kuriais man teko dirbti, sakydavo, jog 
žurnalistika labai nepelninga specia-
lybė. Ne vienas mane ragino ir sakė, 
kad aš dar turiu laiko persigalvoti. 
Tačiau manęs tai negąsdino. Maniau, 
jei gyvensiu tuo, kas man patinka, ne-
turėtų kilti sunkumų.”

Nusivylimas aplankydavo nebent 
po nenusisekusio pokalbio. „Ne vi-

sada pašnekovai būna labai šnekūs, 
ne visada gauni reikiamą informaci-
ją. Kartais skaitydama jau publikuotą 
tekstą galvodavau, kad dabar rašyčiau 
visai kitaip”, – pasakojo V. Steniu-
lytė. Pasak jos, žurnalistikoje negali 
stabdyti tempo, tačiau kartais sustoti 
labai svarbu: „Turi sustoti, pažvelgti 
iš šono, ar tikrai viskas yra tikslu, ar 
tekstu nepasakysi neteisybės.” 

Pribloškė gyventojų skaičiaus 
mažėjimas

V. Steniulytę stebina tai, kad mies-
tas nesugeba pritraukti jaunų žmonių 
jame pasilikti: „Mieste trūksta gyvu-
mo. Nežinau tikslių skaičių, tačiau, 
kiek girdėjau, per pastaruosius penkis 
metus gyventojų skaičius Anykščiuo-
se sumažėjo nuo beveik 12 iki 9 tūks-
tančių. Tai mane pribloškė.”

Visgi Viktoriją džiugina tai, kad 
miestas nuo industrinės srities dabar 
perėjo prie turizmo plėtros. „Šis as-
pektas man atrodo labai gražus, nes 
Anykščiuose yra visos sąlygos turiz-
mui plėtoti”, – sakė ji.

Svajoja apie darbą radijuje

Dabar praktiką Lietuvos radijuje 

atlikinėjanti Viktorija yra susižavėjusi 
radijo žurnalistika: „Praktika vyksta 
dar tik porą savaičių, tačiau jau dabar 
galvoju, kaip norėčiau ten pasilikti 
dirbti.” 

Nuo rudens studentė su mainų 
programa išvyks mokytis į Vokietiją. 
„Visą studijų tvarkaraštį susidariau 
pati – jame yra ir radijo, ir tarptautinė 
žurnalistika, politika..” 

Po studijų Viktorija galvoja apie 
politikos mokslų magistrą. Bent stu-
dijų metais V. Steniulytė į Anykščius 
ilgam grįžti neketina, o vėliau – kas 
žino. Tačiau pirmenybę Viktorija, bet 
kokiu atveju, teikia Lietuvai: „Užsie-
nis labai gera kryptis komandiruo-
tėms, studijoms, praktikai, bet pagrin-
dą po kojom noriu turėti Lietuvoje.”

Laisvalaikiu Viktorija ir toliau už-
siima fotografija. Prieš mūsų susitiki-
mą ji kaip tik fotografavo krikštynas. 
Vasaromis jaunoji redaktorė mėgsta 
savanoriškas veiklas, aktyviai daly-
vauja mainų programose: „Balandžio 
mėnesį dalyvavau „European youth 
exchange” programoje, kurioje buvo 
organizuojama video montavimo, 
reporterių mokyklėlė.” Pasak Vik-
torijos, jei pasitaiko proga kažkur 
važiuoti, kažką veikti, ji tam visada 
suranda laiko. 

Viktorija Steniulytė įdo-
mioms galimybėms visada 
stengiasi sakyti taip.

Rugilės SKAIRYTĖS nuotr.

Mažo žmogaus dideli troškimai.
Viktorijos STENIULYTĖS nuotr.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Gėda būti geriausiu. Tik taip 
galima paaiškinti Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos vadovų elgesį, 
atsisakant skelbti geriausiai bran-
dos egzaminus išlaikiusių abiturien-
tų pavardes.

Šiemet tik du išgrynintos gim-
nazijos abiturientai gavo šimtukus 
– maksimalų balų skaičių anglų 
kalbos egzamine surinko Giedrius 
Višniauskas ir Rimantė Ražinskaitė. 
Šaunuoliai vaikai, nors mokyklai 
dėl jų ir gėda... 

Keista, kad vienintelė rajone 
grynoji gimnazija gėdijasi savo 
geriausiųjų – mažiau prestižinėje 
Kavarsko vidurinėje taip pat yra 

vienas šimtukininkas – informa-
tikos egzaminą puikiai išlaikęs 
Gytis Šiaučiūnas. Slėpti abituriento 
pavardės šios mokyklos vadovams 
kažkodėl nekilo noras...

Kas neleidžia mokyklų vadovams 
kalbėti apie geriausius mokinius? 
Nuo ko jie yra saugomi? Rajono 
Švietimo skyrius lyg ir nėra išleidęs 
įsakymo, draudžiančio skelbti 
sėkmingiausiai egzamine pasi-
rodžiusių moksleivių pavardžių... 
Šalies mastu kokio nors panašaus 
dokumento irgi nėra sukurto... 

Gimnazijai turėtų būti prestižo 
reikalas kalbėti apie savo geriau-
siuosius... Kaip ir prestižo reikalas 
surinkti geriausių pedagogų kolek-
tyvą, kaip ir priimti stipriausius, 
gal būt konkurso būdu atrinktus 
moksleivius... Baigti gimnaziją, 
ne bet kokią, o grynąją, abiturien-
tui turėtų būti taip pat prestižas. 
Anykščių moksleiviams nėra jokio 
stimulo būti geriausiems – jeigu 
nesi visiškas „dundukas“, bent 
dvi paskutines vidurinės mokyklos 
klases vis tiek baigsi gimnazijoje. 
Kitos išeities kaip ir nėra...

Šiemet tikriausiai pirmi metai, 
kai išgrynintoje gimnazijoje vos du 
šimtukininkai... Iki šiol jų visuomet 
buvo gerokai daugiau. Išvada pa-

prasta – gimnazija, kad ir grynoji, 
yra tokia pat vidurinė mokykla kaip 
ir kitos, tokio vardo neturinčios, 
ugdymo įstaigos.

Nesublizgėjo anykštėnai lai-
kydami brandos egzaminus – tą 
reikia pripažinti ir „viską žinan-
tiems“ abiturientams, ir savo vaikų 
žiniomis neabejojantiems tėveliams. 
Ko gero, tėveliams reikėtų būti 
kritiškesniems savo atžalų atžvilgiu 
ir dėl prastų egzaminų rezultatų 
kaltinti ne tik švietimo sistemą, bet 
ir pačius vaikus...

Dar nė vienais metais brandos 
egzaminų užduotys nekėlė tokio 
ažiotažo, koks buvo šiemet. Kurį 
egzaminą abiturientai bebūtų 
laikę, visi buvo „nesąmoningi“, 
blogai parengti, o jau vertintojai 
– iš gūdžios provincijos susirin-
kę beraščiai pedagogai, kurių 
pagrindinis 2014 metų tikslas buvo 
sužlugdyti Petriuko ar Marytės 
gyvenimą, įvertinant jų žinias ne 
šimtuku, o, koks siaubas, pavyzdžiui 
30 procentų. Sutinku, kad gal būt 
ir buvo tokių siaubūnų pedagogų, 
lengva ranka braukančių protingų-
jų abiturientų tobulus rašinius, bet 
gal ne visi...?

LR Švietimo ir mokslo minis-
terijos Pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo skyriaus vyriausiosioji 
specialistė Asta Nida Poderienė 
po lietuvių kalbos valstybinio 
egzamino rezultatų paskelbimo 
žiniasklaidoje „aiškinosi“, kodėl 
net 12 procentų Lietuvos abituri-
entų gimtosios kalbos egzamino 
neišlaikė. Pagrindinės priežastys, 
pasak specialistės, buvo dvi – tai 
moksleivių apsiskaitymo trūkumas 
ir gramatikos nemokėjimas. 

„Maironio, Putino, Škėmos ir kitų 
mūsų klasikų kūryba mokykloje yra 
dėstoma paskutinius dvejus metus 
ir, jei mokinys egzamine nesugeba 
nė vienu iš jų pasiremti, tai nieko 
keisto, kad egzamino jis neišlaiko. 
Svarbu suprasti, kad valstybinis 
egzaminas yra ir stojamasis, todėl 
jo reikalavimai yra aukštesni“, - dėl 
prastų abiturientų žinių kažkodėl 
teisinosi N. Poderienė.

Dar viena „smulkmena“ apie 
gimtosios kalbos egzaminą – 500 
ženklų tekste buvo leidžiama 
padaryti 12 rašybos ir 14 skyrybos 
klaidų... Kiek klaidų turėjo padary-
ti, pavyzdžiui, vos 30 ar 40 procentų 
už egzaminą gavęs abiturientas? 
Kiekviename žodyje po kelias... 
Apie kokį raštingumą ir kokius mis-
tinius šimtukus galime kalbėti?

Kai kuriems rajono abiturien-

tams vakar, kitiems – šiandien, 
įteikti brandos atestatai. Vieniems 
šie pažymėjimai taps bilietu į 
prestižinius užsienio šalių universi-
tetus, kitiems, deja, nuties žvyruotą 
takelį į aplinkinių rajonų profesines 
mokyklas... Ir kažin, ar neva korum-
puoti egzaminų vertintojai, ar neva 
neprofesionalūs užduočių sudary-
tojai labiausiai kalti dėl tų takelių 
„lygio“. Vieniems – autostrada, 
kitiems – gimtojo kaimo keliukas...

Prisimenu interviu su profeso-
riumi, buvusiu Vilniaus universiteto 
rektoriumi, dabar Seimo nariu 
Benediktu Juodka. Mokslininkas 
kalbėjo, kad vaikystėje knygelių 
neskaičiusio žmogaus intelektualu 
padaryti niekaip nepavyks... Ir nei 
geriausi korepetitoriai, nei „tobu-
la“ švietimo sistema čia nepadės... 

Tik, jeigu jau atsitiko taip, kad 
pavyko kažkurioj mokykloj išugdyti 
„perliuką“, gal nereikėtų jų slėpti 
po devyniom spynom ir baimintis, 
kad tų žmogeliukų pavardes sužinos 
ir visuomenė.

Nebent, tai būtų kažkokios 
povandeninės srovės – šimtukus 
gavo ne tie, iš kurių buvo tikėtasi, 
ne „tų“ tėvų ar ne „tų“ pedagogų 
mokyti vaikai... Tokiu atveju viskas 
suprantama...



2014 m. liepos 12 d.

pirmadienis 2014 07 14

sekmadienis 2014 07 13

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).
6.30 Šventadienio mintys. 
7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Haudis Gaudis“. 
9.25 „Mažasis princas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 „Skonio improvizacija“. 
11.00 Pasaulio futbolo čempio-
natas. Rungtynės dėl 3 vietos.
13.00 „Didžiosios migracijos. 2 
d. Poreikis daugintis“.
14.00 „Puaro“. N-7
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Mokslo ekspresas.
17.00 Atviras Lietuvos konkūrų 
čempionatas. VMG taurė.
19.00 Visi namie.
19.30 „Forsaitų saga“. N-7
20.30 Panorama. 
21.00 Pasaulio futbolo čempio-
nato apžvalga.
21.45 Pasaulio futbolo čempio-
natas. Finalas. 
0.30 „Senis“. N-7

6.30 „Pirmykštė žemė“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Teisingumo lyga. įsiver-
žimas“.
8.10 „Benas Tenas. 
Supervisata“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Kylančios žvaigždės“. 

11.55 „Šeimos nepasirinksi“. 
N-7
14.00 „Mano puikioji auklė“. 
14.30 „Komisaras Aleksas“. N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7 
21.35 „Panikos kambarys“. 
N-14
23.50 „Mes - viena komanda“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė. 
6.55 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. N-7  
7.25 „Mažieji išdykėliai“.  
8.00 „Begalinė istorija“. N-7
9.00 „Meškiukai Gamiai“. 
9.30 Statybų TV Laida. 
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.30 „Barbė Mariposa ir Fėjų 
princesė“. 
12.05 „Asteriksas ir Obeliksas. 
Jos didenybės tarnyboje“. N-7 
14.20 „Seniai plėšikai“. N-7  
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Fantastiškas ketvertas“. 
N-7 
21.05 „Šaltasis kalnas“. N-7 
0.15 „Gamtos šėlsmas. 
Ugnikalnis“. N-14

7.00 Yra kaip yra (k). N-7 
8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7 
9.30 „Lietuvėlė“. N-7 
10.00 Pašėlusios močiutės. N-7
10.50 Gamta iš arti.
11.00 „Meilės sala“. N-7 
12.00 „Plėšrūnai. Rykliai mies-

te“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 Sveikinimai. 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7.  
19.00 „Pavojingos bangos“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Bumeris“. 
N-14
23.20 „Snaiperis 2“ (k). N-14. 
1.05 Bamba TV. S

6.50 „Sodo paslaptys“. 
7.45 „Slapta pirkėja Merė 
Portas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“. 
11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Savaitgalis su Aleks. 
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30  „Nerami tarnyba“. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7 
17.00 „Viešbutis “Grand Hotel”“. 
N-7 
19.00 „Magijos meistrai“. N-7 
20.00 „Nematomas žmogus“. 
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS „Niro Vulfo mįs-
lės. Nuodai pagal valgiaraštį“. 
N-14 
22.50 „Laukinės aistros 3“. N-14 
0.30 „Nerami tarnyba (k)“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Haudis Gaudis“. 
8.30 „Mažasis princas“. 
9.00 Vaikų klubas. Fotografijos 
menas. 

10.00 Septynios Kauno dienos. 
10.30 Muzikinė pasaka „Žemės 
planeta“. 
11.40 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2014. Romaino Gary 
istorija.  
12.35 Koncertas „Eduardas 
Kaniava ir Deivis“. 
14.00 Laiko portretai (k). 
14.25 „J. Miltinis. Atominės 
akimirkos“ (k). 
15.30 Šventadienio mintys. 
16.00 Režisieriaus Juozo 
Miltinio 20-osioms mirties meti-
nėms. Bonjour, maestro.  
18.15 ...formatas (k). 
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k). 
18.45 Gala koncertas „Rio 
taurė“.  
20.15 Vilniaus Jaunimo te-
atro spektaklis „Pirosmani, 
Pirosmani“.  
22.40 Lietuvių kinas trumpai. 
Vasaros MEDIA Studija. 
Geriausi trumpametražiai filmai. 
2 d. (k). 
23.00 Panorama (k). 
23.25 „Didžiosios migracijos. 2 
d. Poreikis daugintis“. 
0.15 Džiazo vakaras (k).
 

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 KTV - kino ir televirtuvė (k).  
6.15 Pasivaikščiojimai su Romu 
Sakadolskiu. VDU karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.05 Jėgos vietos (k).  
9.35 KK2 (k). N-7.  
10.15 Dviračio šou (k). 
10.45 Pasivaikščiojimai su 
Romu Sakadolskiu. VDU karta 
(k).
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Dviračio žinios (k).  

12.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė 
(k).  
14.00 Valanda su Rūta (k).
15.35 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
16.45 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ 
17.20 Padėkime augti (k).  
17.45 Šefas rekomenduoja (k).  
18.15 Nuo...Iki....  
19.05 Pasivaikščiojimai su 
Romu Sakadolskiu. VDU karta 
(k). 
19.40 KTV - kino ir tele virtuvė.  
20.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7  
21.00 „Mus supantis pasaulis“. 
22.00 „Rojaus sodai“. 
23.00 Padėkime augti (k).  
23.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
0.00 Sveikatos ABC.  
0.50  KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo...Iki... (k).
2.15 Yra kaip yra (k). N-7 
3.05 KK2 (k). N-7 
3.45 Autopilotas (k).  
4.15 Farai. N-14

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per 15 minučių. 
11.00 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.00 „Topmodeliai“. N-7
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Krovinių karai“. N-7 
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7

18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 Formulė 1. Didžiosios 
Britanijos GP lenktynės.
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7
22.00 „Tėvynė“. N-14
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto“. N-7
0.00 „Las Vegasas“. N-14
0.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
1.10 „Lyga“. N-7
1.45 „Mastrichto policija“. N-7

7.15 Kitoks pokalbis. N-7 
8.15 Šiandien kimba.
8.50 Gyvenu čia. 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 Teritorija.
11.00 Šiandien kimba. 
11.30 Mūsų miškai.
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Kartą Odesoje...“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios
17.20 „Laukinis pasaulis“. 
18.00 Žinios. 
18.25 „Klounas“. N-7 
20.25 „Laukinis pasaulis“. 
21.00 Žinios.
21.25 „Miestai ir žmonės“. 
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-7 
22.30 „Odisėja“. N-7
1.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-7 
2.10 Amerikos muzikos apdova-
nojimai. 2013 m. 
4.15 Tarptautinis turnyras 
“Bushido FC HERO`S 2013”. 
2013 m. N-7
5.40 „Gamtos pasaulis“. 
6.00 „Kelionė į Rio 5. San 
Paulas“. 
6.45 „Baikalo legendos: tremti-
nių ir nuotykių ieškotojų keliais 
- iki Mongolijos“. 
7.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio futbolo čempi-
onatas.
13.30 Visi namie. 
14.00 Žinios.  
14.15 Taip. Ne.
15.00 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“. N-7 
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 Stilius.
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama. 
21.00 Speciali laida. Kokių 
pokyčių tikėtis antroje Dalios 
Grybauskaitės kadencijoje.
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 „Slaptasis Pakistanas“. 
N-7
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Rojus Lietuvoj“. 
0.30 „Šnipai“. N-7
1.30 „Senis“. N-7

6.35 „Didysis filmukų šou“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Ponas Amsius“ (k). N-7
10.40 „Katinas su skrybėle“ (k).

12.10 „Varlė keliaunininkė“.
12.30 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(k).
12.55 „Agentas Šunytis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.50 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas.  
20.25 „Komisarai tiria. Kruvina 
medžioklė“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14. 
21.30 Žinios.  
22.10 „Juodasis sąrašas“. N-7
23.10 „Judantis objektas“. N-7
0.10 „Havajai 5.0“. N-7
1.05 „Nikita“. N-7
2.00 „Išrinktieji“. N-7

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.10 „Simpsonų filmas“. N-7
12.50 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7
13.20 „Meškiukai Gamiai“.
13.50 „Pilotas Balu“.
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.25 TV Pagalba. N-7 
20.00 Aklos vestuvės. N-7 

21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 „Privati praktika“. N-7  
23.00 „Viliojimo menas“. N-7
0.55 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14  
1.45 „24 valandos“. N-14
 

6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Pavojingos bangos“ (k). 
N-7  
11.00 „Laukinis“. N-7  
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Liežuvautoja“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7
20.30 „Jokių kliūčių“.  
21.30 „Chaosas“. N-14
23.40 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.30 „Laukinis“ (k). N-7
2.30 Bamba TV. S 

6.50 „Senosios Kristinos nutiki-
mai“. N-7
7.15 „Draugai VIII“. N-7  
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.35 „Beprotiškos linksmybės“. 
9.00 „Berniukas ir voveriukas“.

9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
9.50 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.  
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodininkų pasaulis“ (k).  
11.15 „Karadajus“ (k). N-7 
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Senosios Kristinos 
nutikimai“ (k). N-7
15.55 „Draugai VIII“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Džo Purvinis“. N-14 
22.40 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7
23.25 „Dūmas“. N-14
0.30 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2014. Romaino 
Gary istorija (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Kine kaip kine (k). 
12.10 „Atpildo diena“ (k). N-7 
13.25 Folkloro festivalis 
„Skambantys varpai“ (k). 2009 
m. 
14.30 Šventadienio mintys. 
15.00 Septynios Kauno dienos 
(k). 
15.30 Istorijos detektyvai.  
16.20 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos valstybės sostinė.  
17.15 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 

18.15 „Forsaitų saga“. N-7 
19.15 Koncertuoja kamerinis 
orkestras „Kremerata Baltica“.  
20.45 Gala koncertas „Rio 
taurė“ (k).  
22.15 „Žemės stulpai“. N-7 
0.00 Panorama (k). 
0.25 Linija, spalva, forma (k).

5.00 Sveikatos kodas (k). 
5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Ne vienas kelyje.  
6.50 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7
7.35 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
8.05 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios. 
9.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
9.55 „Mus supantis pasaulis“ 
(k). 
10.50 „Rojaus sodai“ (k). 
11.50 „Mus supantis pasaulis“ 
(k).  
12.45 „Rojaus sodai“ (k). 
13.45 Padėkime augti (k). 
14.15 Valanda su Rūta (k). 
15.50 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
16.20 Ne vienas kelyje (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.00 „Beverli Hilsas 
90210“. N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Ieškotojas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 

13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
17.00 „Hubertas ir Staleris“. 
N-7
18.00 „Ieškotojas“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Pagieža“. N-14
1.10 „CSI Majamis“. N-7 
2.00 „Mastrichto policija“. N-7

7.30 Teritorija. 
8.00 Mūsų miškai. 
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis.  
10.00 Nuoga tiesa. N-7 
11.00 Pasaulis X. N-7 
12.00 Patriotai.  
13.00 Viskas bus gerai! N-7 
14.00 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 „Mikropasauliai“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Froido metodas“. N-7
19.50 VMG vasara. 
19.55 „Stalino sūnus“. N-7 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Pasaulis X. N-7 
23.45 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 „Mikropasauliai“.  
2.00 „Ilgai ir laimingai“.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Speciali laida. Kokių 
pokyčių tikėtis antroje Dalios 
Grybauskaitės kadencijoje (k).
12.00 „Slaptas Pakistanas“ 
(k). N-7
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
15.00 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 Pagalbos ranka. 
17.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota) 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Bėdų turgus.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 „Lilehameris“. N-7 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Emigrantai. 
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Rojus Lietuvoj“.
0.30 „Šnipai“. N-7 
1.30 „Senis“. N-7 

6.35 „Didysis filmukų šou“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25 „Agentas Šunytis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Velvet“ (k). N-7 

10.25 „Šeimos nepasirinksi“ 
(k). N-7
12.30 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
12.55 „Agentas Šunytis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Kaukė“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.50 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas.  
20.25 „Komisarai tiria. Raudona 
kaip kraujas“. N-7 
21.00 „Soriukas“. N-14 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Karo menas. Išdavystė“. N-14 
0.15 „Havajai 5.0“. N-7 
1.10 „Nikita“. N-7 
2.05 „Išrinktieji“. N-14

6.40 Teleparduotuvė. 
6.55 Žalioji enciklopedija.  
7.00 „Pilotas Balu“. 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“. 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 Aklos vestuvės. N-7 
12.20 „Juodoji skylė“. N-7 
12.50 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.20 „Meškiukai Gamiai“. 
13.50 „Pilotas Balu“. 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7 
16.45 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios.  

19.25 TV Pagalba. N-7 
20.00 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“ 
N-7 
23.00 „Nakties klajūnai 2“. N-14 
0.55 „Tikrasis teisingumas“.  
N-14 
1.45 „24 valandos“. N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7 
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7  
20.30 „Jokių kliūčių!“ N-7 
21.30 „Sėkmės, Čakai“. N-14 
23.35 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14  
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.25 „Laukinis“ (k). N-7  
2.25 Bamba TV. S

6.50 „Senosios Kristinos nutiki-
mai“. N-7
7.15 „Draugai VIII“. N-7
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 

8.35 „Žaibo smūgis“. 
9.00 „Berniukas ir voveriukas“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
9.50 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodininkų pasaulis“ (k). 
11.15 „Karadajus“ (k). N-7 
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Senosios Kristinos nuti-
kimai“ (k). N-7 
15.55 „Draugai VIII“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Nakties įkaitas“. N-14 
23.10 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7 
0.05 „Dūmas“. N-14
1.00 „Žmogus juodu apsiaustu“. 
N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Muzikinė pasaka „Žemės 
planeta“ (k). 
13.00 Prakalbintas medis. 
Aukštaitija.  
13.30 Prisiminkime. 
13.45 „Haudis Gaudis“. 
14.05 „Mažasis princas“. 
14.30 Pagalbos ranka.  
15.00 Dingusios civilizacijos. 2 
d. Ugnis. Geležies apdirbimas 
(k). 
15.30 Linija, spalva, forma (k). 
16.20 Būtovės slėpiniai. Mitai 

apie Žalgirį.  
17.15 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
18.15 „Prokurorai“. 
19.00 Brydė.  
19.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
20.00 Oratorija „Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Vytauto 
padėka Lietuvos žmonėms, 
laimėjusiems Žalgirio mūšį“.  
21.10 Istorijos detektyvai.  
22.00 Naktinis ekspresas. 
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).
0.25 „Žemės stulpai“ (k). N-7

5.00 Info diena (k).  
9.00 Žinios.  
9.40 Dviračio šou. 
10.05 Yra kaip yra. N-7 
10.55 24 valandos. N-7 
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ (k). 
13.15 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).
13.45 Pasivaikščiojimai su 
Romu Sakadolskiu. VDU karta 
(k).
14.15 Yra kaip yra. N-7.  
15.10 KK2 (k). N-7 
15.55 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos. N-7 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k). 
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 

N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Ieškotojas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7 
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7
18.00 „Ieškotojas“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 „Gaudynės“. N-14
23.35 „Lemtingas vaidmuo“. 
N-7
1.20 „CSI Majamis“. N-7
2.10 „Mastrichto policija“. N-7

7.20 Reporteris.  
8.00 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Gyvenu čia. 
13.00 Viskas bus gerai! N-7 
14.00 „Mikropasauliai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Mikropasauliai“. N-7  
18.00 Reporteris.  
18.45 „Froido metodas“. N-7 
19.50 „Stalino sūnus“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.45 Nuoga tiesa. N-7 
23.45 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 „Mikropasauliai“.
2.00 „Ilgai ir laimingai“.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“. 
11.00 „Lilehameris“ (k). N-7
12.00 Emigrantai (k).
12.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (k).
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Bėdų turgus.
15.00 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“. N-7 
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 Istorijos detektyvai. 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Lietuva gali. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Lilehameris“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Gyvenimas.
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Rojus Lietuvoj“.
0.30 „Šnipai“. N-7
1.30 „Senis“. N-7

6.00 Labas vakaras, Lietuva (k.).  
6.35 „Didysis filmukų šou“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 
7.25  „Agentas Šunytis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50  24 valandos (k). N-7
9.30 Tikras gyvenimas (k).
11.30 „Komisarai tiria. Kruvina 

medžioklė“ (k). N-7 
12.55 „Agentas Šunytis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.50 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 
20.25 „Komisarai tiria. Mirtinas 
pasivažinėjimas“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Skolos kaina“. N-14
0.15 „Havajai 5.0“. N-7
1.10 „Nikita“. N-7 
2.05 „Išrinktieji“. N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Pilotas Balu“. 
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“. 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7
12.20 „Juodoji skylė“. N-7 
12.50 „Transformeriai. Praimas“. 
N-7 
13.20 „Meškiukai Gamiai“. 
13.50 „Pilotas Balu“. 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7 
16.45 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.25 TV Pagalba. N-7 

20.00 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
22.00 Vikingų loto  
22.05 „Daktaras Hausas“. N-14 
23.05 „Žiauriai baisi naktis“. S
1.15 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14 
2.05 „24 valandos“. N-14 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.00 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
9.00 Prajuokink mane (k). N-7 
10.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
11.00 „Laukinis“ (k). N-7 
12.00 „Svotai“. N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7  
19.30 „Didžiojo sprogimo teori-
ja“. N-7 
20.30 „Jokių kliūčių!”. N-7 
21.30 „Atgaila“. N-7
23.10 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14
0.05 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.00 „Laukinis (k)“. N-7.  
2.00 Bamba TV. S

6.50 „Senosios Kristinos nutiki-
mai“. N-7
7.15 „Draugai VIII“. N-7

8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“.
8.35 „Žaibo smūgis“. 
9.00 „Berniukas ir voveriukas“. 
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
9.50 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodo paslaptys“ (k).  
11.15 „Karadajus“ (k). N-7
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 Superauklė. N-7
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 Senosios Kristinos nutiki-
mai“ (k). N-7 
15.55 „Draugai VIII“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Los Andželas slaptai“. 
N-14
23.35 „Dūmas“. N-14
0.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k). 
13.45 Smegenų paslaptys. Apie 
tapytoją Polį Sezaną. 
14.00 Teatralizuotas koncertas 
„Opera atsiveria Valdovų rūmuo-
se“ (k). 
15.30 Legendos (k). 
16.20 Būtovės slėpiniai. Dvi 

sostinės.  
17.15 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
18.15 Senieji Lietuvos vienuo-
lynai.  
18.50 „Dvylika Vilniaus apašta-
lų... ir viena moteris“.  
19.50 Spektaklis „Paskendusi 
vasara“. 1 d. 
21.10 Kultūros savanoriai.  
21.40 ...formatas.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Akys juodosios. 
Čigoniškasis tango.  
0.00 Panorama (k). 
0.25 „Prokurorai“ (k).

5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou. 
10.05 Yra kaip yra. N-7 
10.55 24 valandos. N-7 
11.30 KK2. N-7 
12.15 Dviračio šou. 
12.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
13.35 Ne vienas kelyje.  
14.15 Yra kaip yra (k). N-7 
15.10 KK2 (k). N-7 
15.55 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos (k). N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Ieškotojas“. N-7 

13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7
18.00 „Ieškotojas“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Gimęs lenktyniauti“. N-7 
23.40 Europos pokerio turas. S
0.40 „CSI Majamis“. N-7
1.30 „Mastrichto policija“. N-7
2.20 „Hubertas ir Staleris“. N-7
 

7.20 Reporteris. 
8.00 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7
9.05 „Stalino sūnus“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Kitoks pokalbis. N-7 
13.00 Gyvenu čia. 
14.00 „Mikropasauliai“. N-7  
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara. 
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Mikropasauliai“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Froido metodas“. N-7 
19.50 „Stalino sūnus“. N-7 
21.00 Kitoks pokalbis. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Patriotai. N-7 
23.45 „Stalino sūnus“. N-7 
0.45 Reporteris.  
1.25 „Mikropasauliai“. N-7
2.00 „Ilgai ir laimingai“.

Primename, kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 55 litai.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 „Lilehameris“ (k). N-7
12.00 Gyvenimas (k).
12.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (k). 
13.00 „Rojus Lietuvoj“. 
14.00 Žinios.
14.15 Emigrantai (k). 
15.00 „Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą“. N-7 
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“. 
19.30 Auksinės rankos.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 „Lilehameris“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas.
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Rojus Lietuvoj“. 
0.30 „Šnipai“. N-7
1.30 „Senis“. N-7

6.35 „Didysis filmukų šou“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
10.10 Tikras gyvenimas (k). 
N-7 
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11.10 „Komisarai tiria. Mirtinas 
pasivažinėjimas“ (k). N-7. 
11.50 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
12.55 „Agentas Šunytis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.50 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria. 
Paskutinė kova“. N-7.
21.00 „Soriukas“. N-14 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Čempionas 3. Išpirkimas“. 
N-14
0.10 „Havajai 5.0“. N-7 
1.05 „Deksteris“. N-14 
2.05 Sveikatos ABC (k). 

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Pilotas Balu“.  
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7
11.15 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7
12.20 „Juodoji skylė“. N-7 
12.50 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.20 „Meškiukai Gamiai“. 
13.50 „Pilotas Balu“. 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 

18.30 TV3 žinios.  
19.25 TV Pagalba. N-7 
20.00 Mano geriausia draugė. 
N-7 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
21.55 Žalioji enciklopedija.  
22.00 „Gelbėtojų būrys“. N-7 
23.00 „Sena gera orgija“. 
N-14
0.55 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14  

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k)“. N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Prajuokink mane (k). N-7 
10.00 „Jokių kliūčių!“ (k).  
11.00 „Laukinis“ (k). N-7 
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Didžiojo sprogimo 
teorija“. N-7 
20.30 Juoko kovos. N-7 
21.30 „Blogas policininkas“. 
N-14
23.55 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.50 „Mentalistas“ (k). N-7
1.45 „Laukinis“ (k). N-7 
2.45 Bamba TV. S

6.50 „Senosios Kristinos nuti-
kimai“. N-7
7.15 „Draugai VIII“. N-7 

8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.35 „Žaibo smūgis“.
9.00 „Berniukas ir voveriu-
kas“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
9.50 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“. 
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.45 „Sodo paslaptys“ (k). 
11.15 „Karadajus“ (k). N-7 
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Senosios Kristinos 
nutikimai“ (k). N-7 
15.55 „Draugai VIII“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės VI. Mirtis ir sapnai“. 
N-14 
23.00 „Begėdis“. N-14
23.55 „Užribis“. N-7
0.50 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 Vaikų klubas. Spalvos ir 
piešinys (k). 
12.40 Bonjour, maestro (k). 
14.55 Koncertas „Eduardas 
Kaniava ir Deivis“ (k). 

16.20 Būtovės slėpiniai. 
Žygimantas ir Barbora. 1 d.. 
17.15 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
18.15 „Prokurorai“. 
19.00 „Dingusios civilizacijos. 
3 d. Vanduo. Polinės gyven-
vietės“. 
19.30 „Tas Giedrius...“ 
19.50 Spektaklis „Paskendusi 
vasara“. 2 d.  
21.10 Legendos.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k). 
0.25 Tikro garso koncertas. 

5.00 Info diena (k).  
9.00 Žinios.  
9.40 Dviračio šou.  
10.05 Yra kaip yra. N-7  
10.55 24 valandos. N-7  
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou. 
12.45 Autopilotas.  
13.15 Tauro ragas. N-7  
13.45 Apie žūklę.  
14.15 Yra kaip yra (k). N-7  
15.10 KK2 (k). N-7  
15.55 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos (k). N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. 
N-7
12.00 „Ieškotojas“. N-7  

13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. 
N-7
18.00 „Ieškotojas“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „K2“. N-14
23.50 „Baimės sala“. S
1.35 „CSI Majamis“. N-7 
2.25 „Mastrichto policija“. N-7 

7.20 Reporteris.
8.00 „Stalino sūnus“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Keisčiausi gamtos 
reiškiniai“. 
14.00 „Mikropasauliai“. N-7  
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara. 
14.55 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Mikropasauliai“. N-7
18.00 Reporteris.  
18.45 „Froido metodas“. N-7 
19.50 „Stalino sūnus“. N-7 
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
23.45 „Stalino sūnus“. N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 „Mikropasauliai“. N-7 
2.00 „Ilgai ir laimingai“.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Lilehameris“ (k). N-7
12.00 Skonio improvizacija 
(k).
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Stilius.
15.00 „Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 Specialus tyrimas.
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.15 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas.
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Duokim garo!
23.00 Dvi žvaigždės. 
1.30 „Senis“. N-7

6.35 „Didysis filmukų šou“.  
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 
8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k).
11.10 „Komisarai tiria. 

Paskutinė kova“ (k). N-7.
11.45 Mano vyras gali. N-7. 
12.55 „Agentas Šunytis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.50 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 „Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje“. N-7 
21.10 „Mirtinas ginklas 4“. N-7
23.40 „Paskutinė tvirtovė“. 
N-14
2.20 „Soriukas“ (k). N-14  

6.45 Teleparduotuvė  
7.00 „Pilotas Balu“. 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Vestuvių muzikantai“. 
N-7 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 Mano geriausia draugė. 
N-7 
12.20 „Juodoji skylė“. N-7 
12.50 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.20 „Meškiukai Gamiai“. 
13.50 „Pilotas Balu“. 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7 
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.10 „Žaislų istorija 3“. N-7 
21.20 „Dantės viršukalnė“. 
N-7 

23.30 „Žmogžudystė pasieny-
je“. N-14 
1.20 „Stebėtojas“. N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Juoko kovos (k). N-7 
10.00 „Jokių kliūčių!“ (k). 
11.00 „Laukinis“. N-7 
12.00 „Svotai“. N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Šeimynėlė“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.30 „Inferno“. N-14 
23.15 „Atgaila“ (k). N-7
0.50 „Laukinis“ (k). N-7 
1.50 Bamba TV. S

6.50 „Senosios Kristinos nuti-
kimai“. N-7
7.15 „Draugai IX“. N-7 
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.35 „Žaibo smūgis“.
9.00 „Berniukas ir voveriu-
kas“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
9.50 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).

10.45 „Būrėja“ (k). 
11.15 „Karadajus“ (k). N-7
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Senosios Kristinos 
nutikimai“ (k). N-7 
15.55 „Draugai IX“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7 
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Detektyvas Kolambas. 
Kolambas dėsto koledže“. N-7 
23.00 SNOBO KINAS „Gimę 
žudyti“. S
1.10 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.). 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 Mūsų dienos - kaip 
šventė (k). 
13.45 Vilniaus Jaunimo te-
atro spektaklis „Pirosmani, 
Pirosmani“ (k).  
16.15 Būtovės slėpiniai. 
Žygimantas ir Barbora. 2 d.  
17.15 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
18.15 Operetė „Šikšnosparnis“. 
21.00 „Apie teisę“. 
21.10 Linija, spalva, forma.  
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Lietuvių kinas trumpai.  
22.50 Smegenų paslaptys. 
Apie tapytoją Polį Sezaną. 
23.00 Džiazo vakaras.  
0.00 Panorama (k). 
0.25 „Prokurorai“ (k).

5.00 Info diena (k). 
9.00 Žinios. 
9.40 Dviračio šou.  
10.05 „Pagalbos skambutis“. 
N-7
10.55 24 valandos. N-7. 
11.30 Sekmadienio rytas. 
12.15 Dviračio šou. 
12.45 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
13.15 „Mus supantis pasaulis“ 
(k). 
14.10 „Rojaus sodai“ (k).  
15.05 „Mus supantis pasaulis“ 
(k). 
15.55 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos (k). N-7  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7 
10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7 
12.00 „Ieškotojas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7 
17.00 „Hubertas ir Staleris“. 
N-7

18.00 „Ieškotojas“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
20.30 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą“. N-7 
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto“. N-7 
0.00 „Las Vegasas“. N-14 
0.50 Aukščiausia pavara.
1.50 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7

7.20 Reporteris.  
8.00 „Stalino sūnus“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 „Mikropasauliai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara.  
14.55 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“.  
18.00 Reporteris.  
18.45 „Kvapų detektyvas“. 
N-7 
19.50 „Moterų daktaras“. N-7 
21.50 „Komendanto valanda“. 
N-14
23.40 „Kauksmas“. S
1.40 Reporteris.  
2.10 „Komendanto valanda“. 
N-14

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 40 Lt,
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm). 1 Lt.
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14.55 TV serialas “Gražuolė”. 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 
17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.05 
TV serialas “Stanica”. 23.05 Lietuvos “Laikas”. 23.15 TV serialas “Pėdsakas”. 0.00 
Informacinė laida. 0.35 Vaidybinis f. “Ketvirtasis”.

5.15, 21.00 Panorama. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 2.10 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 
9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.30 24 
klausimai. 11.00 Arsenalas. 11.30 Biuro stilius. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas 
meile”. 13.00 Forumas. 13.50 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00 TV serialas “Meilės 
adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30, 21.50 Slavų mugė. 15.35 Arena. 
15.50 Vaidybinis f. “Pasiimk mane su savimi”. 17.15, 22.55 Estrados kokteilis. 19.20 
Žurnalisto tyrimas. 20.40, 3.55 Interesų sritis. 23.45 Moterų žurnalas. 0.15 Sunkios 
dienos vakaras. 0.45 Vaidybinis f. “Pirmieji išmėginimai” (1). 2.25 Dia@blogas. 
2.50 Dokumentinis f. 3.05 Pavarų dėžė. 3.30 Žurnalisto tyrimas. 4.10 X zona. 4.25 
Realus pasaulis.
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9.00 Naujienos. 9.25 TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.40 Gyventi 
sveikai. 12.45 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.55 TV serialas “Gražuolė”. 
16.00 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 18.00 Sergijus Radonežietis. 
Rusios užtarėjas.  19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.05 
TV serialas “Stanica”. 23.20 Lietuvos “Laikas”. 23.30 TV serialas “Pėdsakas”. 0.10 
Informacinė laida. 0.40 Vadybinis f. “Meilės formulė”. 2.05 Vaidybinis f. “Be liudinin-
kų”. 3.35 Mados nuosprendis. 5.20 Muzikinis kanalas.

5.005, 21.00 Panorama. 5.40 Žmogaus teisės. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.30 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.05 Apie 
maistą. 10.30 Žurnalisto tyrimas. 11.00 Pavarų dėžė. 11.30 Moterų žurnalas. 12.10, 
19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Sveikata. 13.35 Pirmyn į praeitį. 14.00, 
22.00 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Slavų mugė. 
15.35 Vaidybinis f. “Pirmieji išmėginimai” (1). 17.10, 22.55 Estrados koktelis. 19.20, 
3.25 24 klausimai. 20.40 Specialus reportažas. 21.45, 3.50 X zona. 23.50 vaidybinis 
f. “Pirmieji išmėginimai” (2). 1.15 Aktualus interviu. 1.45 Dia@blogas. 2.10 Paryžiaus 
mokyklos dailininkai. 2.40 Taiki kelionė. 3.00 Jėgos veiksnys. 4.10 Žmogaus kūnas. 
4.35 Realus pasaulis.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 11.00 
Naujienos. 11.40 Gyventi sveikai. 12.45 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 
14.50 TV serialas “Gražuolė”. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 
17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV serialas “Stanica”. 23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.20 
TV serialas “Pėdsakas”. 0.05 Informacinė laida. 0.40 Žvaigždėlaivis. 0.55 Vaidybinis 
f. “Bajorų gūžta”. 2.40 Vaidybinis f. “Prie tavo slenksčio”. 3.55 Mados nuosprendis. 
4.45 Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
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6.40 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.00 Sveikata. 9.00 
Naujienos. 9.20 Kelionės užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00 
Naujienos. 11.20 Didžiųjų Rusijos keliautojų pėdsakais. 12.25 Kas? Kur? Kada? 
13.30 Dvi žvaigždės. 15.10 Soso Pavliašvili. “Laukia tavęs gruzinas...” 16.20 
Vaidybinis f. “Gegužio lietus”. 18.05 Šlovės minutė. 20.00 Laikas. 21.30 Tarptautinis 
muzikos festivalis “Baltosios Sankt Peterburgo naktys”. 23.25 Vaidybinis f. “Veros 
vairuotojas”. 1.20 Informacinė laida. 1.50 Vaidybinis f. “Juodas sniegas”. 3.35 
Vaidybinis f. “Bangų mūša”. 4.55 Muzikinis kanalas.

5.35 Panorama. 6.20 Baltarusijos bažnyčios. 6.50 Aukščiau stogo. 7.15 Vaidybinis 
f. “Vejantis du zuikius”. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 
3.40 Vaidybinis f. “Be sūnaus neateik”. 10.30 Animacinis f. 10.40 Pirmyn į praeitį. 
11.05 Rytojus - tai mes. 11.30 Apie maistą. 12.10 Naujienos. Centrinis regionas. 
12.35 Minskas ir minskiečiai. 12.55 Firmos paslaptis. 13.10 Dokumentinis serialas. 
13.40 Medicinos paslaptys. 14.05 Moterų žurnalas. 14.30 Arsenalas.15.15 Tavo 
miestas. 15.30, 21.50 Slavų mugė. 15.35 Tyrimo paslaptys. 16.10 Reali diplomatija. 
16.35 Terra incognita. 17.00 Smegenų šturmas. 17.25 Pasitikėk ir tikrink. 17.50, 2.00 
Mistinės istorijos. 18.45 Paryžiaus mokyklos dailininkai. 19.15 Superloto. 20.05, 2.45 
Toje pačioje vietoje tuo pačiu metu. 21.00 Svarbiausias eteris. 22.00 Slavų mugė. 
0.00 Sunkios dienos vakaras. 0.45 Vaidybinis f.“Kupolės naktis”. 3.55 Vaidybinis f. 
“Stebuklingasis Dželsomino balsas”.pirmadienis 2014 07 14

6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 11.00 Naujienos. 11.40 Gyventi 
sveikai. 12.35 Soso Pavliašvilis. 13.35 Šįvakar su A. Malachovu. 14.00 Naujienos 
14.20 Šįvakar su A. Malachovu. Tęsinys. 15.50 J. Menšovos laida. 16.40 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.00 TV serialas “Stanica”. 23.10 Lietuvos “Laikas”. 23.15 TV serialas 
“Pėdsakas”. 0.00 Informacinė laida. 0.35 Vaidybinis f. “Nepasiduodantieji”. 1.50 
Vaidybinis f. “Oro uostas iš tarnybinio įėjimo”. 3.10 Mados nuosprendis. 4.55 
Muzikinis kanalas.

5.05 Svarbiausias eteris. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 2.35 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 
9.05 Orai. 9.25 Aplink planetą. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.35 Reali diplomatija. 
11.00 Dokumentinis f. 11.15 Reporteris. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 
13.00 Fortifikacija. 13.35 Atgalinė atskaita. 14.05 Mūsiškiai. 14.15 Perkrovimas. 
15.15 Regiono naujienos. 15.30, 21.40 Slavų mugė. 15.35 Baltarusijos žemė. 15.50 
Vaidybinis f. “Tram-tararam, arba Nei iš šio, nei iš to”. 17.10 Estrados kokteilis. 18.05 
TV serialas “Montekristas”. 19.20, 4.25 24 klausimai. 20.40 Arena. 21.00 Panorama. 
22.00 Slavų mugė. 0.05 Forumas. 1.00 Vaidybinis f. “Pasiimk mane su savimi”. 2.20 
Aktualus interviu. 2.50 Dia@blogas. 3.15 Biuro stilius. 3.45 Laida apie futbolą. 4.00 
Arsenalas. 4.55 X zona. 
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 11.00 
Naujienos. 11.40 Gyventi sveikai. 12.45 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 

Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.35 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.00 Apie mais-
tą. 10.25 24 klausimai. 10.50, 2.15 Smegenų šturmas. 11.20 Paryžiaus mokyklos 
dailininkai. 11.45 Firmos paslaptis. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.05 
Medicinos paslaptys. 13.30 Pasitikėk ir tikrink. 14.00, 22.00 TV serialas “Meilės 
adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Specialus reportažas. 15.45 Vaidybinis 
f. “Pirmieji išmėginimai” (2). 17.15, 23.00 Estrados kokteilis. 19.20, 3.35 Piniginė ir 
gyvybė. 20.40, 4.00 Interesų sritis. 22.40, 4.00 Interesų sritis. 21.45, 4.15 X zona. 
23.45 Sunkios dienos vakaras. 0.10 Vaidybinis f. “Tiki, netiki”. 1.50 Dia@blogas. 2.40 
Garsenybės. 3.10 Terra incognita. 4.30 Realus pasaulis.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 11.00 Naujienos. 
11.40 Gyventi sveikai. 12.45 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.50 TV serialas 
“Gražuolė”. 16.00 J. Menšovos laida. 17.00 Mados nuosprendis. 18.00 Susituokime. 
19.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.30 TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 
21.35 Antrininkai. 0.40 Informacinė laida. 1.10 Vaidybinis f. “Jėgeris”. 2.50 Jūrmala. 
Humoro festivalis. 4.15 Mados nuosprendis. 6.00 Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.40 Specialus reportažas. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.40 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas “Montekristas”. 10.05 Baltarusijos 
virtuvė. 10.30 Piniginė ir gyvybė. 11.00 Terra incognita. 11.30 Garsenybės. 12.10, 
19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00, 1.10 Rytdiena - tai mes. 13.25, 1.55 
Aukščiau stogo. 13.50 Mūsiškiai. 14.05, 22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 
Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. “Tiki, netiki”. 17.05, 3.05 
Praėjusio amžiaus dainos. 18.05 Mistinės istorijos. 19.20 Tyrimo paslaptys. 20.40, 
2.20 Taikus turas. 21.45, 4.00 X zona. 23.10, 4.25 Reporteris. 23.45 Vaidybinis f. 
“Moterys juokauja rimtai”.2.40 Pasitikėk ir tikrink.nolių palikimas”.
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7.00 Naujienos. 7.25 Kontrolinis pirkimas. 7.50 Vaikų klubas. 8.20 Grok, armonika! 
9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 11.00 Naujienos. 11.25 Idealus remontas. 12.35 A. Širvintas. Pagrindinis 
vaidmuo. 13.40 Vaidybinis f. “Tamsūs praeities labirintai”. 17.00 Naujienos. 17.20 
Filmo tęsinys. 17.45 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 20.00 Laikas. 20.25 Jūrmala. 
Humoro festivalis. 21.20 Šįvakar su A. Malachovu. 23.00 Informacinė laida. 23.35 
Bokštas. 1.20 Vaidybinis f. “Baltoji dykumos saulė”. 2.40 Vaidybinis f. “Nelauktai, 
netikėtai”. 4.00 Vaidybinis f. “Vasarnamis”. 5.25 Muzikinis kanalas.

5.10, 21.00 Panorama. 5.45, 2.30 Religinė laida. 6.15 Vaidybinis f. “Moterys 
juokauja rimtai”. 7.40, 17.55, 23.35 Mistinės istorijos. 8.30, 2.55 Vasarvietė. 9.00, 
12.00,  15.00 Naujienos. 9.10 Vaidybinis f. “Kazokai plėšikai”. 10.10 Animacinis 
f. 10.20   Dokumentinis f. 10.50, 3.20 Perkrovimas. 11.30 Apie maistą. 12.10 
Fortifikacija. 12.50 Firmos paslaptis. 13.05 Dokumentinis serialas. 13.35 Sveikata. 
14.05 Biuro stilius. 14.30 Pavarų dėžė. 15.15 Regionų naujienos. 15.30, 2.05 Muitų 
sąjunga. 16.00 Jėgos veiksnys. 16.25 Atgalinė atskaita. 16.50 Aplink planetą. 17.30 
Baltarusija 24.  18.50 Garsenybės. 19.15, 0.25 Talentų akademija. 21.40 Žurnalisto 
tyrimas. 22.05 Vaidybinis f. “Robinzono Kruzo gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai”.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt 
6.15 Pagalbos ranka.
6.40 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).
7.30 Bėdų turgus (k).  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 „Haudis Gaudis“.  
9.25 „Mažasis princas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Skonio improvizacija. 
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
12.00 Mūsų miesteliai. Kražiai. 
3 d.
13.00 „Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu“.
14.00 Muzikinis projektas 
„Auksinis balsas“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Algimanto Raudonikio 
jubiliejinis vakaras „Skinsiu 
raudoną rožę“.
22.00 Pasaulio futbolo čempio-
nato apžvalga.
23.50 „Raudonoji uola“. N-14 

6.30 „Pirmykštė žemė“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas “. 
8.10 „Sunkus vaikas“.
8.35 „Tomo Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Snieguolė“.
9.45 „Sniego takeliais“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Gepardas, vardu Duma“.
12.00 1000 km lenktynių 
startas.
13.00 „Mano puikioji auklė“.
13.30 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 1000 km lenktynių finišas 
ir finalinis koncertas.
22.00 „Trise valtimi arba be 
irklo“. N-7
0.00 „Mari Huanos ekspresas“. 
S

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Begalinė istorija“. N-7 
9.00 „Meškiukai Gamiai“.  
9.30 Statybų TV. 
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.30 „Barbė fėja undinių 
šalyje“. 
12.00 „Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse“. N-7
14.20 „Pop žvaigždė“.
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Naktis muziejuje 2“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 

Eurojackpot. Loterija. 
21.10 „Pamergė pagal užsaky-
mą“. N-7 
23.30 „Van Helsingas“. N-14 
1.55 „Tikras išbandymas“. N-7

7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 Driftas su D1 Sport.
9.00 Press ralis 2014. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Atsargiai - moterys!“ N-7 
10.30 Kviečiu vakarienės. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato etapas Vokietijoje.  
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. 
N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7  
14.00 1000 km lenktynės.
14.30 „Milijonieriai“. N-7
15.00 1000 km lenktynės. 
15.30 „Milijonieriai“. N-7 
16.00 1000 km lenktynės.
16.30 „Šeimynėlė“ (k). N-7  
17.00 1000 km lenktynės. 
18.00 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 Skonis. 
21.30 MANO HEROJUS 
„Mirties upė“. N-14 
23.35 AŠTRUS KINAS „Šėtono 
vaikai“. S 
1.40 Bamba TV. S

6.50 „Sodo paslaptys“. N-7
7.45 „Slapta pirkėja Merė 
Portas“. N-7 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.  
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Savaitgalis su Aleks“.  
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  
14.00 „Griežčiausi tėvai“. 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7 
16.30 „Būrėja“.  
17.30 „Švarcvaldo viešbutis“. 
N-7 
19.10 „Tiesiog žavinga“. N-7 
21.00 NemaRus kinas. 
„Čigonas“. N-7
22.40 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7
23.40 „Būrėja“ (k). 
0.40 „Nerami tarnyba“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.15 Krikščionio žodis (k). 
10.30 Kelias.  
10.45 Vaikų klubas. 
11.30 Naktinis ekspresas (k). 
12.00 Prakalbintas medis. 
Aukštaitija (k). 
12.30 Akys juodosios. 
Čigoniškasis tango (k). 
14.00 Kine kaip kine.  
14.30 „Vilkolakio pėdsakai“. N-7 
16.00 „Dvylika Vilniaus apašta-
lų... ir viena moteris (k). 
17.00 Kasdienybės aitvarai.  
17.45 Vakaro autografas.  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 

kalbą, k). 
18.40 Koncertas „Violončelė 
capricciosa“. 
20.10 Spektaklis „Hamletas“.  
23.00 Panorama (k).
23.25 Koncertuoja kamerinis 
orkestras „Kremerata Baltica“ 
(k).

5.00 Info diena (k).  
9.00 Info diena (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Nuo...Iki.... 
14.15 KK2 (k). N-7  
14.55 Dviračio šou (k).  
15.25 Padėkime augti.  
15.50 KK2 (k). N-7  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7.  
17.45 Dviračio šou (k).  
18.15 Jėgos vietos.  
18.45 KK2 penktadienis. N-7. 
20.00 Alchemija LVIII. 
Intelektas ir laisvė. VDU karta. 
20.30 Padėkime augti (k).  
21.00 „Mus supantis pasaulis“. 
22.00 „Rojaus sodai“. 
23.00 Pagalbos skambutis. N-7 
23.55 Valanda su Rūta.  
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7 
2.40 Yra kaip yra (k). N-7  
3.30 Jėgos vietos (k).  
4.00 Alchemija LVIII. Intelektas 
ir laisvė. VDU karta (k). 
4.30 Nuo...Iki... (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Krovinių karai“. N-7 

11.00 „Krokodilų medžiotojas“. 
N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per 15 minučių. 
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 „Trys muškietininkai“. N-7
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7
22.00 „Tėvynė“. N-14 
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto“. N-7 
0.00 „Las Vegasas“. N-14 
0.50 „Gaudynės“. N-14 

7.50 Patriotai.
8.50 „Keisčiausi gamtos reiš-
kiniai“. 
11.00 „Moterų daktaras“. N-7 
13.00 „Likvidacija“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios
17.20 „Laukinis pasaulis“. 
18.00 Žinios. 
18.25 „Mirtis rojuje“.  N-7 
20.35 „Laukinis pasaulis“. 
21.00 Žinios.
21.25 VMG vasara.  
21.30 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
23.30 „Sėkmingi mainai“. S
1.15 „Mirtis rojuje“. N-7 
3.00 „Sėkmingi mainai“. S
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Pamatai jau baigiami 

Lajų tako statyba – ištisa epopė-
ja. Kiek strėlių ir iečių sulaužė tako 
šalininkai ir priešininkai nuo 2011 
metų, kai šio projekto idėja iškilo į 
viešumą,  sunku ir suskaičiuoti. To-
dėl šią savaitę aplankėme Anykš-
čiams sakralią vietą - Anykščių ši-
lelį ir pažiūrėjome, ar tikrai įvyko 
tai, ko baiminosi skeptikai – šilelis 
niokojamas baisios technikos. Prie 
statybų vietos mus pasitiko  UAB 
„Vilniaus rentinys“ statybos darbų 
meistras Aidas Kvedaras, kuris pa-
lydėjo ir aprodė statybvietę. Šiuo 
metu betonuojamos 11 aikštelių, 
ant kurių bus statomos kolonos. Jau 
išlieti pamatai, baigiama ir antže-
minė pamatų dalis, ant kurios bus 
montuojamos kolonos. Lajų tako 

Anykštėnai kontroliuoja Lajų 
tako statybą

ilgis - 300 metrų. Atramų aukštis 
nuo 5 iki 20,9 metrų, o pagrindinės 
atramos  aukštis sieks 35 metrus.

 Betoną veža iš Vilniaus

„Gręžiniai praktiškai baigti, 
betonas supiltas, montuojama 
antžeminė pamatų dalis“,- rodė 
A.Kvedaras. Jis dėstė, kad tokioms  
kolonoms išlaikyti reikalingi ir 
ypatingi pamatai. „Gręžinių gylis 
– 6 metrai. Betonas buvo liejamas 
dviem būdais – įprastu, kai išgrę-
žiama ir pašalinama žemė ir specia-
liu būdu, kai gręžiama ir per grąžto 
vidų iš karto pumpuojamas beto-
nas. Pastarasis būdas naudojamas, 
kai gręžiant pataikoma ant smėlio 
klodo“,- technologines subtilybes 
aiškino A.Kvedaras. Paklaustas, iš 
kur gauna betono, galbūt jį maišo 
vietoje, A.Kvedaras juokėsi, kad 
ne. „Betonas pamatams yra speci-

alus, retai naudojamos markės, į jį 
dedami specialūs priedai. Iš pra-
džių jį veždavome iš Vilniaus, po 
to gabendavomės iš Ukmergės, o 
dabar – iš Utenos. Šis betonas pasi-
žymi tuo, kad yra ypatingai stiprus. 
Jeigu jį supili iš ryto, vakare jis jau 
būna sustingęs visiškai“,- pasakojo 
A.Kvedaras.

Beje, pats vaikinas sakė esąs 
rokiškėnas, o iš viso prie pamatų 
pluša 9 UAB „Vilniaus rentinys“ 
darbininkai. „faktiškai esame Vil-
niaus firma, o praktiškai nėra nė 
vieno vilniečio – kas iš Utenos, 
Ukmergės, dirba ir anykštėnas“,- 
pasakojo meistras. Pasak jo, ne 
tik betonas vežamas iš Vilniaus į 
Anykščius, bet ir darbininkai va-
žinėja.  

Tako statybas prižiūri etatiniai 
stebėtojai

Vadovo teigimu, jų bendrovė 
pirmą kartą susiduria su tokio su-
dėtingumo objektu. „Dirbu nese-
niai, tačiau net ir vyresni darbuoto-
jai nepamena tokio dydžio pamatų. 
Tačiau tai ir įdomu. Be to, mūsų 
bendrovė dažniausiai dirba mies-
tuose, nedažnai pabėgi nuo civili-
zacijos, o čia – gamta.”- statybo-
mis patenkintas buvo A.Kvedaras.

Vyras teigė, kad žmonės gana 
aktyviai domisi statybomis, todėl 
reikia žiūrėti, kad pašaliniai neklai-
džiotų po statybų aikštelę. „Prak-
tiškai kasdien sulaukiam svečių, 
o kai kurie yra net etatiniai – su 
dviračiais atvažiuoja apžiūrėti, kas 
padaryta kasdien. Juokaujame juos 
pamatę, kad „techninė priežiūra“ 
atvyko“, - sakė A.Kvedaras.

Visus darbus, nors jie ir sudėtin-
gi, bendrovė vykdo pagal grafiką, 
todėl liepos pabaigoje tikisi už-
baigti visus darbus. „Kitą dalį dar-
bų - kolonų montavimą – atliks jau 
kita firma“, - sakė A.Kvedaras.  

Lajų tako statybos turėtų būti 
baigtos kitais metais, o pirmuo-
sius lankytojus planuojama priimti 
2015 metų birželio mėnesį.

Pavyko tik iš trečio karto

Anykščių regioninio parko di-
rekcija surengė net tris konkursus, 
kol galiausiai 2014 metais laimėjo 
UAB „Rekreacinė statyba“ projek-
tas, kuris ir įgyvendinamas šiuo 
metu. 2011 metais Lajų tako kon-
kurso 1-oji vieta paskirta darbui 
„Žalčio takas“, kurio autoriai Džiu-

gas Kisielius, Ignas Lukauskas, 
Gintarė Gumenikovaitė ir Karolis 
Radiūnas, nugalėtojai gavo 7 tūkst. 
Lt premiją. Tačiau vėliau imta 
abejoti šiuo projektu ir pasirinktas 
UAB „Rekreacinė statyba” medžių 
lajų tako projektas (projekto vado-
vas Alvydas Mituzas, projekto ar-
chitektas Arvydas Gudelis).

Lietuvos architektų sąjunga savo 
tinklalapyje šią istoriją atpasakojo 
taip: „Anykščių regioninio parko 
direkcija kartu su Lietuvos archi-
tektų sąjunga surengė viešųjų pirki-
mų konkursą architektūrinei idėjai 
išrinkti. Tuomet atrodė, jog kon-
kursas, kuriame nugalėtojai išrinkti 
pagal projekto sprendinių kokybę, o 
ne kainą, gali būti įrašytas į kol kas 
dar negausų sėkmingų bendradar-
biavimo viešųjų pirkimų konkursų 
srityje pavyzdžių sąrašą“.

Deja, nepaisant prieš metus įvy-
kusio konkurso, objekto užsakovai 
Anykščių regioninio parko direk-
cija po to tyliai suorganizavo dar 2 
viešųjų pirkimų konkursus. Abie-
juose pasiūlymus pateikė po dvi 
komandas: viena jų buvo pirmojo 
konkurso laimėtojai, Vilniaus ar-
chitektūros studijos architektai. Po 
paskutiniojo konkurso VAS buvo 
atmesti kaip nepateikę visų reika-
lautų dokumentų laiku, ir projek-
tavimo sutartis pasirašyta su an-
truoju dalyviu UAB „Rekreacinė 
statyba“.

Pasak projekto vadovo Alvy-
do Mituzo, paskutinėje projekto 
versijoje apžvalgos bokštas pro-
jektuojamas kitoje vietoje – greta 
kelio, arčiau upės kranto. Iki 35 

m aukščio iškilsiančio statinio 
papėdėje projektuojamas pusiau į 
žemę įkastas informacinio centro 
pastatas. Anot projekto architekto 
Arvydo Gudelio, bokštas projek-
tuojamas iš metalo konstrukcijų, o 
medinės juostos-turėklai vizualiai 
skaidytų vertikalę ir padėtų suma-
žinti jos dominavimą.

Su projektu supažindinti Vil-
niaus architektūros-urbanistikos 
ekspertai išreiškė apgailestavimą, 
jog dar kartą pasikartojo ydinga 
projektavimo organizavimo sche-
ma: devalvuojama architektūrinio 
konkurso, kuriame vadovaujamasi 
architektūrinės kokybės kriterijais, 
idėja; neaiškios, biurokratinės lai-
mėtojų atrankos priežastys menki-
na viešųjų pirkimų konkursų skai-
drumą dalyvių akyse.

Pasak jų, architektūrinį konkur-
są laimėjęs „VAS“ darbas buvo ir 
estetiškas, ir kupinas deramos se-
mantikos – įgyvendintas jis būtų 
neabejotinai papildęs aplinką. 
Deja, formaliai paskutinį konkursą 
laimėjęs UAB „Rekreacinė staty-
ba“ projektas stokoja koncepcijos 
ir jautrumo kontekstui. Grubioms, 
komplikuotoms, neva industri-
nėms formoms trūksta subtilumo, 
jos, pasak ekspertų, ne ištirptų, o 
agresyviai įsibrautų ir nustelbtų 
gamtinę aplinką.

Ekspertai autoriams rekomenda-
vo pasirinkti aiškią poziciją: jeigu 
bokštas nedominuoja, tuomet jį 
dera projektuoti kuo neutralesnį, 
paprastesnį, lengvų konstrukcijų, 
galbūt kylantį tik iki medžių lajų 
tako ir ne aukščiau; kitas varian-
tas – projektuoti išskirtinį, aiškia 
tūrine, estetine koncepcija dėmesį 
patraukiantį šiuolaikinės architek-
tūros simbolį. Pridėję, jog bokštas 
turėtų sudaryti vieningą ansamblį 
su naujuoju medžių lajų apžvalgos 
taku, ekspertai paprašė pakoreguo-
tą projektą pristatyti dar kartą”.

Anykščių regioniniame parke statomas Lajų takas, nusidrieksiantis 
Anykščių šilelio medžių viršūnėmis. Medžių lajų tako kompleksą su-
darys apžvalgos bokštas, takai bei informacijos centras. Konstrukci-
joms bus sunaudota 359 tonos metalo ir 1464 kubiniai metrai betono. 
Komplekso architektūros motyvu buvo pasirinkta aukštaitiška tautinė 
juosta, todėl fasaduose dominuos juostos motyvas. Lankytojai galės 
pakilti lajų taku iki medžių viršūnių ir apžvelgti Anykščių šilelį iš vir-
šaus. Paėjus ir pakilus į 35 metrų aukščio apžvalgos bokštą, atsivers 
Šventosios upės vingių ir slėnio kraštovaizdis. 

Lajų take bus įrengti ir informaciniai stendai, kuriuose pateikiama 
informacija apie medžius, medynų sandarą, miško augalus ir gyvū-
nus. Lajų tako apžvalgos bokšte bus įrengtas keltuvas neįgaliesiems. 

Medžių lajų tako įrengimas Anykščių regioniniame parke vykdo-
mas pagal projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas. III etapas“, kurį 
kuruoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM. Projekto fi-
nansavimas – iš ES Sanglaudos fondų lėšų. Vals ty bi nė sau go mų te-
ri to ri jų tar ny ba prie Ap lin kos mi nis te ri ja sta ty bų ran gos dar bų su tar tį 
su UAB „Em po wer fi de li tas” pa si ra šė šių metų sausio mėnesį. Dar bai 
vyk do mi ES Sang lau dos fon dų lė šo mis - tam skir ta per 8,5 mln. Lt. 
Anykš čių ra jo no sa vi val dy bės biu dže to lė šų ne pri reiks, ta čiau iš ra jo-
no biu dže to teks skir ti 300 tūkst. li tų tech ni nio pro jek to ren gi mui.

Iš trečio karto nugalėjusio UAB „Rekreacinė statyba” medžių 
lajų tako projekto vizualizacija. 

UAB „Vilniaus rentinys“ pirmą kartą vykdo tokius sudėtingus pamatų liejimo darbus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-606) 91580, (8-686) 88713.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

PARDUODU TRAKTORIUS 
SU KRAUTUVAIS: 

 MASSEY FERGUSON, 
FIAT, FORD, ZETOR – 6945 
(dvitiltis), 

      traktorių VOLVO su dvigu-
bais ratais, 

     savivartę traktoriaus prie-
kabą, tinkamą grūdams vežti 
(veža 18t, ilgis- 7,28 m, plo-
tis-2,38 m, aukštis - 1,20 m). 
Atvežu į vietą.   

Biržai, tel. (8-699) 31400.

VASARoS
 AKCIJA

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

siūlo darbą

UAB „ANRESTAS“ 
reikalingi 

  DAŽYTOJAI
 PLYTELIŲ 

KLIJUOTOJAI

Gegužės g. 14, Anykščiai, 
tel. 5-25-00 

Transporto įmonei Utenoje 
reikalingi:

Vairuotojai darbui su autove-
žiais.(Priimame ir be patirties, 

apmokome!)
Darbas: Europoje, Europa-Rusija, 
Europa - Lietuva.
(Tel.+37069800701) 
(el.p. info@bleiras.lt)

Vilkikų vairuotojai darbui 
Europoje.

(Tel. +37069801363) 
(el.p. info@bleiras.lt)

Laiku ir stabiliai mokamas 
atlyginimas.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Liepos 14 d. (pirmadie-
nį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuo-
tomis 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiau-
šinius pradėjusiomis dėti vištomis, bus gaidžių bei 
spec. lesalų (tel. 8-616 50414): Staškūniškyje 6.50, 
Kurkliuose 7.00, Skiemonyse 7.20, Auleliuose 15.40, 
Svėdasuose (prie turgelio) 15.50, Varkujuose 16.00, 
Debeikiuose 16.05, Kalveliuose 16.10, Čekonyse 
16.15, Elmininkuose 16.20, N. Elmininkuose 16.25, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
16.45, Ažuožeriuose 16.45, Pagiriuose 16.50, 
Dabužiuose 16.55, Janušavoje 17.05, Kavarske 
17.10, 2-uose Svirnuose 17.20.

įvairūs

Lietuvos miškų valdymo 
bendrovė „Girmedis“ 

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

brangiai. Parduoda medieną. 
Miškovežio paslaugos.

Tel. (8-612) 12058.

 Katilai   Kaminai   Boileriai  
Šildymas  Vandentiekis  

Santechnikos darbai
POREMONTINIS VALYMAS, 

GERBŪVIO DARBAI. 
Tel. (8-673) 43322.

Prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno g. 18, „Vilpra“, 
tel. (8-610) 39151, (8-618) 46975.

Renkasi liepos 14 - 18 d.d. ad re su: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

UAB „Anykšč ių tech ni nio spor to klu bas“
ORGANIZUOJA B  ka te go rI Jos
VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.

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

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai! 
Teirautis tel.: (8-657) 68 156 

www.jonroka.lt.
Renkamės liepos 14 dieną 17 val. Liudiškių g. 29, 

UAB „Janroka“ patalpose 

Perka mišką. Parduoda malkas, 
biokurą, „čipsus“.

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

Paslaugos

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikiame ga-
rantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Įrengiame nuotekų surinkimo 
talpas gelžbetoniniais rentiniais 
(1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs, 
įlieti į betono pagrindą, nelaidūs 
vandeniui). Kasame tranšėjas 
vandentiekiui, jungiame hidrofo-
rus.

Tel. (8-675) 01059, www.kasy-
ba.com

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

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

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

Tel. (8-657) 66116.

Pjauname medieną jūsų kieme 
elektra ir benzinu.

Tel. (8-682) 16258. 

Smulkinu pievas.
Tel. (8-676) 02291.

Smulkinu pievas.
Tel. (8-676) 95876.

Smulkinu pievas.
Tel. (8-687) 59061.

Griauna pastatus, sumala staty-
bines atliekas.

Tel. (8-682) 92949.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm; 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Kaminų valymas, įdėklai. Įvairūs 
skardinimo darbai. Suteikiama ga-
rantija.

Tel. (8-689) 10875.

Statybos ir remonto darbai

Įvairūs statybos darbai, stogų 
dengimas ir t.t.

Tel. (8-652) 77157.

Rąstinių statinių statyba, me-
dienos pjovimas, frezavimas. 
Parduoda pirtį (4 x 6 m). 

Tel. (8-656) 51760.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiš-
kai namus, gamybinės paskirties 
patalpas, kalkinu fermas, atlieku 
kitus statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Statome ir remontuojame sta-
čiamalkes, židinius, virtuvines 
krosnis, duonkepius. Mūrijame ir 
valome kaminus.

Tel. (8-648) 79989.

Kokybiškai atlieku vidaus ir išo-
rės apdailos darbus. Dedu grin-
dis, langus, duris. Dirbu visame 
Anykščių rajone.

Tel. (8-626) 81699.

Kokybiškai ir nebrangiai atlieku 
vidaus ir lauko apdailos darbus: 
dažau namus, kloju trinkeles, kli-
juoju plyteles, dedu laminatą bei 
atlieku kitus darbus. 

Tel. (8-647) 59686.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamy-
ba: virtuvės, miegamojo, vaikų 
kambario baldai, slankiojamos 
sistemos.

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo ir kt. baldus pagal individua-
lius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Reikalingi grybų, uogų supirgė-
jai.

Tel.(8-601) 21323.

Reikalinga auklė Airijoje dviem 
vaikams (7 m. ir 2 m.). 

Tel. +353 85 22 41137.

Reikalingi pjovėjai arba brigada 
ir pagalbiniai darbuotojai miške.

Tel. (8-673) 83905.

Reikalingas vairuotojas dirbti sa-
vivarčiu automobiliu.

Tel. (8-672) 79671.

REIKALINGAS 
BULDOZERININKAS.

 
Tel. (8-698) 46745.

parduoda

Tarptautinių pervežimų 
įmonė siūlo darbą 
VAIRUOTOJAMS 

EKSPEDITORIAMS.
Darbas pastoviais maršru                                   
tais Lietuva - Italija - Lietuva 
- Rusija.
Garantuojame laiku mokamą 
atlygį. 

Kreiptis tel. (8-698) 43683. 

Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt  „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, PayPost kioskuose.  Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja 

nuo 87,75 Lt.
Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 

1 mėn. - 10 Lt. 

negražina gyvenimo - 
      tiesiai ir apie viską!

Prenumeratorių žiniai! Jei laiku negaunate mūsų leidinių, informuokite tel. (8-605) 96555.
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perka

parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gEnERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Tel.: (8-618) 04614, (8-618) 97222. 

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
11,70 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

   UAB “DOVALDA”    
brangiai perka:

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

Tel. 8-611-31937.
 El.paštas: 

uab.dovalda@gmail.com.

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių bažnyčios kunigui 
Nerijui, giedotojoms, visiems dalyvavusiems, užjautu-
siems ir padėjusiems palydėti į amžinybę brangų vyrą, 
tėvelį, brolį Aloyzą ŽVIRONĄ.

Artimieji

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

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-670) 37592.

Namą (sodybą), tinka apleistos, 
areštuotos.

Tel. (8-606) 12335.

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose.

Tel. (8-699) 53167.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus su VOLVO FH12.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Apmoka no-
tarų išlaidas. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-605) 27002.

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

Automobiliai, žemės ūkio 
technika

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

Tel. (8-609) 35788.

Automobilių bei kitokios tech-
nikos supirkimas Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-638) 00155.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Automobilių, mikroautobusų, 
traktorių, motociklų supirkimasn 
visoje Lietuvoje. Seni, nebenau-
dojami, daužti. Atsiskaito iš karto. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-600) 96172.

Brangiausiomis kainomis - au-
tomobilius, mikroautobusus, sun-
kvežimius.  Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys.Sutvarko doku-
mentus. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Traktorių MTZ-82 UK.
Tel. (8-611) 38886.

Kita

Brangiai - žemės grąžinimo do-
kumentus/išvadas. Siūlyti įvairius 
variantus. Sumoka iš karto.

Tel. (8-621) 21627.

Šlifuoto gintaro karolius (nuo 
600 Lt), gintaro papuošalus, ga-
balus.

Tel. (8-601) 00888.

Gyvuliai

Įmonė brangiai - įvairaus įmi-
timo arklius. Atsiskaito iš karto. 
Moka PVM.

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

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius iki 2 
mėnesių. Moka priedus.

Tel.:(8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima.

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

„Niksoft“ brangiai - veršelius 
auginti. Moka PVM.

Tel. (8-699) 46054.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

SUPERKAME SERBENTUS.
Didesnį kiekį galime paiimti 

iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai, 

tel. (8-601) 21323.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Troškūnuose. Yra so-
das, 15 arų žemės, šulinys, elek-
tra, naujai pastatytas namas.

Tel. (8-612) 85703.

Dalį namo Anykščiuose (2 kam-
bariai, šildymas malkomis, van-
dentiekis ir kanalizacija miesto; 
yra garažas, malkinė, 2,5 a dirba-
mos žemės sklypas) - 80 000 Lt.

Tel. (8-621) 76413.

Pusę namo Kavarske, šalia 
bažnyčios su pagalbiniais pasta-
tais: sandėliukas, malkinė, rūsys. 
Plotas 45 m. kv., sklypo plotas 
7,5 arai. 15000 Lt.

Tel. (8-691) 90056.

Debeikių miestelio centre - me-
dinį gyvenamąjį namą. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-655) 16713.

Sodybinį sklypą 1,68 ha ant 
Šventosios upės kranto, link Arklio 
muziejaus.

Tel. (8-619) 87093.

Vieno kambario butą (2-as 
aukštas) Anykščiuose, adresu: J. 
Biliūno g. (centras). 

Tel. (8-673) 64329.

Medinį klojimą 1 km nuo mies-
to. Yra dokumentai. Galima nusi-
griauti.

Tel. (8-686) 33038.

Statybinės medžiagos 

Statybinę medieną, dailylentes, 
grindines lentas. Malkas rąstais. 
Atveža.

Tel. (8-689) 48020.

Statybinę medieną: lentas, ge-
gnes ir kt.; įvairias skaldytas mal-
kas. Priima užsakymus, atveža į 
vietą.

Tel. (8-677) 66350, Tomas.

Uogos

Juoduosius serbentus. Galima 
pasiskinti patiems.

Tel.: (8-690) 27487, 
(8-685) 41966.

Kitos prekės

Priekabą „Zubrionok“.
Tel. (8-655) 34806.

30 ha pievų nusišienauti (1 ha - 
30 Lt).

Tel. (8-689) 24623.

Lietuvišką kiaulienos skerdieną 
puselėmis 40 - 70 kg, subproduk-
tus. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Kuras

Naujas lietuviškų durpių briketų 
gamybos sezonas.

Briketų prašome teirautis tel.: 
(8-612) 93386, (8-615) 79101.

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

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

Pasiūlymas taupiems. Ąžuolo, 
uosio briketus pigiau.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas. Atveža. Pjauna, skal-
do, sukrauna. Tvarko vėjovartas. 
(Išrašo sąskaitas).

Tel. (8-638) 87800.

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi 
supjautų. Veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Gyvuliai

Paršelius.
Tel. (8-684) 14841.

Ūkininkas pigiau - mėsinių veis-
lių paršelius.

Tel.: (8-613) 41523, 
(8-613) 04430.

Žalmargę metinę telyčaitę.
Tel. (8-615) 51923.

Karvę.
Tel. (8-609) 61734.

Karvę.
Tel.: (8-614) 96475, 7-80-12.

Veršingą karvę.
Tel. (8-672) 01813, Zofija.

Labai gerą vieno veršio karvę.
Tel. (8-650) 15557.

Žalą keturių veršių karvę (ver-
šiavosi kovo mėnesį, dabar jau 
sėklinta). Dviejų metų žalmargę 
veršingą telyčią (veršiuosis rugsė-
jo pradžioje).

Kavarsko seniūnija, 
tel.: (8-653) 72380, 7-83-85.
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Bonifacas, Brunonas, Sigisbertas, 
Margiris, Vyliaudė, Izabelė.

šiandien

liepos 13 d.

liepos 14 d.

lieps 12 - 14 d. pilnatis.

Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Ar-
vilė, Anakletas, Anys.

Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas.
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Amiliutė gydys Surdegio 
apylinkes

IŠ ARTI

Žmonės ten labai kankinas
Nebeliko medicinos.
Renka parašus, streikuoja,
O valdžia mūs negalvoja.

Vizijoj jinai jau regi,
Kaip išgelbėja Surdegį.
Švirkštai, bintas rankoj - viskas
Iki taško pametės Savickas.

Jai nereikia patalpų - 
Gydys tiesiai ant laukų
Ką paglostys, kam suleis
Gerą patirtį paskleis. 

O tada jau žmonės patys
Gers jos antpilus gyvatės
O jei kas sunegaluos,
Patys vietoj operuos. 

„Ilgos vadelės siekia dangų, o 
apie galvą nesutenka?“

Ketvirtadienio mįslės: „Šiurina, 
purina ir dangun kopia?“ teisingas 
atsakymas – apinys.

„Pavyduoliams“:

„Manau, kad jei R.Sargūnas 
taptų ministru, Anykščiai tikrai 
turėtų naudos. Juk vien dėl to, 
kad vėl būtų išrinktas į Seimą,jis 
tikrai pasirūpintųanykštėnais, 
padėtų rajono valdžiai pritraukti 
investicijų. Tad laikykim špygas 
už Ričardą“.

Baidares Mikieriuose, „Švento-
sios upės slėnio“ kaimo turizmo 
sodyboje, nuomojanti Regina Rin-
dzevičienė pasakojo, kad šeimos 
verslą pradėjo nuo mėgėjiškų pa-
siplaukiojimų. Vėliau Rindzevi-
čiai baidares pradėjo nuomoti ir 
kitiems. „Anykštėnų baidarėmis 
plaukia nedaug. Dažniausiai žmo-
nės atvažiuoja iš Vilniaus, Kauno, 

Baidarės plaukioja savaitgaliais Aurelija KARALIŪTĖ

Vasara – puikus metas iškylauti, tačiau Anykščių rajone bai-
dares nuomojantys verslininkai tikino, jog plaukiančiųjų rajono 
upėms atsiranda tik savaitgaliais, o ir pelnas iš šio verslo ne itin 
didelis – daug išlaidų reikalauja pačių baidarių priežiūra.

būna ir iš Panevėžio, Kupiškio,“ 
– tikino sodybos šeimininkė. Šios 
vasaros R. Rindzevičienė neišskir-
tų iš kitų – nors ir nemažai lijo, 
tačiau klientų buvo tiek, kiek ir 
kasmet. Baidarių sodyboje yra per 
40, taip pat keletas kanojų, plaustų: 
„Po kiekvieno plaukimo baidares 
reikia išplauti, jei sulūžta sėdynė ar 
irklas – tenka remontuoti,“ – pasa-
kojo sodybos šeimininkė. Daugiau 
lankytojų būna savaitgaliais, darbo 
dienomis – žymiai mažiau. Pasak 
R. Rindzevičienės, baidarių nuoma 
– pelningas verslas, jei nebus skai-
čiuojamos investicijos: „Viena bai-
darė kartu su irklais ir liemenėmis 
kainuoja apie 2 700 litų ir atsiperka 
per kokius keturis sezonus.“ 

Taip pat Mikieriuose baidares 
nuomojanti Vida Grikėnienė teigė, 
jog baidarės – nemaža investicija, 
deja, šią vasarą plaukikų buvo la-
bai mažai. „Baidarininkams plaukti 
leidžiu tik Šventosios ir Jaros upė-
mis,“ – sakė V. Grikėnienė. Konku-
renciją verslininkė jaučia: „Galbūt 
konkurentai daugiau reklamuojasi, 

mes – niekam nežinomi.“ Pasak V. 
Grikėnienės, baidarių nuoma atne-
ša kažkiek pelno, tačiau baidarių, 
kurių moteris turi 14, priežiūra 
irgi reikalauja investicijų. „Plaukia 
žmonės ir su mažais vaikais, turi-
me specialias kėdutes, pritaikytas 
būtent mažiausiems“ – pasakojo V. 
Grikėnienė.

Andrioniškyje, prisistatyti ne-
panoręs baidarių nuomotojas pa-
sakojo, jog šiuo verslu užsiima 
jau penkerius metus. 8 baidares 
turintis vyras sakė, jog anykštėnų 
tarp klientų praktiškai nėra Jis pa-
sakojo, kad tik pradėjus baidarių 
nuomos verslą, klientai plaukdavo 
po dvi, tris, net keturias dienas, o 
dabar dažniausiai plaukiama tik 
vieną dieną. Dažniausiai plaukia 
jaunimas. 

Svėdasuose baidares nuomojan-
tis Vytautas Morkūnas tikino, jog 
birželio mėnesį sekėsi prasčiau, 

baidarininkus atbaidė nesibai-
giantis lietus, tačiau liepos mėnuo 
nusimato žymiai geresnis. Darbo 
dienomis baidarininkų plaukia ma-
žiau, savaitgaliai – visi užimti. 20 
baidarių nuomojantis svėdasiškis 
taip pat sakė, kad anykštėnų upė-
mis plaukia mažai. Plaukikus V. 
Morkūnas leidžia Jaros upe bei tra-
sa nuo Užpalių iki Anykščių. Sep-
tintus metus šiuo verslu užsiiman-
tis vyras tikino, jog konkurencija 
jaučiasi: „Dabar jau daug kas nuo-
moja baidares, anksčiau tokių buvo 
žymiai mažiau.“ Paklaustas, ar šis 
uždirba iš baidarių nuomos verslo, 
V. Morkūnas teigė, jog: „Pelnas, 
nepaisant investicijų, yra.“

Kaimo turizmo sodyba Adrio-
niškyje „Pušų takas“, priklausan-
ti verslininkams Ritai ir Algirdui 
Šimkamas, taip pat nuomoja bai-
dares, tiesa, tik savo sodybos sve-
čiams. 

„Plaukimo trasos parenkamos pagal klientų pageidavimus, jų 
yra įvairių – Šventosios, Siesarčio, Virintos upėmis.“ – teigė Rita 
Rindzevičienė. 

„Baidarių nuoma man tik 
nedidelis vasaros verslas. 
Verslo liudijimą išsiimu tik 
sezonui,“ – tikino Vida Gri-
kėnienė.

Po kiekvieno plaukimo baidarės išplaunamos ir sutvarkomos. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykštėnai retai kada plaukioja savo krašto upėmis.


