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Kultūros  
kiekis
Anykščiai giriasi, kad Palan-

goje tai buduliai, o pas mus kul-
tūringi poilsiauja. Prieštarauju. 
Kultūringuose miestuose yra te-
atrai, o juose būna didžioji ir ma-
žoji salės (nes kultūros ten tiek, 
kad į vieną salę netelpa). O pas 
mus didžioji ir mažoji salės yra 
tik laidojimo namuose. 

Linas BITVINSKAS

Giedrius Titenis – šalia 
garbės pakylos

Anykštėnas Giedrius Titenis Pa-
saulio čempionate pagerino du Lie-
tuvos rekordus, du kartu plaukė 
varžybų finale.

Saulius RASALAS: „Ne 
viską kaupiu savyje – dar 
šį bei tą ir į Facebook‘ą nu-
metu.“

Politikas prie bažnyčios išrovė gėlesApie 
išjungiamas 
transliacijas 
gyventojų 
neperspėjo

Anykščių rajone –
kiaulių maras

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį nustatyta, jog af-
rikinis kiaulių maras pasiekė 
Anykščių rajoną. 

Baidarininkai Jaros upėje 
keli kilometrai iki santakos su 
Šventąja pastebėjo nugaišusį 
šerną. 

Ištyrus šerną, paaiškėjo, kad 
jis krito nuo afrikinio kiaulių 
maro.

Šernai afrikinį kiaulių marą atnešė ir į Anykščių rajoną.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Svečiai I.  Ketvirtadienį svėdasiš-
kiai sulaukė aukšto rango svečių de-
legacijos. Miestelyje lankėsi Žemės 
ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, 
Seimo narys, Lietuvos medžioto-
jų ir žvejų draugijos pirmininkas 
Bronius Bradauskas, Aplinkos mi-
nisterijos Miškų departamento di-
rektorius Valdas Vaičiūnas. Svečiai 
apžiūrėjo Pikčiūnų ūkį, kuriame 
siautėję vilkai per du žygius išpjovė 
daugiau nei 50 avių. Vėliau mieste-
lio bibliotekoje vyko diskusija.

Svečiai II. Prie Kavarsko ir 
Anykščių užtvankų ketvirtadienį 
buvo atvykęs Aplinkos vicemi-
nistras Linas Jonauskas. Vicemi-
nistras domėjosi lašišinių žuvų 
žuvitakiais, svarstė, kaip pakeisti 
žvejybos Kavarsko mariose regla-
mentavimą. 

Pagerbė. Muziejininkas Rai-
mundas Guobis kartu su ben-
draminčiais ketvirtadienį skyrė 
geografų profesorių Stepono Ko-
lupailos ir Kazimierio Pakšto at-
minimui. S.Kolupaila ir S.Pakštas 
1935 metais baidarėmis perplaukė 
Šventąją. Profesoriai žygį pradėjo 
Luodžio ežere (Zarasų raj.) ir bai-
gė Šventosios santakoje su Nėrimi. 
R.Guobis su bičiuliais plaukė tik 
nuo Užpalių iki Butėnų, 18 kilo-
metrų, o kitą profesorių trasos dalį 
važiavo automobiliu.

Gydytoja. Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre pradėjo 
dirbti ką tik mokslus baigusi šei-
mos gydytoja Neringa Kišonaitė. 
Ji pakeitė į pensiją išėjusią vidaus 
ligų gydytoją Audrilę Laurinavi-
čienę. 

Karštis. Užvakar buvo šilčiausia 
šių metų naktis. Dieną temperatūra 
buvo pakilusi iki 34 laipsnių šilu-
mos, o naktį į penktadienį nukrito 
iki 25 laipsnių. Vanduo Šventosios 
upėje įšilo iki 22 laipsnių, o Nevė-
žos ežere ir mažesniuose vandens 
telkiniuose iki 25 laipsnių. 

Rizika. 2014 m. pabaigoje rajo-
ne buvo 128 socialinės rizikos šei-
mos, jose augo 265 vaikai. Beje, 
šių šeimų skaičius Anykščių rajo-
ne augo, palyginus su ankstesniais 
metais. 

Prezidentė: „Medžių lajų takas – saugus“

Vakar 15 valandą atidarytas 
Anykščių medžių lajų takas. 
Pirmoji juo pasivaikščiojo ša-
lies Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Medžių lajų taką Anykščių šilelyje atidarė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalia – Anykščių regioni-
nio parko direkcijos direktorius Kęstutis Šerepka.

Prezidentė didžiavosi Anykščiais

Prezidentę pasitiko ir iki Puntu-
ko akmens atlydėjo Anykščių rajo-
no meras Kęstutis Tubis. Anykščių 
Kultūros centro folkloro ansamblis 
„Valaukis“ D. Grybauskaitei ir gau-
siai susirinkusiems žiūrovams dai-
navo Antano Baranausko „Anykščių 
šilelį“. Prezidentė džiaugėsi, kad 
buvo pastatytas dar vienas svarbus 
turistinis, pažintinis objektas: „Svei-
kindama jus visus noriu pasakyti, 
kad visada didžiavausi Anykščiais, o 
šiandien didžiuojuosi dar labiau. La-
bai džiaugiuosi, kad jūs sugebate ne 
tik mylėti savo kraštą, bet sugebate 
juo pradžiuginti visą Lietuvą, užsie-
nio svečius. Šiandien šis lajų takas 
yra unikalus būtent todėl, kad esame 
pirmieji Baltijos regione ir Rytų Eu-
ropoje. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Priekaba. 2015-08-03 apie 

6 val. pastebėta, kad iš kiemo, 
esančio Anykščių r. sav., Svėda-
sų sen., pavogta priekaba, metalo 
rulonas ir traktorinė šienapjovė. 
Nuostolis – 950 eurų.

Pavogė. 2015-08-04 apie 0 val. 

10 min. Anykščių r. sav., Svėdasų 
sen., iš parduotuvės pavogtas alkoho-
lis ir cigaretės. Pavogtų daiktų kiekis 
ir padarytas nuostolis tikslinami. Įta-
riamasis, gimęs 1987 m., gyv. Anykš-
čių r. sav., Svėdasų sen., sulaikytas.   

Stalas. 2015-08-02 apie 17 val. 
moteris, gimusi 1969 m., nuėjusi į 

Sveikinu Giedrių Titenį, pasiekusį Lietuvos 
rekordus ir užėmusį aukštas vietas Pasaulio pirme-
nybėse. Linkiu ir toliau sėkmingai kopti į sporto aukš-
tumas.

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

100 m krūtine distancijoje 
G.Titenis finale finišavo per 
59,56 sekundės ir buvo 6-as. 
Pusfinalyje jis plaukė greičiau, 
distanciją įveikė per 58,96 se-
kundės ir pagerino jam pačiam 
priklausiusį Lietuvos rekordą.

Lietuvos rekordą jis gerino 
ir 50 m distancijoje, ir taip pat 
pusfinalyje (27,20 sek.). Fina-
le G.Titenis pasiekė praktiškai 
identišką rezultatą – 27,23 ir su 
kitu sportininku pasidalino 5-ąją 
vietą.

200 m plaukime anykštėnas 
įspūdingai pradėjo distanciją ir 
didžiąją jos dalį ne tik pirma-
vo, bet ir plaukė greičiau nei 
pasaulio rekordo tempas. Visgi 
paskutiniuose 50 m G. Titenis 
kiek pavargo ir užleido turėtas 
pozicijas. Savo plaukime jis 
buvo penktas, o bendroje įskai-
toje liko vienuoliktas. G.Titenio 
rezultatas - 2 min 10,49 sek. 

Giedrius Titenis – šalia garbės 
pakylos

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kazanėje, Pasaulio plaukimo čempionate 26-erių metų anykš-
tėnas Giedrius Titenis pagerino du Lietuvos rekordus, du kartu 
plaukė varžybų finale.

Priminsiu, kad 200 m distanci-
ja laikoma lyg ir parankiausia 
G.Titeniui. Jo reagavimas į star-
tą nėra tarp geriausių, todėl il-
gesnėje trasoje starto uždelsimas 
yra mažiau skausmingas. O ir 
pats svarbiausias G.Titenio me-
dalis – 2009 m. Pasaulio čempi-
onato bronza buvo iškovota 200 
m plaukime. 

Beje, už aukštas vietas Pasau-
lio čempionate G.Titenis užsi-
dirbo Anykščių savivaldybės 
premijas. Pagal Anykščių rajono 
tarybos nustatytą tvarką Pasau-
lio čempionui turėtų būti skirta 
1000 eurų, vicečempionui - 800 
eurų, bronzos medalininkui - 
500 eurų premija. Už Pasaulio 
čempionatuose iškovotas IV- 
VIII vietas numatomos 400 eurų 
premijos, už IX-XII – 300 eurų 
premijos. Tad G.Titenis užsidir-
bo 1 100 eurų Anykščių savival-
dybės premiją. 

Anykštėnas Giedrius Titenis Pasaulio čempionate pagerino du 
Lietuvos rekordus, bet varžovai plaukė dar greičiau.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

svečių namelį, esantį Anykščių r. 
sav., šalia gyvenamojo namo, paste-
bėjo, kad iš vidaus dingęs ąžuolinis 
stalas. Nuostolis  – 100 eurų.  

Priežastis. 2013-08-04 Utenos 
apskr. VPK Anykščių r. PK pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio, gi-
musio 1966 m., rasto savo namuose, 

esančiuose Anykščių r. sav., Svėdasų 
sen., mirties priežasties nustatymo. 

Granata. 2015-08-04 apie 14 
val. 20 min. Anykščių r. sav., Svė-
dasų sen., šalia Priegodo ežero rasta 
II pasaulinio karo granata. Atvykę 
išminuotojai sprogmenį sunaikino 
vietoje.

Ketvirtadienį tipyje vykusią 
afganų dokumentinio kino filmų 
peržiūrą organizavo režisierė 
Miglė Satkauskaitė. Po studi-
jų Jungtinėje Karalystėje, JPP 
„Kurk Lietuvai“ dalyvė Miglė 
Satkauskaitė stažavosi JAV ir 
Afganistane. Jordanijoje mergina 
filmavo dokumentinį filmą apie 
Sirijos pabėgėlių gyvenimą. Vė-
liau M. Satkauskaitė gavo kvie-
timą dalyvauti JPP „Kurk Lie-
tuvai” ir dirbti Anykščių rajono 
savivaldybėje.

Mergina gyvendama Kabule 
dirbo nevyriausybinėje organiza-

Tipyje –afganų kinas Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių „Naujų vėjų“ bendruomenės liepos pabaigoje pasta-
tytas „Teku Taku“ indėniškas tipis tampa populiaria laisvalaikio 
vieta. Čia žmonės susirenka pabendrauti, išgerti arbatos, o štai 
ketvirtadienio vakarą jis virto kino teatru. 

cijoje „Afghan Voices“, kur mokė 
jaunimą dokumentinio kino kūri-
mo pagrindų. Šiomis patirtimis 
M. Satkauskaitė dalinosi ir ren-
ginio metu.

Trumpametražiuose vietinio 
jaunimo kurtuose filmuose gali-
ma išvysti visko: nuo pirmosios 
afganų reperės ir breiką šokančių 
jaunuolių, iki skaudžių patirčių, 
siekiant pabėgti iš karo kamuoja-
mos šalies.

Anot M. Satkauskaitės, Afga-
nistano suvokimas Lietuvoje yra 
pernelyg militarizuotas: „Trum-
pametražiai filmai, kurie rodyti 

renginyje – unikali medžiaga, 
kurią retai išvysi kur nors kitur, 
atskleidžiantys visiškai kitokį ša-
lies veidą“, – teigė M. Satkaus-
kaitė. Filmai buvo rodomi dari 
kalba su angliškais subtitrais. 

Pasak renginio dalyvių, nors 
žmonių ir nebuvo daug, tačiau 
kino vakaras išties buvo įdomus. 
Juo labiau, kad filmai buvo kurti 
pačių afganų paauglių, kuriems 
po 14-18 metų. Anykštėnams 
ypač įsiminė filmas apie tai, kaip 
Afganistano gyventojai slidinėja. 
Kadangi ten nėra keltuvų, jie į 
kalną kopia pėsčiomis ilgą laiką. 
Taip pat įsiminė ir filmas apie tai, 
kaip vyrai, siekdami užsidirbti 
pinigų vestuvėms, važiuoja dirbti 
į kaimyninį Iraną, iš kurio dažnas 
ir nebesugrįžta. 

Prie Šventosios stovintis 
„Teku Taku“ indėniškas ti-
pis buria įvairių pomėgių 
žmones.
„Naujų vėjų“ bendruomenės 

nuotr. 

Nuo birželio 1-osios iki rugsėjo 
30 dienos vyksta akcija „Auto-
mobilį statyk atsakingai“, kurios 
metu aplinkosaugininkai, dažnai 
– kartu su policininkais – tikrina, 
ar poilsiautojai nedaro pažeidimų 
statydami automobilius ant žalio-
sios vejos, šalia vandens telkinių. 
Paklaustas, ar per šį laiko tarpą pa-
sitaikė pažeidėjų, A. Kazakevičius 
sakė: „Tikslaus skaičiaus nepasa-
kysiu, bet nustatėme pažeidimų 

Grybų spardytojų mažėja
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Neseniai pasirodė žinia, jog Ignalinos rajone, vykdant reidus, 
buvo nustatyti net 25 pažeidimai uogautojams, žvejams, poilsiau-
tojams, stovyklautojams. Apie situaciją Anykščių rajone kalbėjo-
mės su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių 
rajono agentūros vedėju Arnoldu Kazakevičiumi.

– tiek miesto žaliosios vejos, tiek 
saugomose teritorijose, tiek van-
dens telkinio pakrantėje buvo per 
arti pastatytų automobilių“. To-
kiems pažeidėjams gresia baudos 
nuo 28 iki 144 eurų.

Aplinkos apsaugos pareigūnai 
taip pat tikrina ir uogautojus: mi-
nėtame Ignalinos rajone vien lie-
pos 17-23 dienomis vykdytų reidų 
metu buvo sučiupta 18 uogautojų, 
besidarbuojančių „šukomis“. Tokių 

Anykščių rajone, pasak A. Kaza-
kevičiaus, nepasitaikė. „Ir mes su 
kolegomis pasitarę važinėjome ir 
Šimonių girioje, ir kituose miškuo-
se, kur daugiausia uogautojų, bet 
neteko pamatyti net tokių, kurie su 
savimi turėtų „šukas“, – džiaugėsi 
agentūros vedėjas. 

Kaip ir uogautojams, taip ir 
grybautojams yra tam tikros bau-
dos už netinkamą grybavimą. 
„Netinkamas grybavimas – tai 
per mažų grybų rinkimas, taip 
pat – kai nevalgomus grybus iš-
spardo. Tokių „spardytojų“ anks-
čiau nemažai būdavo, šiuo metu 
pažeidėjų mažėja. Pažeidėjams 
gresia baudos nuo 7 eurų“, – sakė 
A. Kazakevičius.

Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamento 
Anykščių rajono agentūros 
vedėjas Arnoldas Kazakevi-
čius džiaugėsi, kad Anykš-
čių rajone dar nepasitaikė 
uogautojų, nelegaliu būdu 
– „šukomis“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Lėšos. Seimo Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos narys, šešėlinis žemės ūkio 
ministras Kazys Starkevičius mano, 
kad jau Seimo rudens sesijoje sku-
bos tvarka turi būti pakeistas biu-
džetas, skiriant 34 mln. eurų pieno 
gamintojams kaip papildomas naci-
onalines tiesiogines išmokas. Taip 
pat nieko nelaukiant lėšas, likusias 
iš 2007-2013 m. paramos, būtina, jo 
teigimu, skubiai nukreipti pieno ga-
mybos sektoriui stiprinti.

Pensijos. Vertindamas „Sodros“ 
biudžeto vykdymą, Ministras Pir-
mininkas Algirdas Butkevičius mato 
galimybę 2016-aisiais vėl didinti 
senatvės pensijas. „Nuo 2015 liepos 
1 d. senatvės pensijos buvo padidin-
tos vidutiniškai 2 proc. (3 eurais), 
didinant po 3 eurus draudžiamąsias 
pajamas ir bazinę pensiją. Tam šiais 
metais numatyta skirti 23 mln. eurų. 
Matydami „Sodros“ biudžeto paja-
mų surinkimą, galime galvoti apie 
pensijų didinimą 2016 m. bent dvi-
gubai tiek, kiek padidinta šiemet“, - 
sakė Premjeras. 

Baudos. Siūloma griežčiau baus-
ti už alkoholio, tabako gaminių ir 
elektroninių cigarečių pardavimą 
nepilnamečiams. Pagal projektą, už 
Alkoholio kontrolės įstatymo reika-
lavimų nesilaikymą įmonės, Euro-
pos juridiniai asmenys ir jų filialai 
būtų baudžiami nuo 1448 eurų iki 
2027 eurų bauda. Už šio draudimo 
pažeidimą, padarytą toje pačioje pre-
kybos vietoje pakartotinai per trejus 
metus nuo baudos paskyrimo, siū-
loma bausti nuo 2027 iki 2896 eurų 
bauda ir būtų panaikinamas licenci-
jos galiojimas toje prekybos vietoje, 
kurioje nustatytas pažeidimas.

Vairuotojams. Metereologams 
žadant karščiausią šių metų savait-
galį, kelininkai įspėja vairuotojus 
apie galimas kelio dangų deforma-
cijas ir sudėtingesnes eismo sąlygas. 
Lietuvos automobilių kelių direkcija 
(LAKD) praneša, kad ypač stipriai 
karštis veikia betoninę kelio dangą, 
kuri, oro temperatūrai pakilus iki 25 
laipsnių, pradeda deformuotis. Todėl 
visų vairuotojų, vykstančiųjų valsty-
binės reikšmes magistraliniu keliu 
A14 Vilnius-Utena nuo 16,92 iki 
89,6 km ruožuose su betono danga, 
LAKD prašo būti itin atidžius, nes 
galimos dangos deformacijos.

Statistika. Per savaitę - liepos 
31-rugpjūčio 6 dienomis - Lietuvos 
keliuose ir gatvėse žuvo 6 žmonės. 
Žuvo 3 automobilių keleiviai, 2 au-
tomobilių vairuotojai ir 1 pėsčiasis, 
tarp jų vienas nepilnametis. Sužeisti 
95 žmonės. Lietuvos kelių policijos 
tarnybos duomenimis, per savaitę 
šalyje, pirminiais duomenimis, įvy-
ko 64 eismo įvykiai, kuriuose nu-
kentėjo žmonės. Neblaivūs vairuo-
tojai sietini su 5 eismo įvykiais.

Šaukimas. Ukraina kviečia nu-
verstąjį šalies vadovą Viktorą Janu-
kovyčių atvykti į Kijevą ir liudyti 
korupcijos tyrime. Ukrainos valsty-
binis laikraštis „Uryadoviy Kuryer“ 
paviešino teismo šaukimo tekstą. 
Jame V. Janukovyčius kviečiamas 
atvykti į generalinio prokuroro biu-
rą rugpjūčio 11 dieną apklausai, 
susijusiai su tyrimu dėl nusikalti-
mų pagal Ukrainos Baudžiamojo 
kodekso 191 str. 5 d. - turto užval-
dymas itin stambiu mastu piktnau-
džiaujant tarnyba

Parengta pagal 
ELTA informaciją.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Ar ruošiate 
atsargas 
žiemai?

Žemės ūkio ministrės Virginijos 
Baltraitienės įsakymu pakeistos 
Pieno supirkimo taisyklės. Taisy-
klėse nustatyta, kad pienas parduo-
damas ir superkamas tik sudarius 
rašytinę pieno pirkimo–pardavi-
mo sutartį. Nauja tai, kad Seimui 
priėmus Ūkio subjektų, perkan-
čių-parduodančių žalią pieną ir 
prekiaujančių pieno gaminiais, 
nesąžiningų veiksmų draudimo 
įstatymą, sudarant pieno pirki-

Sutartyje teks įrašyti ir kainą
Nuo rugpjūčio 1-osios įsigaliojo pasikeitimai pieno supirkimo 

taisyklėse. Pagrindinis – sutartyje reikės įrašyti numatomą kainą, 
o apie kainų pakeitimus reikės pranešti ne mažiau kaip 30 dienų.

mo-pardavimo sutartis privaloma 
vadovautis ir jame įtvirtintomis 
nuostatomis. 

Iki šiol būdavo atvejų, kad su-
tartyje buvo nurodoma, kad „kaina 
sutartinė“. Dabar sutartyje priva-
lo būti nurodyta bazinių rodiklių 
pieno kaina. Gamintojams gali 
būti mokamos priemokos ar prie-
dai, kurie taip pat turi būti aptarti 
sutartyje. Tiek pieno pardavėjai, 
tiek pieno pirkėjai turi informuo-

Kooperatyvo „Žalioji lanka” direktorė Nijolė Barkauskienė 
„Anykštai“ sakė, jog vieni iš šio įstatymo iniciatorių buvo ko-
operatyvai. 

ti vieni kitus apie siūlomus pieno 
kainų pakeitimus ne vėliau kaip 
prieš 30 kalendorinių dienų raštu. 
Per šį terminą šalims nesutarus 
dėl sutarties pakeitimo, ji gali būti 
nutraukta vienos iš šalių rašytiniu 
pranešimu ne anksčiau kaip po nu-
rodytojo termino pabaigos. Iki šiol 
sudaromose sutartyse dažniausiai 
būdavo nurodomas 14-15 dienų 
sutarties nutraukimo terminas. 
Taip pat sutartis gali būti pakeis-
ta ar papildyta tik rašytiniu abiejų 
šalių susitarimu. Apie sutarties 
sąlygų keitimą turi būti pranešta 
raštu kitai sutarties šaliai ne vėliau 
kaip prieš 30 kalendorinių dienų. 
Priminsime, kad Nesąžiningos pre-
kybos pienu draudimo įstatymas 
uždraudžia pirkti žalią pieną iš kitų 
valstybių, jeigu nesupirktas visas 
Lietuvos ūkininkų žaliavinis pie-
nas. Įstatymas bando sureguliuoti 
ne kainą, ne antkainį, pelno dalį, 
tačiau būtent pieno grandinės daly-
vių tarpusavio santykius.

Dar prieš įstatymo priėmimą 
kalbinta žemdirbių interesus ats-
tovaujanti kooperatyvo „Žalioji 
lanka“ direktorė Nijolė Barkaus-
kienė sakė, kad  daug tikisi iš šio 
įstatymo. „Mūsų 12-os žemės ūkio 
kooperatyvų sąjunga liepos mėnesį 
neturės kur dėti po 100 tonų pieno 
kasdien. Perdirbėjai sako - „mes 
apsipylę pienu“. Dar daugiau – 
kažkodėl kaina krinta tik koope-
ratyvams, o ne kitiems rinkos da-
lyviams.“,- teigė N.Barkauskienė.
(Linas BITVINSKAS „Užtvenks 
svetimo pieno upes“,- „Anykšta“, 
2015-07- 04).

Kaip laikomasi įstatymo kon-
troliuos VĮ Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos reguliavi-
mo agentūra.

-ANYKŠTA

Lietuvos ryšių reguliavimo tar-
nybos Radijo ryšio departamento 
direktorius Ričardas Budavičius 
stebėjosi, kad valstybinė įmonė 
„Lietuvos radijo ir televizijos cen-

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Apie išjungiamas transliacijas 
gyventojų neperspėjo
Trečiadienį į redakciją paskambinęs pasipiktinęs vyras dėstė, 

kad anykštėnai išgąsdinti - dingo televizijos kanalai, nutilo radi-
jas. Informacijos, jog bus nutrauktas televizijos ir radijo trans-
liavimas niekur nebuvo. Pradėję aiškintis sužinojome, kad karas 
neprasidėjo, atvirkščiai - Viešintų televizijos bokštas plaunamas, 
dažomas, tvarkomas...

tras“ neperspėjusi vartotojų išjun-
gia radijo ir televizijos transliavi-
mą, tačiau sakė, jog šitai, matyt, 
lemia pastarosios įmonės santykiai 
su televizijos ir radijo stotimis. 

„Lietuvos radijo ir televizijos 
centras“ Komunikacijos vadovė 
Vaida Burvienė raštu atsakiusi į  
klausimą apie Viešintų televizijos 
bokšto remontą tvirtino, jog savo 
klientus įmonė informavo. „AB 
Lietuvos radijo ir televizijos cen-
tras vykdydamas profilaktikos, 
atnaujinimo ar remonto darbus in-
formuoja savo klientus (televizijas 
ir radijo stotis) apie planuojamus 
darbus bei jų atlikimo grafikus. 
Taip pat ši informacija yra talpi-
nama Telecentro tinklapyje. Apie 
galimus sutrikimus galutinius 
vartotojus, t.y. TV žiūrovus ir ra-
dijo klausytojus, atitinkamai turėtų 
informuoti pačios radijo ir televi-
zijos stotys. Apgailestaujame, kad 
žiūrovai ir klausytojai patiria ne-
patogumus“ – „Anykštai“ parašė 
V.Burvienė. 

Telecentro tinklalapyje iš tiesų 
skelbiamas Viešintų televizijos 
bokšto remonto darbų grafikas. 
Tačiau, keli žmonės žino tokį tin-
klalapį ir sugalvos jame ieškotis 
informacijos? Be televizijos var-
totojai turėtų būti dar ir rugpjūčio 
10 dieną nuo 9 iki 12 valandos bei  
13 ir 14 dienomis nuo 10 iki 17 
valandos. O rugpjūčio 7, 10, 20 ir 
21 d. nuo 10 iki 17 valandos bus 
išjungti Viešintų stoties radijo FM 
siųstuvai, siunčiantys LRT, LRT 
Klasika, Marijos radijo progra-
mas.

Jurgita RIMAVIČIENĖ, Vil-
niuje gyvenanti anykštėnė:

- Man kaip tik prasidėjo 
atostogos pas tėvus kaime. 
Padedame jiems ir tuo pačiu 
ruošiamės atsargų žiemai. Jau 
turime kompotų ir uogienių iš 
vyšnių ir serbentų, konservuo-
sime agurkų, pomidorų... ir ei-
sime grybaut. 

Regina LEITONIENĖ, Šla-
vėnų kaimo ( Anykščių sen.) 
gyventoja:

- Žiemai ruošiame atsargų iš 
savo užaugintų daržovių ir vai-
sių. Sau, vaikams ir anūkams.  
Taip jau esame įpratę, taip už-
augę. Kita vertus, taip pigiau 
ir sveikiau. Vyšnių, serbentų, 
agurkų, pomidorų ir kitokių 
gėrybių užsiauginame kiek rei-
kia ir nepurškiame jokiais che-
mikalais.

Stasys VILČINSKAS, Vie-
šintų miestelio gyventojas:

- Ruošiame. Uogienių  jau 
turime, o agurkai ir pomido-
rai dar noksta. Pas mus šie-
met daug obuolių, tad virsime 
obuolienės. Atsargų kokybė 
garantuota, be jokių „E“.  

Viešintų televizijos bokštas dažomas, gražinamas, todėl anykštė-
nai šiomis dienomis dažnai lieka ir be televizijos, ir be radijo.

Tie, kurie su jais susidūrė, 
nuomonės pareikšti negali

Sigitas KINDERIS, VĮ Anykš-
čių miškų urėdijos urėdas, apie 
vilkų medžioklės ribojimą:

„Tie žmonės, kurie pasisako 
už vilkų saugojimą, manau, yra 
jauni entuziastai, kurie turbūt 
net nėra matę vilko...“

O dabar „Facebook‘e“ 
919 draugų

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorės pavaduotojas, 
apie tai, koks buvo geras vaikys-
tėje:

„Aš buvau nedraugiškas, jokių 
kompanijų neturėjau, tai ir bėdų 
neturėjau...“

Kedus brangesnius 
nusipirko, gaila...

Arnoldas KAZAKEVIČIUS, 
Utenos regiono aplinkos ap-
saugos departamento Anykščių 
rajono agentūros vedėjas, apie 
kultūringesnį grybautojų elgesį 
miške:

„Netinkamas grybavimas – 
ir tai, kai nevalgomus grybus 
išspardo. Tokių „spardytojų“ 
anksčiau nemažai būdavo, šiuo 
metu pažeidėjų mažėja“.

Kas čia tokio? Ir varnas 
mylėti galima

Romualdas KUBAITIS, ūki-
ninkas, apie vilkų saugojimą:

„Specialiai juos saugoti – tas 
pats, kas saugoti varnas“.

Kai toks karštis, geriau 
apsipilti vandeniu

Nijolė BARKAUSKIENĖ, ko-
operatyvo „Žalioji lanka“ direk-
torė, Tarybos narė, apie naujais 
įstatymais užkirstą galimybę 
ūkininkams realizuoti pieną:

„Perdirbėjai sako – „mes apsi-
pylę pienu“.

Ir suorganizuos savivaldybė
komandiruotę į Lenkiją

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas, paklaustas, ar dėl 
kiaulių maro kris kiaulienos kai-
nos, atsakė:

„Klauskit lenkų...“

Gerai, jeigu tik mato, o kas, 
jei dar ir girdi?

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorės pavaduotojas, 
apie darbo kabinete galimai esa-
mas „akis“:

„Gal dar ir šiame kabinete 
kokių slaptų užsilikusių akių 
yra...“
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rievės

užjaučia

Sunku rasti paguodos 
žodžius, kurie sumažintų 
skausmą netekus brangiau-
sio žmogaus. Reiškiame nuo-
širdžią užuojautą Valentinui 
LINKEVIČIUI, dėl mylimos 
mamytės mirties.

Anykščių raj. ugniagesių 
tarnyba

Daiva GOŠTAUTAITĖ

„Siekime, kad gyvuliai būtų 
saugūs, net kai šalia gyvena vil-
kas“ – tokią viziją turi Lietuvoje 
veikianti organizacija „Baltijos 
vilkas“. Vizija – graži, tik kažin, 
ar apie tokią viziją žino aveles 
pjaunantys vilkai. Iš išpjautų 
avelių skaičiaus akivaizdu, kad 
vilkams šita dvikojų padarų 
misija visai „dzin“. Pasiskaičius 
organizacijos narių įsivaizduo-
jamas misijas, baisu, kad jas 
formuluoja ne šiaip vilkų mylė-
tojai, o fanatikai. Viena iš misijų 
skamba taip: „Būsime žinduolių 
advokatais regione, skleisime 
darnaus žinduolių ir žmonių 
sambūvio idėjas“. Kaip tai turėtų 

vykti? Susirinks vilkai miško 
aikštelėje, pritūps gražiai, pana-
šiai kaip šunys moka, o „Baltijos 
vilkų“ nariai kostiumais pasipuo-
šę, iš tribūnos mokys: „Nu nu nu, 
nepjaukit avelių, arba, jeigu, jau 
pjaunat, tai sutarkit su šeiminin-
kais, kad būtų užtikrintas darnus 
sambūvis“. Kvaila? Labai... 
Dar vienas organizacijos siekis 
– „kad žmonės šiuos gyvūnus 
priimtų kaip natūralų, vertingą ir 
būtiną ekosistemos bei krašto-
vaizdžio komponentą“. Svėdasų 
rajone didelės avelių bandos 
netekusiam ūkininkui Stanislovui 
Pikčiūnui, matyt, tokios kalbos 
skamba kaip pasityčiojimas. 
Kažin, ar jis vilkus priims kaip 
vertingą, o svarbiausia būtiną 
kraštovaizdžio komponentą. 
Jeigu jau prieita prie tokių ab-
surdų, tai kraštovaizdį papuošti 
galima ir viena kita meška, liūtu, 
tigru... Tikrai atsiras kokia nors 
asociacija, kur imsis mokyti šiuos 
plėšrūnus, kaip darniai sugyventi 
su ūkininkais. Atsiras ir tokių 
veikėjų, kurie ves paskaitas ir 
ūkininkams, kaip deramai priimti 
į svečius užsukusius plėšrūnus. 
Jeigu pagonybės laikais buvo 
įprasta Žemės dievams nuvarvin-

ti kelis lašus midaus ar paaukoti 
gyvulio jauniklį, tai, panašu, 
kad ir šiuolaikinėje visuomenėje 
bręsta idėja gerbti vilkus, o ge-
riems santykiams su jais išlaikyti 
galima būtų ir avinuką paaukoti. 

Portale anyksta.lt vykusioje 
diskusijoje apie tai, ką daryti su 
siautėjančiais vilkais, ne vienas 
komentatorius stojo ginti vilkų, 
teigdamas, kad nehumaniška 
juos žudyti, kad gamta pati 
apsivalo, pašalina nereikalinguo-
sius... Kaip ten bebūtų, minėto 
ūkininko atveju, gamta šį reikalą 
pamiršo...

O gal „Baltijos vilkų“ nariai 
laiku nesuorganizavo vilkams 
kursų, kiek avelių galima išpjau-
ti, kad nekiltų toks sąmyšis... 

Kodėl ši organizacija pasi-
rinko saugoti ir būti vilkų, o ne 
ežiukų, kiškių ar varlių advo-
katais, taip pat labai išsamiai 
paaiškinta jų puslapyje. „Vilkas 
yra stambiausias Lietuvos plėš-
rūnas, keliantis daugiausia tikrų 
ir įsivaizduojamų konfliktų. Tai 
yra žmogui nepatogi rūšis, nes jo 
natūralus elgesys kertasi su žmo-
gaus ūkiniais interesais. Iš kitos 
pusės, vilkas ir jo plėšrūniškumas 
yra nepamainomai svarbūs Lie-

tuvos miškų ekosistemai, kurioje 
jis užima aukščiausią mitybinę 
grandį. Todėl vilką pasirinko-
me kaip vienu metu išskirtinai 
svarbią, tačiau ir pažeidžiamą 
rūšį, kuriai reikalingas nuolatinis 
dėmesys, o jo konfliktų su žmo-
gaus veikla sprendimų paieška 
yra iššūkis“ – štai ką sugalvojo 
žmonės. Įdomi formuluotė „įsi-
vaizduojami konfliktai“... Reikia 
rimtos pilnaties, gerai „pačiuo-
žusio stogo“, kad žmogus imtų 
šiaip sau ieškoti konfliktų su 
vilkais. Daug įdomiau susibarti 
su kaimyne, laukti grįžtančio 
vyro su kočėlu rankoje ar po lova 
ieškoti galinčio meilužio... Su 
kate susibarti galima, netgi taip 
būna, tačiau su vilku... Ir dar 
labai įdomi pabaiga: „konfliktų 
su žmogaus veikla sprendimų 
paieška yra iššūkis“. Ar išvertus 
į žmonių kalbą, tai reiškia, kad 
kai neturi ką veikti susigalvoji 
sau iššūkį – egzistencijos tikslas 
tampa žmogaus ir vilko drau-
gystė. Filmukas apie Mauglį ir jį 
užauginusius vilkus tikrai labai 
gražus, jautresnių nervų žiūrovai 
net ašarą nubraukia iš jaudulio, 
bet ir Pelenė princese tapo tik 
filmuke, ir arbūzas karieta tikro-

vėje nevirsta... 
Gražios idėjos – gražu, fana-

tizmas jau yra sutrikimas. Mūsų 
visuomenėje fanatikų ypač daug 
– vieni gyvena molinėse trobose, 
kiti – valgo žoles, treti rodydami 
į kepsnį vaikams pasakoja, kad 
tai gyvuliuko lavonėlis... O ypač 
madinga gyventi ekologiškai, tai 
jau tampa visuotiniu reiškiniu, ir 
jeigu taip negyveni, tuoj atsidursi 
mažumų gretose. Juk labai svarbu 
naudoti ekologišką šampūną, 
drabužius skalbti ekologiškais 
milteliais, tik kodėl dalis tokių 
„ekologų“ nesusimąsto, kad 
šaldyta pica už pusantro euro pre-
kybos centre ar dvi mašinos kieme 
su ekologija nieko bendro neturi. 

Beje, ar pastebėjote, kaip el-
giasi daugelis vegetarų, veganų, 
žoliaėdžių ir dar visokių kitokių 
valgančiųjų – apie jų mitybos 
įpročius sužinai jau pirmo pokal-
bio metu. Juk žmogus, valgantis 
mėsą, prisistatydamas nesako: 
„Aš - Petras Petraitis, santechni-
kas, valgau mėsą...“ 

Ką nors saugoti yra sveikinti-
na, tačiau kai pradeda rodytis, 
kad esi vilko advokatas prieš 
žmogų, gal vis dėlto reikėtų susi-
rūpinti savo sveikata...

Ketvirtadienį buvo sušaukta 
Anykščių rajono Ekstremalių si-
tuacijų valdymo komisija, kuri 
nusprendė taikyti apsaugos prie-
mones Svėdasų seniūnijos Sliep-
šiškių ir Vikonių kaimų teritori-
jose bei šių kaimų apylinkėse. 
Šie kaimai šliejasi prie Šimonių 

Anykščių rajone – kiaulių maras

girios masyvo.
Nuo afrikinio kiaulių maro 

kritęs šernas rastas vos už ketu-
rių kilometrų nuo stambiausio 
Anykščių rajone kiaulių kom-
plekso UAB „Anykščių Vosinta“. 
Tačiau, pasak Anykščių valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarny-
bos viršininko Dainiaus Žiogelio, 

kažkokių specialių nurodymų 
kiaulių kompleksų savininkams 
nebus. Jis aiškino, kad rajone yra 
keturi dideli kiaulių kompleksai 
– UAB „Anykščių Vosinta” (13 
tūkst. kiaulių), du UAB „Vikona” 
kompleksai (po 4 tūkst. kiaulių) 
bei naujas UAB „Raduva” kom-
pleksas Janušavoje su 1,5 tūkst. 
kiaulių, kurios savininkas, pasak 
D.Žiogelio, yra „amerikonas, bet 
šiaip jau Vlado Gindrėno žentas”. 
Šie kompleksai, D.Žiogelio teigi-
mu, atitinka biologinio saugumo 
reikalavimus ir griežtai saugo 
savo kiaules nuo maro. 

Didžioji dalis Ekstremalių si-
tuacijų komisijos surašytų apsau-
gos priemonių skirta medžioto-
jams, nurodoma, kas kiek laiko 
medžiotojai privalo apeiti savo 
plotus ieškodami kritusių šernų, 
reikalaujama, jog sumedžioti šer-
nai būtų tiriami ar nėra užkrėsti 
afrikiniu kiauliu maru. 

Ekstremalių situacijų valdy-
mo komisijai pirmininkavusi 
Anykščių maisto ir veterinarijos 
tarnybos vyr. veterinarijos gy-
dytoja-inspektorė Audra Zda-
nevičienė (D.Žiogelis dalyvavo 
posėdyje, tačiau jis atostogauja, 
tad šiai įstaigai laikinai vadovau-
ja A.Zdanevičienė) kalbėjo, kad 
daugiau pranešimų apie galimus 

kiaulių maro židinius nėra. Ji pa-
sakojo, kad Maisto ir veterinari-
jos tarnyba gavo pranešimą, jog 
Debeikių seniūnijoje laukuose iš-
verstos kažkokio gyvūno žarnos ir 
pernykštės bulvės. „Sakiau seniū-
nui, biškį paklausyk, gal kas į ausį 
pašnabždės, kas bulves išpylė.” – 
kalbėjo veterinarijos gydytoja.

D.Žiogelis per komisijos posė-
dį aiškino, kad afrikinio kiaulių 
maro anksčiau ar vėliau Anykš-
čiai turėjo sulaukti. „Žiūrint į 
maro apimtų teritorijų žemėlapį, 
mes nelogiškai buvome išsiki-
šę. Manau, iki rudens maras pa-
siek ir Žemaitiją.” – prognozavo 

Juozui JUKNIUI
Leiskite nors keliais užuo-

jautos žodžiais palengvinti 
Jūsų skausmą, mirus mylimai 
seseriai.

Z. Ališauskienė, B. Bugenie-
nė, N. Baranauskienė, G. Puzi-
nienė, G. ir A. Verbickai

Anykščių rajono Ekstremalių situacijų valdymo komisija sprendė, ar nereikia mūsų rajone skelbti ekstremalios situacijos.

Ekstremalių situacijų valdymo komisijai pirmininkavusi Anykš-
čių maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. veterinarijos gydytoja-
inspektorė Audra Zdanevičienė dėstė, kad Jaros upe atplaukusio 
šerno lavonas yra vienintelė mūsų rajone registruota afrikinio 
kiaulių maro auka. 

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

D.Žiogelis. Specialistas aiškino, 
kad iš viso Utenos regiono tik 
Anykščių ir Molėtų rajonuose be-
liko kiaulių ir tai Molėtuose likę 
tik kompleksai, o smulkiems ūki-
ninkams kiaules laikyti draudžia-
ma. Anykščių rajone yra likę 299 
kiaulių augintojai, jiems, pasak 
D.Žiogelio, taikomi paprastesni 
reikalavimai ir tik su keliais ūki-
ninkais jam reikia kariauti.

„Kiaulienos kainos kris?” – 
pusbalsiu į D.Žiogelį kreipėsi 
savivaldybės administracijos di-
rektorės pavaduotojas Saulius 
Rasalas. „Klauskit lenkų” – pas-
tarajam patarė D.Žiogelis.

(Atkelta iš 1 p.)
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 LIūTAS

Liūtas (liepos 23- rugpjūčio 23) – penktasis Zodiako ženklas, 
globojamas Saulės. Šį ženklą valdanti Saulė reiškia gyvenimą, ši-
lumą, ugnį, liepsną, šviesą, sąmoningumą, idealizmą, discipliną 
ir karališką didybę. Liūtams išties svarbu jų padėtis visuomenė-
je, todėl savo įvaizdžiu jie gali rūpintis netgi labiau, nei realiu 
gyvenimu. Ne visi Liūtai iš prigimties karaliai, tačiau karališkos 
ambicijos nesvetimos visiems šio ženklo atstovams.

Liūtams būdinga:

1. Nesvarbu ar tai būtų darbas, 
ar draugų ratas, ar šeima, Liūtas 
visuomet nori būti lyderiu.

- Tikram Liūtui nereikia no-
rėti... Lyderiu būti šeimoje man 
kiek sunkoka, nes žmona rug-
pjūčio 4-ąją švenčia gimtadienį, 
tad taip pat yra Liūtė (S. Rasa-
lo žmona Nelė Rasalienė dirba 
Anykščių A. Baranausko pagrin-

Politikas prie bažnyčios 
išrovė gėles

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pava-
duotojas, buvęs Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas rupgjūčio 
14-ąją švęs 47-ąjį gimtadienį. Paklaustas, ar kartais bent permeta 
akimis astrologines prognozes, sako: „Paskutinį kartą horoskopus 
skaičiau ir jais tikėjau gūdžiai tarybiniais laikais, kai apie tai buvo 
rašoma įvairiose mokslo populiarinimo knygose, visai įdomu tada 
buvo. Eugenijos Šimkūnaitės knygose yra rašoma, kad žmogaus 
savybės, charakterio bruožai priklauso nuo tai, kaip nėštumo metu 
maitinosi mama, ar būdama nėščia labai sunkiai dirbo, ar dirbo 
viena, ar būryje žmonių... O žinant, kad Liūtai turėjo būti pradėti 
kalėdiniu, šventiniu laikotarpiu, žmonėms niekur neskubant, atsi-
palaidavus, geros nuotaikos, taigi – pradėti tinkamai, tai tikriausiai 
tai įtakoja ir karališką Liūtų charakterį...“

dinėje mokykloje pradinių kla-
sių mokytoja – aut.past.). Taigi 
mes abu riaumojam. Žmona, 
tikriausiai, norėtų, kad šeimoje 
aš būčiau labiau atsakingas, aš 
norėčiau, kad – ji, tai išeina taip, 
kad tos atsakomybės visai nėra. 
Be atsakomybės ta mūsų šeima, 
auga vaikai palaidi (vyresniajam 
S. Rasalo sūnui Marijui -21 –eri 
mietai, jaunėliui Adomui – 11)... 
Šiandien ryte atsibundu – žiūriu 

– rožių puokštė ant stalo stovi. 
Kad gėlės – žmonai, suvokiau, 
jos gimtadienis, bet ir iš to, kaip 
ji pamerkta, supratau, kieno tai 
darbas. Tik žmogus be patirties 
taip merkia gėles – pripila pilną 
vazą vandens, sumerkia gėles... ir 
pilnas stalas vandens. Bet inten-
cija vaiko buvo graži...

O darbe tai siekiu, kad mane 
gerbtų, bet nebijotų. Ar esu griež-
tas? Nemanau, kad griežtumas yra 
pakeltas tonas, suraukti antakiai ar 
kiti atributai...

2. Liūtas yra labai emociona-
lus, greitai ir stipriai reaguoja į 
įvairius dirgiklius, todėl nesun-
ku Jį įskaudinti ir supykdyti.

- Įskaudint ir supykdyt nėra sun-
ku, bet (o gal tai liūtiška?) sten-
giuosi to neparodyti. Esu labiau 
linkęs į skrandžio opą... Ne viską 
kaupiu savyje – dar šį bei tą ir į 
Facebook‘ą numetu. Aš manau, 
kad dalintis geromis emocijomis 
yra gerai, o blogas – kam jas mė-
tyt? 

3. Liūtams būdingas karališ-
kas elgesys pasireiškia nuo ma-
žumės. Jie greitai mokosi mani-
puliuoti tiek bendraamžiais, tiek 
suaugusiaisiais.

- Pirmiausia apie karališką elge-
sį. Manau, kad karališkas elgesys 
yra punktualumas. Mane nervina, 
kai žmonės vėluoja, o ir pats sten-
giuosi visada ateiti laiku. 

O vaikas būdamas, aš buvau ge-
resnis už savo brolį. Užaugau ne-
muštas. Brolis yra gavęs beržinės 
košės, jis buvo labai draugiškas, 
o kadangi draugiškas, tai visokių 
draugų, kompanijų turėjo... O aš 
buvau nedraugiškas, jokių kompa-
nijų neturėjau, tai ir bėdų neturėjau. 
Šiaip geras vaikas buvau, na, jeigu 
nekalbėsim apie lauko tualeto pa-
degimą... Na, kas dar... Ketvirtoje 
klasėje buvom pamėgę žaisti karą. 
Visi norėjo būti vokiečiais, rusų 
nekentėm. Esam sumaitoję lėles... 
slidžių lazdomis...

Daugiau kaip ir nieko... Ai, dar 
prie kulto pastato esu gėles išrovęs. 
Užuolaidų sukarpęs nesu. Geras 
užaugau, gerai nuaugau...  Kadangi 
buvau pradėtas kalėdiniu, pasnin-
ko metu, save labiau įsivaizduoju 
jūrų liūtu.Vis tiek, ne taip karšta 
kaip tiems tikriesiems liūtams, ra-
miai sau guli, žiūri į vandenį. Taip, 
tapti jūrų liūtų didesnė svajonė nei 
tuo, kuris graužia antilopes. Taigi 
ir žuvis skaniau, nei kokia šviežia 
stirniena..

4. Liūtai paprastai renkasi 
tokį darbą, kur būtų pastebimi 
ir kuris leistų pasiekti šlovės ir 
sėkmės.

- Taip, sutinku. Aš ypatingai 

buvau pastebimas atlikdamas, pa-
vyzdžiui, miško priežiūros funkci-
ją. Žinant, kad mes esame gamtos 
dalis, tai kiek visokių mažučių pa-
darėlių – skruzdėlių, kirminėlių, 
vabalėlių žiūrėdavo į mane. Vilkai 
kelią duodavo... Čia buvo mano 
karjeros ir šlovės viršūnė. O da-
bar – pakalnė. Akių nebe tiek, šlo-
vės mažiau... Nors gal dar ir šitam 
kabinete kokių slaptų užsilikusių 
akių yra...

Na, o jeigu rimtai, tai pagal rei-
tingų balsus būti trečiam rajone vi-
sai „baika“. Manau, kuo aukštesnės 
pareigos, tuo didesnė atsakomybė. 
Aš nemėgstu atsakomybės permes-
ti kitiems, jeigu galiu padaryti pats, 
tai kam užkrauti kitus žmones. Tai 
gal čia ta geroji blogoji savybė. 
Blogoji – sau, kalbant apie skran-
džio opą... Sakykim, man dirbant 
Andrioniškio seniūnu būdavo ribi-
nių situacijų, kur graudūs verksmai 
ir dantų griežimas, tekdavo įsikišti 
ir spręsti.

Viena labiausiai erzinančių sa-
vybių kituose žmonėse, tai būtent 
atsakomybės trūkumas, žodžio ne-
silaikymas. 

5. Liūtas gali pasiaukoti dėl 
draugo mūšyje, tačiau vargu ar 
pakęs ilgą bendravimą su nuo-
bodžiu, humoro jausmo neturin-
čiu žmogumi. 

- Tai jau tikrai. Mes gyvename 
visuomenėje, kurioje visus reikia 
toleruoti. Žodis tolerancija yra nuo 
žodžio pakantumas. Tai aš juos to-
leruoju, nes aš juos kenčiu. Į juos 
žiūrėdamas aš jaučiuosi kaip koks 
Kukluksklano narys, juos, neturin-
čius humoro jausmo, reiktų kas-
truoti, ar tai kokią chemiją naudoti. 
Humoro jausmas – aukščiausias 
jausmas, kurį turi tik protingas 
žmogus. Pavyzdžiui, kokius gi 
jausmus gali turėti mitochondrijos, 
dumbliai, bakterijos, žuvys... Tarp 
šiltakraujų jau galimas ir meilės 
jausmas. Humoro jausmas yra rim-
tesnis nei meilės jausmas. 

6. Liūtai nepakenčia skūpumo. 
Dosnūs Liūtai mano turintys tei-
sę ir iš kitų tikėtis to paties.  

- Nesu nei labai dosnus, nei per 
ne lyg skūpus. Kam tikrai negai-

la pinigų? Tikriausiai, cigaretėms 
(juokiasi)... Tačiau viskas eina 
Tėvynės labui – man garbė ir oru-
mas neleidžia rūkyti kontrabandi-
nių cigarečių. Laukiu nesulaukiu, 
kada ant cigarečių pakelių atsiras 
baisūs vėžio vaizdai... O daugiau 
silpnybių tai gal neturiu...? Geriau 
pinigais tegu rūpinasi žmona, o tai 
aš dar užkibsiu ant kokių išparda-
vimų... Pavyzdžiui, batų... Jiems, 
matyt, ir išleidžiu daugiausiai pini-
gų, nes didžiausios nuolaidos būna. 
Kažkurią dieną nuvažiavom pirkti 
sofos, bet nusipirkau batus... Ar čia 
jau priklausomybė nuo batų? Ne, 
aš su jais nemiegu. 

7. Liūtams pakankamai sunku 
prisiimti kaltę, jis mieliau tre-
jus metus patyliukais atitaisinės 
savo klaidą, negu per dvi sekun-
des ištars: „Aš kaltas“.

- Jeigu kaltas, tai kaltas. Padaręs 
autoįvykį nebėgsiu iš jo. Bet atsi-
prašyt nėra labai lengva. Kad atsi-
prašymas būtų nuoširdus, jis turi 
būti suvoktas, suprastas. Čia ne tas 
pats, kas užminus žmogui ant ko-
jos, pasakyti „atsiprašau“. 

8. Aplinkiniams Liūtai atrodo 
stiprūs, netgi per daug valdingi 
ir viską kontroliuojantys. Bet ti-
kroji Liūto stiprybė yra susijusi 
su jo artimaisiais. Dėl mylimų 
žmonių jis kausis kaip tikras 
Liūtas.

- Tai čia labai gražūs žodžiai, 
negi aš prieštarausiu... Ir čia taip 
astrologai sako apie Liūtus? Sudo-
minot. Gal netgi vėl pradėsiu skai-
tyti horoskopus, jeigu taip gražiai 
rašo. 

9. Klysta moterys, jei mano, 
kad Liūtą sužavės tik savo vidi-
niu grožiu. Šie vyrai mėgsta būti 
gražių, pasipuošusių moterų ap-
suptyje.

- Apsuptis gražiai skamba. Miške 
moterų buvo mažiau... Seniūnijoje 
visos moterys buvo aukšto ūgio. 
Jeigu pasakysiu, kad išorinis mo-
ters grožis nesvarbu, tai susivieni-
jusios Anykščių grožio industrijos 
atstovės galėtų man net mašinos 
padangas pradurti. Taigi, labai la-
bai svarbu... Įskaitant visus siliko-
ninius, plastmasinius užpildus... 
Ar mėgstu būt apsupty? Gal labiau 
apglėbty... Arba tiksliau apspiestas. 
Reikia pasiimti sąrašą savivaldybės 
darbuotojų, kad galėčiau išsamiai 
panagrinėti, kur daugiausia gražių 
moterų. Šitame skyriuje visos gra-
žios, va šitame – viena net labai 
graži, kitam skyriuje – akys gražios, 
akys gražios, visų akys gražios. Ši 
– šiaip simpatiška, va šita pagal pa-
reigybes graži turi būti. 

10. Pasiūlę savo pagalbą, gali-
te mirtinai įžeisti – Liūtas tiesiog 
nepakenčia kieno nors akyse at-
rodyti silpnas ir bejėgis.

- Nemanau, kad prisipažinti, jog 
ko nors nežinai, yra gėdinga. Dar-
be turi būti akcentuojami rezulta-
tai. Vertinu profesionalumą, savo 
sritį išmanančius specialistus, tad 
klausti jų patarimų nieko blogo. 

Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Saulius 
Rasalas savo darbo kalendoriuje rugpjūčio 4-ąją dieną pažymė-
jo raudonai – tą dieną gimė jos svajonė tapti jūrų liūtu. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

4 detalės apie Saulių RASALĄ

Silpnybė... 
“Čia geriau rūkymą pasirinkti ar tą apsuptį apglėbtį, kur kalbėjom? O 

jeigu rimtai, tai mano silpnybė yra atvirumas”. 

Politiko autoritetas...
“Eugenijus Gentvilas. Tai žmogus, sugebėjęs daug pasiekti, daug pada-

ryti, viską, atrodo, daręs lengvai, su šypsena ir neperžengęs per save”.

Laisvalaikis...
Mėgstu nelabai organizuotai, nelabai planuotai „pasitusyti“. Pavyz-

džiui, išvažiuoju į Ukmergę sofos pirkti, o atsiduriu Panevėžy, dar prieš 
tai kokį muziejų aplankau. Mėgstu kažką sugalvoti ekspromtu, gal nos-
talgija jaunystei, kai būdavo išėjai iš paskaitų ir kažkada vienoks ar kitoks 
grįžai”.

Filmas...
“Nesu didelis filmų mėgėjas, o pavadinimų visai neatsimenu. Esu visiš-

kai alergiškas serialams. Per anonsus mačiau, kad rodo „Moterys meluoja 
geriau“, bet nei kam meluoja, nei apie ką meluoja, nežinau... Esu nemažai 
matęs lietuviškų, Anykščiuose filmuotų filmų. Bet dar nebuvo tokio, kad 
griebčiausi už galvos, siela suvirpėtų...” 

Mano receptas
-Mėgstu gaminti, tik dažniausiai receptais nesivadovauju, į gamybą 

žiūriu kaip į kūrybą. Tik gamindamas sudėtingesnius patiekalus, pavyz-
džiui, tiramisu pyragą, pasižiūriu internete. 

O, paskutinį darytą gerą žinau. Nueini į kokį nors ne stambų prekybos 
centrą, nusiperki virtų pupelių. Jau virtas jas verta pirkti, nes tu tiesiog 
pavargsti virti, be to ir ekologiškai naudinga – dideliuose puoduose didelį 
kiekį verdant, mažiau sunaudojama elektros energijos, ir tai reiškia, kad 
jūrų liūtams lieka šaltesni vandenys... Taigi nusiperki pupelių, tada eini 
alaus skyriaus link, apsidairai ir randi duonos traškučių. Pupeles sumaišai 
su duonos traškučiais, pridedi svogūnėlio ar poro ir užpili aliejumi, tinka 
netgi alyvuogių aliejus.  
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(Atkelta iš 1 p.)
Didžiuokimės, kad sugebame, 

kad turime kuo džiaugtis, turime 
ką parodyti“, – kalbėjo Prezidentė. 
Medžių lajų tako projektą prista-
tė Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos direktoriaus pavaduotoja 
Rūta Baškytė kartu su Anykščių 
regioninio parko direkcijos direk-
toriumi Kęstučiu Šerepka. Jiedu 
susirinkusiesiems papasakojo tako 
atsiradimo istoriją, kliūtis, kurias 
teko įveikti, supažindino su tako 
techninėmis ypatybėmis.

Prezidentė D. Grybauskaitė, nu-
kirpusi simbolinę juostą, turėjo ga-
limybę taku pasivaikščioti pirmoji. 
Drauge su Prezidente taku keliavo 
ir į apžvalgos bokštą pakilo ir K. 
Šerepka bei folkloro ansamblio „Va-
laukis“ moterys. 

Lietuvoje – geriausia

Nusileidusi iš 35 metrų aukščio 
bokšto, Prezidentė juokavo: „Taką 
patikrinau – saugus“. Žurnalistų 
paklausta, ar nebuvo baisu, D. Gry-
bauskaitė teigė, jog visiškai nebijo 
aukščio ir yra pabuvojusi kur kas 
aukštesniuose taškuose. „Tenka la-
bai daug keliauti, ir visos šalys yra 
gražios, bet grįžti į Lietuvą, ir čia yra 
gražiausia. O Anykščiai turi labai 
gražų šilelį, kuris yra gražus visada: 
ar karšta, ar lyja, ar saulė šviečia. 
Pažintinės programos supažindins 
ne tik moksleivius, bet ir svečius 
iš užsienio – su gražia gamta ir su 
žmonėmis, kurie čia yra labai sve-
tingi. Džiaugiuosi, kad turime kuo 
didžiuotis“, – kalbėjo Prezidentė 
ir pastebėjo, kad, lajų tako vietoje, 
kaip buvo baimintasi, nėra suniokota 
gamta. Atvirkščiai – medynai atrodo 
labai natūraliai, ir, pasak D. Gry-
bauskaitės, nėra dirbtinai sutvarkyti.

Į Medžių lajų tako atidarymą at-
vyko ir Aplinkos ministras Kęstutis 
Trečiokas, Aplinkos viceministras 
Linas Jonauskas, Alytaus meras Vy-
tautas Grigaravičius, Seimo narys 
anykštėnas Sergejus Jovaiša. 

Susirinkusieji galėjo pasiklausyti 
koncerto, nemokamai pasivaišinti 
plovu, taip pat nemokamai gauti su-
venyrų.

Lankytojams – edukacinė
programa

Prieš Medžių lajų tako atidary-
mą rajono vicemeras, gamtininkas 
Sigutis Obelevičius būsimiesiems 
ekskursijų po taką vadovams skaitė 
savo paties paruoštą edukacinę pro-
gramą, kuria vadovausis būsimieji 
ekskursijos vadovai.

Netoli lajų tako bokšto S. Obe-
levičius pasodino du kadagius. Tai 

Prezidentė: „Medžių lajų takas – saugus“

– labiausiai paplitęs spygliuotis Eu-
ropoje, dažnas ir Pietryčių Lietuvoje, 
taip pat – ir Anykščiuose, tad lanky-
tojai apie jį sužinos plačiau.

Ekskursija tęsis prie ąžuolo, apie 
kurį pasakojama tiek moksliškai, 
tiek remiantis grožine literatūra, mi-
tais. 

Lankytojai praeis Puntuko akmenį 
– sužinos, kad šis akmuo vis tik nėra 
didžiausias Lietuvoje, pasakojama 
apie S. Dariaus ir S. Girėno portre-
tų atsiradimą ant šio akmens šono, 
taip pat primenama istorija apie vel-
nią, kuris nešęs akmenį, ir, išgirdęs 
giedant gaidžius, pametęs Anykščių 
šilelyje.

Ekskursijoje, įpinant mitologiją, 
bus kalbama apie beržą, drebulę, 
eglę, pušį, klevą, kitus medžius, 
lankytojai supažindinami su medžių 
augimvietėmis, jų reikšme Anykščių 
šileliui. 

Daugiau nei valandos trukmės S. 
Obelevičiaus pasakojimas buvo įra-
šytas ir bus panaudotas kompaktinei 
plokštelei išleisti, kurią lankytojai 
galės įsigyti.

Ekskursijas Medžių lajų tako lan-
kytojams ves: Liudmila Buškienė, 
Kristina Šerelytė, Daiva Vilutienė, 
Valerija Čyvienė, Vilma Pečiuly-
tė ir Gytis Lukoševičius. „Pusė šių 
būsimų ekskursijų vadovų turi pe-
dagoginį išsilavinimą, viena mer-
gina – teisininkė, o V. Čyvienė turi 
ilgalaikę gidės patirtį. Rinkomės 
šiuos žmones, kad būtų ir patirtis, ir 
jaunystė“ – sakė A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus direktorius Antanas Ver-
bickas. 

Pirmąją ekskursiją Prezidentei 
D. Grybauskaitei ir kitiems garbin-
giems svečiams turėjo vesti S. Obe-
levičius, tačiau šiuo metu jis vieši 
Vokietijoje.

Vienintelis Rytų Europoje

Anykščių šilelyje atidarytas Me-
džių lajų takas – vienintelis ne tik 
Baltijos šalyse, bet ir Rytų Europoje. 
Artimiausi lajų takai įrengti Vokieti-
joje ir Austrijoje. 

Medžių lajų tako ilgis – 300 me-
trų, aukščiausia vieta – 21 m. Bokšto 
aukštis, matuojant su turėklais – 35 
metrai. Tai – įspūdingiausia lajų tako 
dalis. Iš bokšto matyti ne tik Šven-
tosios vaga, miškai, bet ir Anykščių 
šv. Mato bažnyčios bokštai, kelias į 
Kavarską.

Kad Anykščių regioniniame parke 
iškiltų toks unikalus statinys, staty-
bininkai sunaudojo 395 tonas me-
talo ir 1,5 tūkstančio kubinių metrų 
betono. 

Kainavo 2,5 mln. eurų

Medžių lajų takas Anykščių re-
gioniniame parke buvo statomas 
pagal projektą „Saugomų teritorijų 
tvarkymas. III etapas“, kurį inicija-
vo ir vykdė Valstybinė saugomų te-
ritorijų tarnyba prie Aplinkos minis-
terijos kartu su Anykščių regioninio 
parko direkcija. Projektui skirta 2,5 
mln. eurų parama. Pasinaudojus šia 
parama įrengtas ne tik lajų takas, 
bet ir sutvarkyta aplinka, pastaty-
tas informacijos centras. Apžvalgos 
bokšte veikia keltuvas, kad Anykš-
čių šileliu iš viršaus galėtų pasigro-
žėti ir neįgalūs lankytojai. Takas 
prasideda netoli Puntuko akmens, 
kur lankytojai, užlipę ant medžiais 
apaugusios kalvos, pasieks lajų 
taką. Jis nuo žemės pamažu kils iki 
21 metro. 

Takas bus tikrinamas nuolat

Įdomus Medžių lajų tako archi-

tektūrinis sprendimas: apžvalgos 
bokšto architektūros motyvu pasi-
rinkta aukštaitiška tautinė juosta, 
tad fasaduose dominuoja juostos 
motyvas. Architektai – „Anykš-
toje“ dirbusio Algimanto Gudelio 
sūnus Arvydas Gudelis ir Andrius 
Dirsė.

Lajų taką projektavo bendrovė 
„Rekreacinė statyba“. Projektą įgy-
vendino jungtinės veiklos pagrindu 
veikiančios dvi uždarosios akcinės 
bendrovės – „Empower-Fidelitas“ 
ir „Ekstra statyba“. Objekto statyto-
jas – Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba.

Kad konstrukcijas būtų galima 
saugiai ir nepažeidžiant medžių 
sumontuoti, dirbo sunkioji kėlimo 
technika. Tam naudotas iki 200 tonų 
keliamosios galios kranas. 

Lajų takas su apžvalgos bokštu 
priklauso ypatingųjų statinių kate-
gorijai, todėl ne rečiau kaip kas 12 
mėnesių privaloma detali statinio 
patikra. Vizualiai kompleksas bus 

tikrinamas nuolatos. Šalia bokšto 
ir lajų tako yra pateikta informa-
cija lankytojams apie numatomas 
atsargumo ir apsaugos priemones. 
Teritorija ir statiniai stebimi vaizdo 
kameromis.

Lankymas – nemokamas 

Medžių lajų tako lankymas – ne-
mokamas, išskyrus tuos atvejus, kai 
lankytojai pageidaus užsisakyti edu-
kacinę programą. Ji kainuos 4 eurus, 
lengvatinė kaina – 3 eurai (studen-
tams, neįgaliesiems ir kt.). Atvyks-
tantiems į Anykščių regioninį parką 
bus siūloma įsigyti lankytojo bilietą, 
kuris penkioms dienoms kainuos 1 
eurą. Galimybė įsigyti regioninio 
parko lankytojo bilietą ir prisidėti 
prie Anykščių regioninio parko ver-
tybių puoselėjimo bei išsaugojimo 
bus ir prie Medžių lajų tako.

Lajų takas lankytojams bus atviras 
kiekvieną dieną nuo 10 iki 19 valan-
dos. 

Prezidentė drauge su Kęstučiu Šerepka ir Anykščių Kultūros 
centro folkloro ansamblio „Valaukis“ moterimis išbandė medžių 
lajų taką.

Nuo rugpjūčio 7-osios Medžių lajų take Anykščiuose kviečiami apsilankyti visi norintieji.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Iš bokšto viršūnės Prezidentė grožėjosi atsivėrusia Anykščių šilelio panorama.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“. 
9.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas 2015. Atrankos 
plaukimai.
11.30 „Mažasis princas“.
12.00 „Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingoji Afrika 
2“.
13.00 „Mis Marpl 5“. N-7  
14.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
15.05 Gyvenimas.  
16.00 Žinios. 
16.15 Kaukazo legendos.  
17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
17.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
19.35 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Giminės po 20 metų“.  
21.50 „Emigrantai“. N-14 
23.10 Akacijų alėja 2014. 
23.50 „Mis Marpl 5“. N-7  
1.20 Kaukazo legendos (k).  
2.00 Auksinis balsas (k). 
3.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
3.55 Bėdų turgus (k). 
4.45 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (subtitruota, k). 
5.10 Pasaulio panorama (k). 
5.30 Savaitė (k).

 
6.30 „Superdidvyrių koman-
da“. 
6.55 „Zoro“.
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Sveikatos ABC. 
9.50 „Mikė Pūkuotukas eina į 
svečius“.
10.00 „Išlaisvinti Vilį 4. 
Pabėgimas iš Piratų įlankos“. 
12.05 „Nes aš taip pasakiau“. 
N-7
14.10 „Aeroplanas“. N-7 
15.10 Pričiupom!. N-7. 
16.50 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Teleloto. 
20.30 Valanda su Rūta. 
21.55 „Laimingas skaičius...
kitas“. N-14 
0.10 „Dūmų uždanga“. N-14 
1.55 „Sveiki atvykę į džiun-
gles“ (k). N-14 

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
9.00 Statybų TV.
9.30 „Magiška vidurinė moky-
kla. Palikimo diena“.
10.00 „Paauglių paplūdimys“. 
N-7  
12.05 „Prieskonių princesė“. 
N-7  
14.05 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  

16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Žmogus su geležine 
kauke“. N-7 
21.45 „Jūrų pėstininkas 2“. 
N-14  
23.40 „Rytojus niekada ne-
miršta“. N-7  
2.00 „Liusės Kejes legenda“. 
N-14
 

7.00 Mistinės istorijos (k). N-7
8.00 Skonis. 
10.00 FAILAI X. 
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“. N-7 
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 Sveikinimai.  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7  
18.00 Ekstrasensų mūšis. N-7
17.00 „Žurovas“. N-7
18.00 Mistinės istorijos. N-7  
19.00 „Inga Lindstrom. Mano 
netikras sužadėtinis“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Nuomininkas“. N-14 
0.50 Penktoji pavara (k). 
1.50 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Lemūrų gatvė“. 
11.00 „Visa tiesa apie kates“. 
12.00 Turkiški skanėstai.  
12.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos. 
13.00 „Mylėk savo sodą“. 

14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Antrąkart vedęs“. N-7 
18.50 „Magai“. N-7 
19.55 „Nematomas žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Padėkos 
diena“. N-7 
22.50 „Internetinis žudikas“. 
N-14 
0.30 „Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Duokim garo! 
9.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. I d. 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Pagauk kampą. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.00 Mokslo sriuba. 
13.20 Opera „Pilėnai“ Trakų 
pilyje.  
14.50 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
15.45 Arūno Žebriūno 85-o-
sioms gimimo metinėms.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą, k).
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
(subtitruota). 
18.45 Septynios Kauno die-
nos (k). 
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 „Literatų gatvė“. 
20.30 „Niekada nežinai“ (k). 
21.00 Auksinis balsas. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 

23.00 Kristupo vasaros 
festivalis 2014. Ugningasis 
flamenkas. 
0.30 Džiazo muzikos vaka-
ras. 

6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
10.05 Dviračio šou (k). 
11.55 Statyk! (k). 
12.25 Ne vienas kelyje (k). 
12.55 Tauro ragas. N-7 
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Mes pačios (k). 
14.55 Yra, kaip yra (k). N-7 
18.20 24 valandos (k). N-7 
19.30 „Patobulinti automo-
biliai“.  
20.30 „Ufologų pasakojimai“. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.10 Nuo... Iki... (k).  
23.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
0.20 Ne vienas kelyje (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja (k).  
1.25 Mes pačios (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

8.00 „Krokodilų medžiotojas“. 
N-7
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Aukščiausia pavara.  
11.00 „Krokodilų medžioto-
jas“. N-7  
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 „Su Anthony Bourdainu 

be rezervacijos“. N-7 
13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį. 
14.00 „6 kadrai“. N-7 
15.15 Iš peties. N-7  
16.15 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Fantastiškas ketver-
tas. Sidabrinio banglentininko 
iškilimas“. N-7
21.00 „Klyvlendo šou“. N-7 
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14  
23.00 „Vikingai“. N-14  
0.00 „Krintantis dangus“. 
N-14  
1.00 „24 valandos“. N-14

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
10.30 „Genijai iš prigimties“. 
11.10 Mūsų miškai. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Išgyventi Afrikoje“. 
12.45 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.30 Pasaulis X. N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Gaujos“. N-7
23.50 „Užkrėstieji“. S
1.50 „Vandens žiurkės“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 „Šunų ABC“ (k).
12.00 „Paslaptingoji Afrika 
2. Virunga. Ledo ir ugnies 
žemė“(k).
12.55 Klausimėlis.lt 
13.05 Pasaulio panorama 
(k). 
13.30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. 
15.50 „Puaro“. N-7 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Teisė žinoti.  
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Rugpjūčio karas“. N-7  
1.05 „Puaro“ (k). N-7  
2.40 Laba diena, Lietuva (k). 
3.35 „Naisių vasara“. 6 sezo-
nas (k). 
4.20 Auksinis protas (k).
5.35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 

6.25 „Garfildas“ (k). 
6.55 „Monstrai prieš atei-
vius“.

7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7  
8.50 „Ko nori mergina“ (k). 
N-7 
11.00 „Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai“ (k). N-7
12.40 „Na, palauk!“ 
12.50 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“ (k).  
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.15 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios.  
22.10 „Delta“ būrys“. N-14
0.45 „Dalasas“. N-7 
1.40 „Juodasis sąrašas“. N-7 
2.35 „Užribis“. N-7

6.55 „Ponas Jangas“. 
7.25 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 „Žmogus su geležine 
kauke“. N-7 
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Moterų laimė“. N-7  
20.00 Aklos vestuvės. N-7  
21.00 Meilė ar pinigai? N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Prieš vidurnaktį“. 

N-14 
0.50 „Išdavystė“. N-14  
1.40 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14
2.30 „Detektyvė Fišer“. N-7 

6.35 Sveikatos ABC. 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7 
8.55 „Žurovas“ (k). N-7
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Žaibiškas kerštas“. 
N-14
23.30 „Taikinys“. N-7 
0.25 „Mentalistas“ (k). N-7
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.25 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Superdidvyrių koman-
da“. 

9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.00 Turkiški skanėstai (k). 
11.35 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos (k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „ Julie ir Julia“. N-7 
23.25 „Visa menanti“ (k). N-7 
0.20 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
1.15 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 Lietuvių dokumentikos 
meistrai (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Septynios Kauno die-
nos (k). 
12.50 Kultūra +. (k). 
13.15 „Vienintelis, nepakar-
tojamas ir paskutinis“ (k). 
14.05 „Paskutinė atostogų 
diena“ (k). 
15.10 Legendos (k). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Antanas Gailius.  
16.10 „Namelis prerijose“.  
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Ginto Abariaus dainos. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 

21.00 Geriausi trumpametra-
žiai filmai. 2003 m. 
21.30 Teatras.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Dvigubos vestuvės“ 
(k). N-7 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k).
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7  
7.00 Apie žūklę. “.
7.30 „Pasaulio uostai“. 
9.30 Žinios. 
10.30 Pasaulis X. N-7 
11.20 24 valandos (k). N-7  
12.25 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 
16.20 KK2. N-7  
17.00 Info diena.
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7  
8.30 „Kino aistruoliai“. N-7
9.30 „Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį“. 
10.00 „Kobra“. N-7 
11.00 „Mastrichto polici-
ja“. N-7 
12.00 „Kaulai“. N-7 
13.00 „6 kadrai“. N-7

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kino aistruoliai“. N-7 
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 Numatomos Europos 
jaunučių (U16) vaikinų krep-
šinio čempionato rungtynės. 
21.00 „Naša Raša“. N-14  
22.00 Be stabdžių. N-14  
22.30 „6 kadrai“. N-7  
23.00 „Nakvynės namai“. S 
0.55 „Tikroji auka“. N-14 
2.25 „Naša Raša“. N-14

7.20 Žinios.
7.50 Kitoks pokalbis. 
8.50 „Iššūkis“. N-7
9.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“. N-7
10.55 „Kulinaras“. N-7
12.00 Gyvenu čia.  
13.00 Mūsų miškai.
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija. 
17.00 Žinios. 
17.20 Laikas inovacijoms.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Grilio skanėstai. 
18.35 „Gamink sveikiau!“ 
19.15 „Kulinaras“. N-7 
20.20 „Anna German“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Saldus kerštas“. N-14  
0.50 Reporteris.
1.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7
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trečiadienis 2015 08 12

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 „Šlovės dienos“ (k). N-7
11.55 „Rugpjūčio karas“ (k). 
N-7
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Stilius. 
21.50 „Šlovės dienos“. N-7 
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Juodabarzdis“. N-7 
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“.  
4.00 Auksinis protas (k). 
5.15 Teisė žinoti. (k). 

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš ateivius“ 
(k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7  
8.50 „Nes aš taip pasakiau“ 
(k). N-7

10.50 „Išlaisvinti Vilį 4. 
Pabėgimas iš Piratų įlankos“ 
(k). N-7
12.55 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“ (k). 
13.20 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas.
21.30 Žinios. 
22.10 „10 balų žemės drebė-
jimas“. N-7 
23.55 „Dalasas“. N-7 
0.50 „Juodasis sąrašas“. N-7 
1.45 „Užribis“. N-7

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
7.55 „Simpsonai“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 Aklos vestuvės. N-7  
12.00 Meilė ar pinigai? N -7 
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios .  
19.30 „Moterų laimė“. N-7  
20.00 Ta proga!.. N-7.  
21.00 Meilė ar pinigai. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios .  

22.30 „Vaizdo dienoraštis“. 
N-7  
0.10 „Išdavystė“. N-14 
1.05 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
2.00 „Detektyvė Fišer“. N-7

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 Dainuok man dainą. N-7 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Ostinas Pauersas - 
tarptautinis šnipas“. N-7 
23.20 „Taikinys“. N-7 
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.15 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Superdidvyrių koman-

da“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.00 Turkiški skanėstai (k). 
11.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos (k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo švie-
sa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Sluoksniuotas pyra-
gas“. N-14 
23.05 „Visa menanti“ (k). N-7 
0.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
0.55 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k).
13.15 „Stebuklas“ (k). 
14.10 Zbignievo Levickio 
jubiliejinis koncertas (k). 
15.55 ...formatas. Poetė 
Sonata Paliulytė.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Pinigų karta.  
19.30 Pagauk kampą (k). 

20.00 Septynios Kauno die-
nos. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 ARTi.  
21.30 Istorijos detektyvai. N-7 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Lietuviško kino vakaras 
(k). N-14 
23.50 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
11.15 Nuo... Iki.... 
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Ne vienas kelyje.  
16.20 KK2. N-7 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7  
8.30 „Kino aistruoliai“. N-7 
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
12.00 „Kaulai“. N-7  

13.00 „6 kadrai“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kino aistruoliai“. N-7  
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 Numatomos Europos 
jaunučių (U16) vaikinų krepši-
nio čempionato rungtynės. 
21.00 „Rezidentai“. N-17  
21.30 „Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas“. N-7
23.50 „Helovino linksmybės“. 
N-7
1.25 „Krokodilų medžiotojas“. 
N-7
 

7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa.
8.50 „Iššūkis“. N-7  
9.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1““. N-7 
10.55 „Kulinaras“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Šiandien kimba.  
17.00 Žinios. 
17.20 Laikas inovacijoms.  
18.00 Reporteris. 
18.25 Grilio skanėstai.
18.35 „Gamink sveikiau!“ 
19.15 „Kulinaras“. N-7 
20.20 „Anna German“. N-7 
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.00 „Veltėdžiai“. N-14 
0.40 Reporteris. 
1.20 „Gamtos pasaulis“.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 „Šlovės dienos“ (k). 
N-7
11.55 Stilius (k).
12.45 Specialus tyrimas. 
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Gyvenimas.   
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Juodabarzdis“. N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas. 
4.00 Auksinis protas (k).   
5.15 Stilius (k).  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš ateivius“ 
(k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  

7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su 
Radistais. N-7.
12.45 Oplia!. N-7
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“.  
14.10 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios.  
22.10 „Baudžiamasis būrys“. 
N-14
0.15 „Dalasas“. N-7 
1.10 „Juodasis sąrašas“. N-7  
2.05 „Užribis“. N-7

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7  
11.00 Ta proga!. N-7  
12.00 Meilė ar pinigai? N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Kontrolinės Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės varžy-

bos. Lietuva – Austrija. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 „11.6“. N-14 
0.40 „Išdavystė“. N-14  
1.30 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14  
2.25 „Detektyvė Fišer“.  N-7 
   

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Laukinis“. N-7 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Palaidotos paslaptys“. 
N-7
23.20 „Taikinys“. N-7 
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.15 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  

8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.05 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“.  
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo švie-
sa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės IV. Sugedęs vaisius“. 
N-14 
23.05 „Visa menanti“ (k). N-7 
0.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7
0.55 „Dūmas“. N-14 
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Istorijos detektyvai (k). 
N-7  
13.15 Opera „Pilėnai“ Trakų 
pilyje (k). 
14.45 Literatų gatvė. 3 d. (k). 
15.15 Teatras (k). 
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 

18.30 Futbolas. SMScredit.lt 
A lyga. „Atlantas“ – „Trakai“. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Keturi liūtai“. HN-14 
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.40 Panorama (k). 
1.10 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta.  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 
17.00 Info diena. 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
8.30 „Kino aistruoliai“. N-7 
9.30 Adrenalinas. N-7 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „6 kadrai“. N-7  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kino aistruoliai“. N-7 
16.00 „6 kadrai“. N-7
16.45 Numatomos Europos 
jaunučių (U16) vaikinų krepši-
nio čempionato rungtynės. 
18.40 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 „Grobuonys“. N-14 
23.45 „Advokatas iš 
Linkolno“. N-14  
1.55 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7

7.20 Reporteris. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1““. N-7 
10.55 „Kulinaras“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Laikas inovacijoms. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Grilio skanėstai. 
18.35 „Gamink sveikiau!“ 
19.15 „Kulinaras“. N-7 
20.20 „Anna German“. N-7 
21.30 Pasaulis X. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Purvini žaidimai“. N-14 
1.10 Reporteris.
1.40 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 „Šlovės dienos“ (k). N-7  
11.55 Emigrantai.  
12.45 Gyvenimas. 
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas.  
15.50 „Puaro“. N-7 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 „Žaidimas“. N-14  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Mamona, arba Pinigų 
galia“. N-14  
1.00 „Puaro“. N-7  
2.35 Laba diena, Lietuva (k). 
3.30 „Naisių vasara“. 6 sezo-
nas. (k). 
4.15 Auksinis protas (k). 
5.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k).

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš ateivius“ 
(k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su 
Radistais. N-7
12.45 Oplia!. N-7 
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“.  
14.10 „Ponia Dila“. N-7  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. 
22.10 „Užtikrintas teisingu-
mas“. N-7
0.10 „Dalasas“. N-7  
1.05 „Juodasis sąrašas“. N-7 
2.00 Sveikatos ABC (k). 

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Medikai“. N-7  
11.00 TV pagalba. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7  
20.00 Banzai. 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Žmogus be praeities“. 
N-14  
0.20 „Skandalas“. N-14  

1.20 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
2.015 „Detektyvė Fišer“. N-7

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.55 „Laukinis“. N-7
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7  
21.30 „Džiumandži“. 
23.30 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.30 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Superdidvyrių koman-
da“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 

10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.05 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo švie-
sa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės V. Žmogžudystės 
birža“. N-14
23.05 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
0.00 „Visa menanti“ (k). N-7 
0.55 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius. 
12.30 Linija, spalva, forma (k). 
13.15 ARTi. Keramika (k). 
13.45 Kultūros savanoriai (k). 
14.20 Muzika gyvai (K0. 
15.50 ...formatas. Poetas 
Ernestas Noreika.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Koncertuojanti Europa. 
19.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 

20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 LRT aukso fondas.  
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Miesto skoniai.  
12.00 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“.  
13.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“ (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
8.30 „Kino aistruoliai“. N-7 
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 „6 kadrai“. N-7  
11.35 „Ekstremali žvejyba“. 
12.00 „CSI Majamis“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 „Kino aistruoliai“. N-7  
16.00 „Mastrichto policija“. 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Univeras“.  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 „Volstrytas. Pinigai 
nesnaudžia“. N-7  
0.20 „Laimėk“. N-7
2.15 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7
 

7.20 Reporteris.  
7.50 Pasaulis X. N-7 
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Stalino sūnus“. N-7 
10.55 „Kulinaras“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Gamink sveikiau!“. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Grilio skanėstai.
18.35 „Gamink sveikiau!“. 
19.15 „Kulinaras“. N-7 
20.20 „Anna German“. N-7 
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Komendanto valan-
da. Po priedanga“. N-14
0.50 Reporteris.
1.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Šventė Kvėdarnoje 
2015 (k). 
12.50 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
13.45 Klausimėlis.lt.  
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 se-
zonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.30 „Kelias į laimę 2“. N-7 
18.30 Šiandien. 
19.20 „Kelias į laimę 2“. N-7 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo! 
22.40 „Įtariamasis“. N-14
0.30 Auksinis balsas. 
1.30 „Puaro“. N-7  
3.10 „Naisių vasara“. 6 sezo-
nas (k). 
3.55 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k). 
4.25 Duokim garo! (k).

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Monstrai prieš ateivius“ 
(k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 Valanda su Rūta (k). N-7
10.15 Lietuvos supermiestas.

12.45 Oplia!. N-7
13.15 „Monstrai prieš atei-
vius“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 „Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantėje“.  
21.20 „Įspėjantis pranešimas“. 
N-7 
0.10 „Ilgas savaitgalis. 
Gamtos kerštas“. N-14 
1.55 „Baudžiamasis būrys“ 
(k). N-14

6.55 „Ponas Jangas“.  
7.25 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Medikai“. N-7  
11.00 Banzai. 
12.00 Meilė ar pinigai? N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Ledynmetis“. 
21.05 „Vanduo drambliams“. 
N-7 
23.35 „Varnas“. N-14  
1.45 „Šeimos galva“. N-7 
 

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
6.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.50 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
8.45 „Džiumandži“ (k).  
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 Patrulis. N-7  
19.00 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7  
21.30 „Mirtina jungtis“. N-14
23.20 „Tikras kraujas“. N-14 
1.30 Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.35 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Superdidvyrių koman-
da“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.05 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
14.40 „Keksiukų karai“. 

15.40 „Visa menanti“. N-7 
16.40 „Mano gyvenimo švie-
sa“. 
17.40 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Bekas. Keršto kaina“. 
N-14 
22.50 „Socialinis tinklas“. 
N-14 
1.20 „Visa menanti“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Legendos (k). 
13.15 Visu garsu (k). 
14.05 Mokslo sriuba.  
14.20 Lietuvių kinas trumpai 
(k). 
14.50 Džiazo muzikos vaka-
ras (k). 
15.50 ...formatas. Poetas 
Tadas Žvirinskis.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. I d. (k). 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.50 Algimanto Raudonikio 
jubiliejinis koncertas.  
20.00 Nepaprasti Tučkaus ir 
jo viršininko nuotykiai. 
20.30 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 5“. 
21.00 „Gintaro kelias“. 
21.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 

22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Sukūriau sau pamin-
klą“. 
23.30 Vinco Mykolaičio-
Putino eilės.  
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.05 Tauro ragas (k). N-7
11.30 Miesto skoniai. 
12.00 „Pasaulio uostai“. 
13.05 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7.  
15.20 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“.  
16.20 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Alchemija.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.30 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7  
8.30 „Kino aistruoliai“. N-7 
9.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Mastrichto polici-
ja“. N-7 
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7  

13.30 „6 kadras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kino aistruoliai“. N-7.  
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Avarijų TV“. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14  
23.30 „Diktatorius“. N-14  
1.05 „Grobuonys“. N-14
    

7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
8.50 „Iššūkis“. N-7 
9.50 „Stalino sūnus“. N-7 
10.55 „Kulinaras“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“ 
18.00 Reporteris. 
18.25 Grilio skanėstai.  
18.35 „Kobra 12“. N-7 
19.30 „Vera. Karo vetera-
nas“. N-7 
21.40 „Džiunglių įstatymas“. 
N-14 
23.30 „Pagrobimas“. N-14 
1.20 „Vera. Karo veteranas“. 
N-7



2015 m. rugpjūčio 8 d.

šeštadienis 2015 08 15

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius.  
6.55 Gyvenimas.   
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“.
9.25 „Animalija“. 
9.50 „Čia mūsų namai“.
11.05 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. III d. 
12.00 Žolinės atlaidai 
Pivašiūnuose.  
14.05 „Žolinių vainikas 
Pivašiūnuose“. 
14.35 Vaikų ir jaunimo muzi-
kos festivalis „Laumės juosta 
2015“.
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015.
23.10 „Tomo Krauno afera“. 
N-7 
1.05 Juozo Erlicko autorinis 
vakaras. 2012 m. 
3.25 „Žolinių vainikas 
Pivašiūnuose“ (k). 
3.50 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015 (k).

6.30 „Superdidvyrių koman-
da“. 
6.55 „Zoro“. 

7.20 „Smalsutė Dora“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Bjaurusis ančiukas“.
9.55 „Na, palauk!”
10.40 „Tomas ir Džeris. 
Robinas Hudas ir linksmasis 
peliukas“.
11.45 „Jaunavedžiai“. N-7
13.35 „Žydroji pakrantė. 
Pabudimas“. N-7 
15.25 Pričiupom!. N-7 
16.25 „Sklinda gandai“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Smurfai“. N-7 
21.00 „Marmadukas“. N-14 
22.45 „Pusiau profai“. N-14 
0.30 „Užtikrintas teisingu-
mas“ (k). N-14

6.55 „Garfildas“. 
10.05 „Šuo vardu Diukas“.  
11.55 „Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija Kleopatra“. 
N-7 
14.05 „Parduotuvių maniakės 
išpažintis“. N-7  
16.15 „Smokingas“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Narnijos kronikos“. 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot . 
21.20 „Dievo siųstas“. N-14 
23.30 „Klastingi namai“. N-14  
1.15 „Džesmina“. N-7
    

6.35 „Amerikos talentai“ (k).
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Penktoji pavara“. 
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Norvegijoje. 2015 m.
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“. N-7
13.00 „Muzikinė kaukė. 
Ukraina“.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7
18.00 Mistinės istorijos. N-7
19.00 Dainuok mano dainą.
21.00 „Karo menas atpildas“. 
N-14 
22.45 „Specialioji operacija“. 
N-14
0.45 „Amerikietiškos imty-
nės“ (k). N-7 
3.00 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Lemūrų gatvė“. 
11.00 „Zoologijos sodo 
žvaigždės“.
11.30 „Kalahario dykumos 
surikatos“.  
12.00 Turkiški skanėstai. 

12.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  
13.30 „Žiedų ritmai“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“. 
16.50 „Akloji“. 
18.00 „Tabatos salonas“. 
19.00 „Eliza“. N-7 
21.00 „Paslaptys“. N-14 
22.55 „Privati mokykla“. N-14
0.40 „Nekenčiu žvaigždės“. 
N-7  

 KULTŪRA
8.05 Teatras (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (k). 
10.15 Kelias.  
10.30 Pasimatuok profesiją 
(k). 
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija. 
13.00 Skambantys pavasa-
riai.  
14.40 Žolinė. 2000 m. 
15.10 „Svajokliai“. 
16.05 „Versmė“. 
16.20 Misterija Baltų 
Dievams „Perkūno sakmės“. 
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą, k).  
18.15 Aš toks vienas. Gyvos 
dainos festivalis. 2015 m. 
19.45 Skulptoriaus Vytauto 
Kašubos 100-osioms gimimo 

metinėms. 
20.15 „Amerika pirtyje“. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.45 „Įtariamasis“ (k). N-14

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Apie žūklę (k).  
16.00 KK2 (k). N-7  
17.35 Dviračio šou (k).  
19.30 „Patobulinti automo-
biliai“.  
20.30 „Ufologų pasakojimai“.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7  
1.30 24 valandos (k). N-7  
3.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
4.25 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Padėkime augti (k).  
5.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  

8.00 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Ekstremali žvejyba.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 „Krokodilų medžioto-
jas“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7  
12.30 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7  

13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7  
15.15 Aukščiausia pavara. 
16.25 Kiečiausi vilkikų vai-
ruotojai. N-7
17.20 Jokių kliūčių! N-7  
18.40 „6 kadrai“. N-7  
19.10 „Paskutinės atosto-
gos“. N-7 
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14  
23.00 „Aukštas žmogus“. 
N-14  
1.00 „Volstrytas. Pinigai 
nesnaudžia“. N-7
      

7.55 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
9.00 „Viskas apie gyvū-
nus“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui. 
12.50 „Išgyventi Afrikoje“.
13.25 „Populiari mergina“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“ 
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Gaujos“. N-7 
23.50 „Hansas ir Gretė 
narkotikų liūne“. N-14

3 mėn.
EUR
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Kartu dirbo aukos ir represinės   
struktūros atstovai 

Anykščių rajone susiklostė išvis 
paradoksali situacija – rajoną net dvi 
kadencijas bendrai valdė socialdemo-
kratai, kurių vienas iš vadovų - KGB 
rezervo kapitonas Vilius Juodelis, ir 
konservatoriai su krikščionimis de-
mokratais, kurie atstovauja tremti-
niams ir politiniams kaliniams. Kitaip 
sakant, tai nekėlė nepatogumų. O bu-
vusio Anykščių KGB poskyrio vado-
vo sūnus socialdemokratų kandidatas 
į Seimą Alvydas Žala, nors jo niekas 
to neprašė, pats paskelbė laikraštyje, 
kad KGB, jo supratimu, prižiūrėjo 
gamyklas ir likviduodavo avarijas, ir 
paprašė, kad jei kas nukentėjo nuo jo 
tėvo, tegu kreipiasi į jį... 

Viena svarbiausių sovietinio oku-
pacinio režimo atramų Lietuvoje 
buvo SSRS KGB padalinys. Beje, 
reiktų pridėti, kad dabartinė Rusijos 
vadovybė yra faktiškai sudaryta iš 
FSB (KGB teisių perėmėjo) kadrų. 

Žinoma, daugelis pamena tik „ty-
lųjį“ KGB periodą, kai ši organizacija 
jau nebevykdė nei masinių bauginimo 
akcijų, suėmimų, visiškai pamiršdami 
represinę šios organizacijos prigimtį. 

Reiktų priminti, kad KGB 1940–
1954 m. vadinosi NKVD, NKGB, 
MGB ir MVD. 1954 m. balandžio 7 
d. Lietuvos SSR MVD dalies pagrin-
du buvo įsteigtas Valstybės saugumo 
komitetas prie Lietuvos SSR Minis-
trų Tarybos, kuris nuo 1978 m. rug-
sėjo 14 d. veikė kaip Lietuvos SSR 
valstybės saugumo komitetas. Jis tęsė 
pirmtakų darbą okupuotoje Lietuvo-
je, siekdamas užtikrinti visuomenės 
kontrolę, kovoti su rėžimo priešinin-
kais ir vykdyti kitas politines partijos 
užduotis. Savo veiklą Lietuvoje KGB 
nutraukė 1991 m. Tai buvo sąjungi-
nio ir respublikinio pavaldumo insti-
tucija, atskaitinga SSRS KGB ir LKP 
cK (priklausė pagrindinei LKP cK 
nomenklatūrai). Pagrindinės Lietu-
vos SSR KGB funkcijos, nulemtos 
politinių partijos uždavinių, buvo už-
sienio žvalgyba ir kontržvalgyba, t. y. 

„Mes gyvenam gerai“. Tarybinė tikrovė 
ir KGB tinklas Anykščių rajone 
Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo praėjo jau daugiau 

kaip du dešimtmečiai. Daugeliui sovietmetį išgyvenusių žmonių 
sunkumai pasimiršo, netgi ėmė atrodyti, kad „tais laikais viskas 
buvo geriau“. Šią temą aktyviai naudoja Rusijos propaganda, 
žaisdama nostalgijos korta. 

Vienas iš kertinių propagandos punktų – tariama tvarka ir vi-
suomenės vienybė, buvusi tuometinėje SSRS, į kurios sudėtį įėjo 
ir Lietuva. Tačiau pamirštama, kad tariama tvaka buvo palaiko-
ma, kaip ir kitose totalitarinėse valstybėse, visų pirma, baime ir 
durtuvais. 

užsienio specialiųjų tarnybų veiklos 
šalyje neutralizavimas, bei kova su 
antisovietinėmis apraiškomis visuo-
menėje. Šias funkcijas įgyvendino 
keli operatyviniai padaliniai. 

Kiekviename Lietuvos rajone 
KGB turėjo savo padalinį, etatinius 
darbuotojus, agentus ir vadinamųjų 
patikimų asmenų tinklą. Ši orga-
nizacija stengėsi įsiskverbti į visas 
visuomenės grupes ir taip kontro-
liuoti visą visuomenę. Tokiu būdu 
nė vienas žmonus negalėjo praslysti 
pro šios organizacijos akis. KGB 
agentūrinis tinklas aukų tykodavo dar 
mokykloje, vėliau lydėdavo žmogų 
studijų aukštojoje mokykloje metu, 
darbovietėje. Iš viso KGB Lietuvoje 
skirtingais laikotarpiais turėdavo apie 
4000 agentų informatorių, Lietuvos 
gyventojų. Etatiniai KGB Anykščių 
rajono poskyrio darbuotojai bei jiems 
talkinę agentai, „patikimi asmenys” 
bei rezervo karininkai visomis iš-
galėmis stengėsi saugoti savo šalies 
santvarką.

Šiuo laiku KGB centrinėje būsti-
nėje Vilniuje ir rajonų KGB posky-
riuose sukaupta medžiaga prieinama 
visiems. Tereikia Lietuvos ypatinga-
jame archyve pateikti asmens doku-
mentą ir užpildyti anketą.

Lietuvos ypatingajame archyve 
skaitytojas, peržiūrėjęs bylą, joje pri-
valo pasirašyti, nurodyti savo vardą, 
pavardę bei nurodyti, kokiu tikslu 
bylą jis vartė. Visų bylų medžiagą 
galima kopijuoti. Tiesa, archyvo dar-
buotojai pasižymi, kas ir kokių doku-
mentų kopijas pasidarė.

Beje, iš Anykščių krašto kilusi tea-
tro kritikė ir viešųjų ryšių specialistė 
Rūta Vanagaitė pasinaudojo galimy-
be apsilankyti Lietuvos ypatingajame 
archyve ir sužinojo, kokią medžiagą 
apie ją buvo surinkusi KGB, jog sau-
gume turėjusi savo bylą Nr. 603. Su-
sipažinusi su medžiaga R.Vanagaitė 
padarė išvadą, jog ko gero ją šnipi-
nėjo jos gerai pažįstamas žmogus. 
„Pasirodo, iš tikrųjų kažkoks agen-
tas, man jau gyvenant Suomijoje, 
su manimi kontaktą užmezgė. Ta-

čiau aš jokio kontakto neprisimenu. 
Kas pusmetį atvykdavau į Lietuvą, 
čia su daug kuo bendravau, bet dau-
giausia su gana artimais žmonėmis“, 
– DELFI pasakojo R. Vanagaitė. 
Tiesa, kas buvo su ja kontaktų turė-
jęs agentas, R. Vanagaitė sužinoti 
negalėjo – šis žmogus savanoriškai 
prisipažino bendradarbiavęs su KGB. 
Pirmas jos susidūrimas su KGB buvo 
komandiruotė į Graikiją 1981 m. dir-
bant Valstybiniame jaunimo teatre. 
Tai buvo pirmoji R. Vanagaitės ke-
lionė į užsienį. Jos metu moteris sako 
mačiusi, kad buvo visur sekama – iš-
eini iš viešbučio ir matai balkone tave 
stebintį vyrą iš Kultūros ministerijos. 
Prieš mirtį apie bendradarbiavimą su 
KGB R. Vanagaitei prisipažino viena 
giminaitė. Ji buvo užverbuota saugu-
mo ir su grupėmis važiuodavo į Va-
tikaną, o paskui saugumui rašydavo 
ataskaitas. Už tai ji gaudavo nemoka-
mas keliones ir laikrodį. 

Žinios apie Anykščius – 
fragmentiškos 

Į Ypatingąjį archyvą pateko toli 
gražu ne visa KGB medžiaga. Dalį 
jos ištampė patys „kagėbistai”, mat 
dauguma Lietuvos KGB rajonų po-
skyrių savo archyvus Lietuvos vals-
tybei perdavė „geranoriškai”, t.y. ką 
norėjo, tą perdavė, ko nenorėjo, to 
neperdavė. Paskui, kol ta medžiaga 
buvo nuvežta iki Vilniaus, ją „re-
vizavo” rajonų sąjūdiečiai. O ir iš 
Vilniaus centrinio archyvo KGB me-
džiaga praėjusio amžiaus dešimtojo 
dešimtmečio pirmojoje pusėje buvo 
tempiama maišais. Dalis svarbiausios 
informacijos centrinio KGB aparato 
iniciatyva buvo išgabenta į Rusiją. 

Todėl ir medžiaga, susijusi su 
Anykščių rajonu, deja, nėra išsami. 
Svetainėje www.kgbveikla.lt yra 
keletas dokumentų, nušviečiančių 
Anykščių KGB veiklą. Dalis jų yra 
iš to laikotarpio, kai Anykščių KGB 
skyriui vadovavo papulkininkis Al-
vydas Žala. Vienas iš įdomiausių do-
kumentų – patikimų asmenų sąrašas, 
kuris parodo, kaip giliai buvo į visuo-
menę įsiskverbusi KGB hidra. „Pati-
kimi asmenys”, kaip ir KGB agentai 
bei rezervo karininkai, taip pat priski-
riami „sąmoningai bendradarbiavusių 
su KGB” kategorijai. „Patikimi asme-
nys” neturėjo slapyvardžių. Jie KGB 
ataskaitose įvardinami pavardėmis 
arba inicialais. Yra išlikęs Kavarsko, 
Traupio, Troškūnų, Juostininkų, Sur-
degio ir Viešintų apylinkėms priskirtų 
„patikimų asmenų” sąrašas 1987 me-
tais, kurį sudarė 23 asmenys. Šiame 
sąraše - įvairių visuomenės sluoksnių 
atstovai. 

Taigi, tiek patikimų asmenų KGB 

turėjo vos trečdalyje Anykščių ra-
jono, vadinasi 1987 metais buvusių 
„Patikimųjų“ skaičių galime dauginti 
bent iš trijų.  

Prigimtis nepasimiršta
 
Vartant dokumentus gali susidaryti 

klaidingas įspūdis, kad ši organizacija 
tik stebėjo ir palaikė tvarką. Tačiau 
KGB Anykščių poskyrio viršinin-
kas papulkininkis Alvydas Žala savo 
1986 m. veiklos ataskaitoje rusiškai 
rašė: „Tarybiniai čekistai visada pri-
valo siekti daugiau, nei iš jų reikalau-
jama. Jie privalo būti budrūs, kantrūs 
ir tvirti kovodami su bet kokiomis 
grėsmėmis valstybinei ir visuomeni-
nei sistemai.” 

O kovoti buvo su kuo - Anykš-
čių rajone 1985 metais gyveno 430 
žmonių, anksčiau teistų „už ypatin-
gai pavojingus valstybinius nusikal-
timus“, buvo 650 persikėlėlių. „Be 
to, 980 rajono žmonių susirašinėja su 
giminėmis ir kito charakterio asme-
nimis, gyvenančiais kapitalistinėse 
šalyse. Rajone veikia 16 bažnyčių ir 
3 cerkvės, kuriose dirba 17 kunigų“, 
– didžiausias rajono grėsmes vardino 
KGB Anykščių poskyrio viršininkas 
iki 1985-ųjų, pulkininkas Vasilijus 
Čikiliovas. Taigi, visi anykštėnai, 
kurie turėjo bet kokių kontaktų su 
užsieniečiais, net su lenkais, buvo 
vertinami kaip potencialūs Amerikos 
šnipai. Kontaktais laikyti ir siuntiniai, 
laiškai, susitikimai su turistais... 1985 
metų plane dažnai naudojamos sąvo-
kos „diversantai“, „tėvynės išdavi-

kai“, „liaudies priešai“ ir pan...
O apie tarybinius „čekistus“, kas jie 

tokie ir kaip veikdavo, ne visada rasi 
archyve, tačiau tai puikiausiai gali pa-
liudyti per raudonąjį terorą pokaryje 
perėję žmonės. 

„1945 metų rudenį, apie rugsėjo 
pabaigą, stribai su kareiviais nušovė 
Anelės Jazakėnienės motiną Simaš-
kienę. Ji gyveno Jusiškiuose. Troboje 
buvo keletas žmonių, berods rugius 
kirto. Užėjo stribai. Jie išsivedė Si-
maškienę į kiemą, kamantinėjo, pas-
kui liepė bėgti. Bėgančią nušovė ir 
palikę nuėjo...“,- prisiminimuose rašo 
Marijona Aleknavičienė iš Šovenių.  

„Antradienį su tėte važiuojam į 
Troškūnus, nes jų skrebai su garni-
zono kareiviais šaudė. Prie bažnyčios 
nublokšti gulėjo trys vyrai: brolis, 
kauniškis ir troškūnietis. Pamačiusi 
susverdėjau. Tai pastebėjo žuvusiuo-
sius saugojęs ir rusiškai paklausė: 
“Gal pažįstat?“. Tėtė, greitai susitvar-
dęs, atsakė: „Ne, nepažįstam. Duktė 
serga, atvežiau pas dantų gydytoją“. 
Neverkiau. Negalima. Abu paims, 
tardys, gal net nepaleis“,- apie tai, 
kaip rado čekistų nužudytą brolį, at-
siminimuose pasakojo Marytė Čes-
nelytė.  

„Nukautuosius partizanus nuvežė 
į Kavarską, sustatė prie mūro, fo-
tografavo, tyčiojosi, spardė. Viena 
repšėniškė, pamačiusi griūvančius 
lavonus, labai išsigando. Žuvusieji 
buvo palaidoti poversmiuose, netoli 
Šventosios, prie krūmų esančioje bul-
vių duobėje. Duobė nedidelė, o Jonas 
Dagelis – aukštas vyras. Kad tilptų, 
skrebai nukirto kojas“,- atsiminimuo-
se rašė Stasys Jagėla.  

-ANYKŠTA

KGB Lietuvoje skirtingais lai-
kotarpiais turėdavo apie 4000 
agentų informatorių.

 

Plakatas, kuris rodo intensyviausią tarybinio saugumo teroro 
Lietuvoje laikotarpį, žymėtą daugelio žmonių mirtimi. 

Tarybiniai čekistai, vadinamieji stribai, po užduoties. 

Bene išsamiausiai KGB temą, kiek ji susijusi 
su Anykščių rajonu, yra išnagrinėjęs „Anykš-
tos“ žurnalistas Vidmantas ŠMIGELSKAS, ku-
ris pats studijavo KGB dokumentus, kurie sieja-
mi su Anykščių KGB poskyrio veikla.  

„Manau, jog iki šių laikų išliko tik mažesnioji 
ir mažiau reikšminga KGB dokumentų dalis. Ir 
šitai yra natūralu. Pirmiausia, KGB buvo ne vai-
kų darželis, o didžiausios ir labiausiai pasaulyje 
savo gyventojus kontroliavusios šalies saugumo 
aparatas. Ir per Tarybų Sąjungos griūtį kagėbis-

tai gavo nurodymus, instrukcijas, kaip elgtis su sukauptais dokumentais, 
ką naikinti, ką perduoti sąjūdiečiams. Paskui tie patys KGB dokumentų 
perėmėjai, Sąjūdžio atstovai, bylas nešiojosi po lietpalčiais. Beje, ypač 
noriai su KGB dokumentais dirbo tie sąjūdiečiai, kurie patys buvo KGB 
agentais.

Tačiau, nors KGB dokumentai ištampyti, bet, istorikų vertinimu, to, 
kas išliko, visiškai pakanka istorinės mozaikos sudėliojimui. Ir lokalizuo-
jantis iki Anykščių, bent jau devintojo praėjusio dešimtmečio struktūra, 
sistema ir net veikusios personalijos yra aiškios. Galbūt teisiškai ne viską 
galima įrodyti, tačiau vargu ar bereikia ką nors teisti. Juolab, jog dalis 
buvusių KGB etatinių darbuotojų, agentų, patikimų asmenų, rezervo ka-
rininkų dabar yra ištikimi Lietuvai. Bet, faktas, jog buvę kagėbistai pagal 
oficialiai registruotų ginklų statistiką yra dešimteriopai ginkluotesni nei 
kiti mūsų šalies piliečiai, yra iškalbingas. Žodžiu, būtų kam prie Anykš-
čių riboženklio rusų tankistams duonos, druskos ir degtinės patiekti. Ir 
gėlių būtų...“    
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Šlovė sintetikai

1964 metų 24 numeryje patei-
kiamas R. Beniušio, Liaudies ūkio 
tarybos vyr. ekonomisto, tekstas 
„Drabužiai iš... medienos, naftos 
ir dujų“. Jame aprašomas vienas 
naudingiausių chemijos pasieki-
mų: išrastas sintetinis pluoštas. 

„Ar galima aprengti žmogų, 
pavyzdžiui, dujomis? Žinoma, ne 
– atsakys skaitytojas. O vis dėlto 
šiuolaikiniai mokslo ir technikos 
pasiekimai įgalino mūsų gamybi-
ninkus panaudojant dujas paga-
minti gražias, pigias ir patvarias 
medžiagas. 

cheminiu būdu apdorojant du-
jas, naftą ir kitas medžiagas, gau-
nami efektyvūs sintetiniai pluoštai 
– kapronas, lavsanas, neilonas, ni-

Naujovės Tarybų Sąjungoje – sintetika, 
plastmasė ir užsakytos motociklo dalys

Dar kartą kviečiame pažvelgti į 1964-ųjų metų „Kolektyvinio darbo“ aktualijas. Šį kartą rašome 
apie naujoves, tuo metu įvykusias pasaulyje, Lietuvoje, Anykščiuose.

tronas, prelanas. Pradėjus naudoti 
šiuos pluoštus vilnoniuose, lini-
niuose bei šilkiniuose audiniuose 
bei trikotažo pramonėje, žymiai 
pagerėjo gaminių išvaizda ir ko-
kybė, atpigo jų gamyba. 

Sintetika keičia natūralumą

Toliau tame pačiame tekste ap-
rašoma šios naujovės nauda: sinte-
tiniai drabužiai – ir gražu, ir pigu, 
ir naudinga. 

„Popieriaus ir celiuliozės kom-
binatai ėmė gaminti tirpią visko-
zinę celiuliozę, skirtą dirbtinių 
pluoštų gamybai. Dabar viskozi-
niai pluoštai su dideliu pasisekimu 
naudojami šilkiniams ir šlapeli-
niams audiniams austi, padangų 
pamušalui gaminti.

Ekonominis šių medžiagų pa-
naudojimo efektas daugiau negu 
akivaizdus. Štai, pavyzdžiui, iš 5 
kubinių metrų medžiagos galima 
gauti 800 kilogramų viskozinio 
pluošto. Išlaidos šio pluošto ga-
mybai dvigubai mažesnės už iš-
laidas tokiam pat kiekiui vilnos 
pagaminti. O štai nitrono – pilna-
verčio vilnos pakaitalo – savikaina 
beveik keturis kartus mažesnė už 
natūralios vilnos savikainą. <...>

Mūsų respublikos lengvosios 
pramonės įmonės per praėjusius 
metus daug nuveikė pritaikydamos 
cheminius pluoštus vilnoniuose, šil-
kiniuose, štapeliniuose audiniuose 
bei trikotažo dirbiniuose. <...>

Jau pernai aštuoni su viršum 
tūkstančiai tonų cheminių pluoštų 
pakeitė brangias natūralias me-
džiagas. Tai – daugiau kaip ke-
tvirtadalis respublikos tekstilėje 
sunaudojamo žaliavos kiekio. Va-
dinasi, Tarybų Lietuvos lengvoji 
pramonė turi realias galimybes 
jau artimiausiais metais sunaudoti 
cheminių pluoštų tiek, kiek buvo 
užplanuota 1970 metais. 

Plačiai panaudojant cheminius 
pluoštus, žymiai padidės tekstilės 
dirbinių gamyba. Paskutiniaisiais 
septynmečio metais respublikoje 
jų bus gaminama beveik 1,5 karto 
daugiau, negu pernai. <...>

chemijos išvystymas taip pat 
leis padidinti neaustinių medžiagų 
gamybą. Pernai tekstilės pramonės 
mokslinio tyrimo institutas kartu 
su „Litekso“ ir „Spartuolio“ įmo-
nėmis paruošė pirmuosius neaus-
tinių medžiagų pavyzdžius. Vil-
niaus modelių namai iš jų pasiuvo 
dailius vaikiškus drabužius. Šios 
medžiagos su dideliu pasisekimu 
gali būti plačiai naudojamos baldų 
ir avalynės pramonėje. <...>

chemija padės pigiai ir skonin-
gai aprengti tarybinius žmones, 
pagerinti jų buitį. Štai kame glūdi 
nepaprastai svarbi TSKP cK gruo-
džio Plenumo nutarimų reikšmė“.

Čekoslovakų išrasta 
plastmasė

Tų pačių metų 52-ajame nume-

ryje džiaugiamasi, kad atsirado 
dar viena plastmasės rūšis. „Nau-
ja plastmasė“: „Plastmasių šeima 
pagausėjo dar viena naujove – 
šarminiu poliamidu. Jo gaminimo 
būdą išrado Čekoslovakijos moks-
lininkai. Šarminis poliamidas turi 
tobulesnę ir patvaresnę kristalinę 
struktūrą, žymiai mažiau defor-
muojasi nuo aukštų temperatūrų, 
kietesnis ir elastingesnis, atspa-
rus acetono, benzino, amoniako, 
alkoholio, augalinių ir druskinių 
skiedinių veikimui. Jis bus naudo-
jamas mašinų gamyboje“.

Troškūnų kino mechanikai

57 numeryje – kiek kitoks teks-
tukas. Ne apie išradimą, bet apie 
naujovę: „Troškūnų vidurinės 
mokyklos mokytojai prieš keletą 
dienų išlaikė kino mechanikų eg-
zaminus. Dvidešimčiai mokytojų 
buvo duotos kino demonstrato-
riaus teisės. Prie mokytojų prisi-
jungė daugelis moksleivių. Dabar 
vidurinėje mokykloje 13 mokinių 
turi kino demonstratoriaus teises“.

Moneta iš Švedijos

67-asis laikraščio numeris apra-
šo netikėtą radinį: senovinę mone-
tą. „Klaipėdos kraštotyros muzie-
jaus lankytojų dėmesį patraukia 
neįprastos formos moneta. Ši žal-
vario moneta sveria 1 kg 350 g. 
Jos dydis – 228 kvadratiniai centi-
metrai. Ant monetos kraštų yra ke-
turi Švedijos karaliaus antspaudai, 
datuoti 1685 metais.

Šį įdomų eksponatą muziejus 
įsigijo prieš penkis metus iš Nidos 

gyventojo L. Jančio. Monetą L. 
Jančys surado Nidoje 1956 me-
tais, kai kasė duobę daržovėms. 
Radinys buvo aptiktas 1,5 metro 
gilumoje. Manoma, kad tokios 
monetos-plokštės galiojo prekiau-
jant Švedijai su užsienio šalimis. 
Vienok jų buvo išleista taip mažai, 
kad dabar tokio eksponato neturi 
net ir švedų muziejai“.

Detales motociklui galima
užsisakyti

O štai 98-ajame „Kolektyvinio 
darbo“ numeryje skelbiama nau-
jovė motociklininkams. St. Že-
maitis, Anykščių vartotojų koope-
ratyvo pirmininko pavaduotojas, 
tekste „Motociklininkų patogu-
mui“ rašo:

„Motociklininkai dar vis nusi-
skundžia, kad mūsų parduotuvė-
se trūksta atsarginių dalių moto-
ciklams. Stengiantis padėti šios 
plačiausiai paplitusios transporto 
priemonės vairuotojams, nuo šiol 
Minsko glavkoopkultorgo bazė 
priiminės individualius užsaky-
mus tėvyninės markės motociklų 
atsarginėms dalims.

Motociklo savininkas, norėda-
mas gauti jam reikalingą motoci-
klo detalę, gauna užsakymo blan-
ką Anykščių miesto kooperatyvo 
kultūrinių prekių parduotuvėje.

Toks prekiavimo atsarginėmis 
dalimis būdas patogus ir vartotojui, 
ir prekybininkams: vartotojui užti-
krinamas reikalingos motociklo 
detalės gavimas, o mūsų parduotu-
vės išvengia mažą paklausą turin-
čių motociklų dalių antplūdžio“.

-ANYKŠTA

Nuotraukoje – IX klasės mokinys Kazys Pranckūnas ruošiasi eiliniam kino seansui.  A. Šližio nuotr.  

Nuotraukoje – 17-ojo šimtmečio švedų moneta, saugoma Klai-
pėdos kraštotyros muziejuje. Apačioje – įprasto dydžio monetos.

Chemijos dovanos...  



IŠ PIRMŲ LŪPŲ 
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Aktyvumo ir dėmesio 
sutrikimas

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas 
– tai psichikos sutrikimas, kuriuo 
dažniausiai serga vaikai visame 
pasaulyje. Nustatyta, kad aktyvu-
mo ir dėmesio sutrikimu serga 5% 
mokyklinio amžiaus vaikų. Šeimos 
gydytojas R. Bukelis sakė, kad 
vaiko hyperaktyvumą tėvai daž-
niausiai pastebi be didelių pastan-
gų: „Tokiems vaikams būdingas 
nenustygimas vietoje, jie sunkiai 
susikaupia, prastai miega“.

„Dažniausiai serga darželinukai, 
pradinių klasių mokinukai“ – sakė 
gydytojas. Pasak R. Bukelio, tė-
vams, pastebėjusiems, kad vaikas 
perdėtai aktyvus, reikia kreiptis į 
šeimos gydytoją, kuris siųs vaiką 
pas vaikų psichologą ar neurologą: 
„Patys gydyti tokių sutrikimų nesi-
imame, geriau šeimą nukreipti pas 
specialistus, kurie sutvarkys vaiko 
gyvenimo rėžimą“.

Kaip užimti hyperaktyvų vaiką

Raidos sutrikimus gali sukelti 
mobilieji telefonai Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Troškūnų ambulatorijos ir Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninės vyriausiasis gydytojas Rimondas Bukelis šį 
kartą ,,Anykštai“ pasakojo apie aktyvumo ir dėmesio sutrikimų 
turinčius vaikus. Pasak gydytojo, hyperaktyvumas – išaugamas, 
tačiau susidūrus su šiuo sutrikimu reikėtų kreiptis pas gydytoją.

„Svarbiausia vaikui surasti tiks-
lą turinčią, įdomią veiklą. Jei ma-
žylis lakstys aplinkui nežinoda-
mas kodėl ir kam taip daro, jokio 
gydomojo efekto tokia veikla ne-
turės. Reikia, kad vaikas užsiimtų 
tiksline veikla, darbo terapija“. 
– patarė Troškūnų ambulatorijos 
šeimos gydytojas.

Vaikams, turintiems aktyvumo ir 
dėmesio sutrikimus, pasak gydyto-
jo R. Bukelio, dažniausiai skiriami 
nebent vaistiniai žolelių preparatai. 
Didžiausią įtaką sutrikimo išnyki-
mui turi teisingas rėžimas. Hy-
peraktyvumas – praeinanti vaiko 
raidos fazė. 

Hyperaktyvumą įtakoja 
technika

„Mano nuomone, telefonai, ku-
riuos mažieji spaudžioja jau nuo 
trejų metų, kompiuteriniai žai-
dimai daro didelę įtaką hyperak-
tyvumo atsiradimui. Juk visuose 
žaidimuose skatinama kažkur 

bėgti, kažką gaudyti, skubėti“ – 
apie jauname amžiuje pradedamą 
naudoti techniką sakė R. Bukelis. 
Pasak gydytojo, vaiko aktyvumo 
ir dėmesio sutrikimus dažniausiai 
įtakoja išoriniai veiksniai, žinoma, 
jei vaikas neserga hyperaktyvumą 
sukelti galinčia liga.

Autizmą pastebi jau 
2 metų vaikui

Autizmas yra įvairiapusis vys-
tymosi sutrikimas, kuriam būdingi 
sutrikimai pasireiškiantys trijose 
veiklos srityse: socialinės sąvei-
kos, verbalinės ir neverbalinės ko-
munikacijos bei elgesio.

Autizmo bruožų turintys žmo-
nės „kitaip“ suvokia aplinką. Jie 
dažnai sutelkia dėmesį į detales, 
todėl jiems tampa sunku pamatyti 
bendrą situacijos kontekstą. Autis-
tai retai ieško akių kontakto, jiems 
sunku atpažinti kito žmogaus nuo-
taiką veide.

„Autizmas būna įvairiausių 
laipsnių. Lengvu autizmu sergantis 
vaikas gali būti išgydomas, kar-
tais pasidaro sunku atskirti, kuris 
vaikas sirgo autizmu, o kuris ne. 
Dažniausiai autizmo požymius 
galima pastebėti vos dviejų metų 

vaikams – jei mažylis atsilieka 
kalboje, sunkiai surezga sakinuką, 
reiktų kreiptis pas vaikų psichiatrą 
ar neurologą“ – apie dažną vysty-
mosi sutrikimą sakė gydytojas R. 
Bukelis.

Lengvą autizmą gydo 
komunikacija

Gydytojas R. Bukelis sakė, kad 
lengvu autizmu sergantiems vai-
kams dažniausiai taikomas ne me-
dikamentinis gydymas, o darbas 
su vaiku, intensyvus bendravimas: 
„Jei vaikas tinkamai gydomas, lei-
džiamas į darželį ar mokyklą kartu 
su kitais vaikais, po kurio laiko jis 
pradeda pritapti prie visuomenės, 
komunikuoti su kitais vaikais“.

Dažniausi – kalbos sutrikimai

„Dažniausias vaiko raidos su-
trikimas – kalba. Kai kurie vaikai 
kalba neaiškiai, kitiems kyla miš-
rių sutrikimų, tokių kaip, tarkime, 
neaiški kalba ir nedėmesingumas. 
Laiku tėvų pastebėti vaiko raidos 
sutrikimai gali būti sėkmingai gy-
domi“ – sakė Troškūnų palaiko-
mojo gydymo ir slaugos ligoninės 
vyriausiasis gydytojas. 

Troškūnų ambulatorijos ir Troškūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės vyriausiasis gydytojas Rimondas Bukelis sakė, 
kad aktyvumo ir dėmesio sutrikimu sergantiems vaikams reikia 
surasti tikslą turintį užsiėmimą.

Mobilieji telefonai, kuriuos dabar jau spaudžioja darželinukai, 
įtakoja hiperaktyvumo atsiradimą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

etiketas

Etiketas 
paplūdimyje

Pasisveikinimas. Šalia tų žmo-
nių teks praleisti visą dieną, tad ko-
dėl jos nepradėjus mandagiai ir ge-
rai nusiteikus? Sako, gera pradžia, 
pusė darbo, o geresnės pradžios už 
„Laba diena“ nesugalvosi.

Rūpestingumas ir paslaugu-
mas. Galima patiems, net ir nepra-
šytiems, geranoriškai pasisiūlyti 
žvilgtelėti į kaimynų daiktus, kad 
šie galėtų visi drauge nusimaudyti. 
Tokie kaimynai mielai ir Jus išleis 
visus kartu pasimaudyti ar nufoto-
grafuos visą šeimyną.

Juk dažna problema šeimoje – 
beveik visuomet kažkuris narys 
lieka už kadro, o juk fotokadrai, 
kai juose įamžinti visi, – ypatingos 
vertės. Beje, gal kaimynų vaikams 
susidraugavus ir drauge žaidžiant, 
suaugusieji ramiai pavartys žurna-
lus ar paskaitys knygą?

Mano patiesalas = mano teri-
torija. Kuo didesnis patiesalas (ar 
rankšluostis), tuo didesnė teritori-
ja, į kurią negali pretenduoti joks 
kaimynas. Visas kitas aplink esan-
tis smėlis yra VISŲ. Tad neverta 
pykti, jei šalia įsikūrė kaimynai, ir 
vaikas neteko didelės asmeninės 
žaidimų aikštelės arba negalės ty-
loje nusnausti pietų miego.

Įsidėkite pakankamai užkan-
džių ir gėrimų. Kaimynams (o ir 
jums patiems) bus labai nemalonu, 
kai kaimynai išsitrauks savuosius 
užkandžius, o jūsų vaikas rodys 
pirštu, komentuos, kad nori to ir 
ano. Jei nepasirūpinsite maistu, 
neturėsite, ką mažyliui paduoti, 
ir svetimiems žmonėms nebus ki-
tos išeities, kaip dalintis. Būna ir 
atvirkščiai – būtent jums gali tek-
ti vaišinti nesusipratusių kaimynų 
vaikus. Tačiau nuolatinis ko nors 
kramtymas, čiaumojimas, traškini-
mas ar saulėgrąžų gliaudymas gali 
iš kantrybės išvesti, bei nuotaiką 
ilgam sugadinti net ir patiems kan-
triausiems kaimynams.

Vaikščiokite atsargiai ir lė-
tai. Smėlis – birus reikalas. Tikrai 
smagu stryktelėti nuo rankšluosčio 
ir bėgte pasileisti į bangas, bet taip 
patartina elgtis tik pustuščiame pa-
plūdimyje. Esant, tarkim, Palangoje, 
tenka pasistengti judėti lėtai, priešin-
gu atveju, garantuotai bus apsmė-
liuoti kažkieno užkandžiai, priber-
ta smėlio į akis, fotoaparatą ir pan.

Žaidimai. Kamuoliu žaiski-
te tokiu atstumu nuo žmonių, kad 
šis jokiu būdu neužkristų jokiai 
snaudžiančiai tetulei ant nosies ar 
ant ką tik pyplio pastatytos smė-
lio pilies ar oro uosto… Visuomet 
galima pakviesti prisijungti ir kai-
mynus – žais patys ir negalės pykti 
dėl triukšmo, juoko spygavimų ar 
apibarstymo smėliu.

Nesiklausykite muzikos. Visų 
pirma, nėra geresnės muzikos už 
vėją, bangas. Antra, pliažas ir taip 
gana triukšminga vieta: kas valgo, 
kas bėgioja, kalba, juokiasi, žaidžia 
ir t. t. Trečia, jūs nepažįstate savo 
kaimynų, ir jūsų muzikinis skonis 
gali kardinaliai skirtis. Jei būtinai 
norite pasiklausyti muzikos bent 
jau atsiklauskite, ar aplinkiniai tam 
neprieštarauja. Be to, juk šiais lai-
kais visi turi ausines!

Parengta pagal 15min.lt

Trumpą laiko tarpą saulės ato-
kaitoje pabūti sveika: tokiu būdu 
organizmas gamina vitaminą D, 
pagerėja nuotaika, savijauta. Ta-
čiau, kai karšta, būti lauke ven-
kite, ypač – tarp 11-15 valandos. 
Tuomet saulės spinduliai yra pa-
vojingiausi. Karštis ypač pavo-
jingas mažiems vaikams ir seny-
vo amžiaus žmonėms.

Kad išvengtumėte nudegimų 
nuo saulės, stenkitės būti pavė-
syje, nešiokite kepurę, dėvėkite 
natūralių medžiagų drabužius. 

Degintis patartina trumpai, o 
prieš saulės vonias reikia naudoti 
apsauginį kremą. Tačiau besaikis 
buvimas saulėje, net ir išsitepus 
kremu, yra pavojingas – galite 
perkaisti, o joks kremas neapsau-
gos nuo odos vėžio...

Esant karščiams patariama var-
toti kuo daugiau skysčių. Geriau-
sia – vandens. Jo per dieną reiktų 

Kaitra pavojingiausia neturintiems saiko
Sušilus orams, daugelis skuba mėgautis saulės spinduliais, sten-

giasi išvykti į gamtą, prie vandens telkinių. Tačiau, esant dide-
liems karščiams, prieš saulę patariama būti kuo mažiau, o van-
denyje elgtis labai atsargiai: nešokinėti į telkinį nepatikrinus jo 
gylio, apskaičiuoti jėgas plaukiant.

išgerti 2 litrus ir daugiau. Jokiu 
būdu negalima vartoti alkoholio.

Jei vis tik odai saulės buvo per 
daug, ji ėmė luptis, pažeistas vie-
tas galima tepti sidabro sulfadia-
zino tepalu, jis greitina gijimą. 
Jeigu oda nudegė nesmarkiai, 
geriausia jos netepti niekuo, leis-
ti sugyti pačiai. Jei ant odos atsi-
rado pūslės, jų jokiu būdu negali 
pradurti, plėšti – taip dar labiau 
pažeisite odą. 

Jei pajutote, kad, pabuvus lau-
ke, ėmė skaudėti galvą, pakilo 
kūno temperatūra, ėmė pykinti, 
krėsti šaltis, spengti ausyse – 
greičiausiai gavote saulės smū-
gį. Tokiu atveju patartina kviesti 
medikus, o kol jų sulauksite, vė-
sinkite kūną – apsišlakstykite vė-
siu vandeniu, ant kaktos uždėkite 
drėgną rankšluostį, gerkite daug 
vandens.

-ANYKŠTA
Karštis žmones veja į upes ir ežerus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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įvairūs

Renkasi rugpjūčio 10 d. 13 val. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Mob. (8-606)99300 

www.specagra.lt
Pramonės g. 3, Panevėžys

 Fermų, melžimo ir mėšlo 
šalinimo įrangos prekyba, 
montavimas, aptarnavimas, 
atsarginės dalys.
 Girdymo sistemų įrengimas.
 Lauko melžimo aikštelės, 

kiti metalo gaminiai.
 Pieno valytuvų, vakuumo 

siurblių, mobilių melžimo 
agregatų remontas.
 Prekyba šienainių plėvelėmis, 

tinkleliais, siloso uždangalais.

 NEMOKAMOS KONSULTACIJOS miško savininkams 
 PERKAME mišką išsikirtimui ir su žeme 
 PERKAME apvalią medieną 
 ATLIEKAME miško kirtimo ir išvežimo paslaugas 
 ATLIEKAME miško priežiūros darbus 
 RENGIAME miškotvarkos projektus

Tel . :  5 -93-93 ,  (8 -698)03584,  J .  B i l iūno g .  22-3  ,  Anykščia i

Pamestas juodos spalvos su 
gelsvais apraizgymais rožinis (me-
dalikėlis su Šv. Tėvo atvaizdu). 
Radusiam atsilygins.

Tel. (8-690) 76316.

Kviečia bitininkus statyti avilius 
grikių laukuose (Katlėriai, Anykščių 
raj.).

Tel. (8-680) 54882.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apylin-
kėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius už-
sakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, prieškambario, vaikų kam-
bario, slankiojamosios sistemos.

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Laiptinių ir baldų gamyba ir pro-
jektavimas. 

Tel. (8-615) 45845.

Pjauna pavojingai pasvirusius 
medžius prie pastatų, elektros li-
nijų, sodybose. Karpo, formuoja 
gyvatvores, geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria in-
terjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas, darbai atliekami 
beore Amerikos gamybos įranga, 
greitai, pigiai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Dažo namus, kokybiškas paruo-
šimas. Atlieka įvairius statybos ir 
remonto darbus greitai ir kokybiš-
kai. Vyksta į visą Anykščių rajoną.

Tel. (8-685) 68182.

Įvairūs statybos darbai, stogų 
dengimas.

Tel. (8-652) 77157.

Greitai ir kokybiškai atliekami 
įvairūs statybos ir remonto darbai. 
Namų dažymas, skardinimas ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Atlieka fasadų šiltinimo, apdailos 
darbus. Tinkuoja, deda dekoratyvi-
nį tinką. Dengia šlaitinius stogus. 
Skardinimo darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

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

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikia garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Kanalizacijos 
valymo įrenginiai. Galima išsimo-
kėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Miniekskavatoriaus darbai, pa-
matų liejimas, mūrijimas iš akmenų 
bei kiti statybos darbai. 

Tel. (8-674) 53153.

Nemokamai valome laukus, grio-
vius nuo krūmų. Išsivežame savo 
transportu. 

Tel. (8-670) 80575.

Nemokamai išvalome krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į 
betono pagrindą, smaluoti). Kasa 
tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Nebrangiai, kokybiškai dengia 
stogus, lanksto skardas. Sudaro 
sąmatas. Parūpina medžia-
gas. Įdėklai, pristatomi kaminai. 
Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-652) 37118.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Stato medinius, karkasinius pas-
tatus, pirtis, pavėsines, kloja trin-
keles ar akmeninius takelius.

Tel. (8-672) 38079.

Mobiliu gateriu pjauna medieną 
kliento kieme. Elektriniu ir benzini-
niu varikliais.

Tel. (8-682) 12189.

Pjauna žolę trimeriu, žoliapjove. 
Gali išpjauti krūmus.

Tel. (8-683) 67268.

Utenos įmonei reikalingi 
autovežių vairuotojai.

Įmonė siūlo:
Laiku mokamą darbo užmokestį.
Vairuotojams su patirtimi - naujus 

Mersedes markės autovežius.
Darbą Europoje nuo 2 sav. iki 6 sav.
CV siųsti: info@bleiras.lt 
Tel. (8-698) 00701.

“GRADIALI ANYKŠČIAI” gam-
tos ir poilsio parkas, plečiantis vei-
klai, pastoviam darbui  ieško naujų 
komandos narių. 
Šiuo metu laukiami: 
padavėjos (-ai) darbui restorane, 
viešbučio administratorės (-iai) 
ir pagalbiniai darbininkai (-ės).

martynas.vidziunas@gradiali.com
8 618 77400

siūlo darbą
  
Medienos apdirbimo įmonei 

Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingi darbuotojai.

Tel. (8-616) 93759.

Tarptautinių krovinių pervežimo 
įmonė Panevėžyje - vairuotojui - 
ekspeditoriui (darbas Europoje). 
Reikalavimai: CE kategorija, dar-
bo patirtis.

Tel.: (8 656) 80369, (8-656) 31871.

Reikalingi 
E kategorijos 

tarptautinių reisų vairuotojai.  
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.  

ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus 

santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.
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Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė tel. 5-94-58, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

parduoda

Redaktorius

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ūKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.90 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.80 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 Eur.

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 15 metų garantija

perka
Brangiai – įvairius automobi-

lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

UAB „Miškų projektai“ brangiai 
- miškus bei įvairią medieną, že-
mes, pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
atsiskaito iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. 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.     

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Vėjovartas, malkas, įvairią tech-
niką, tinkančią į metalo laužą.

Tel. (8-638) 87800.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą, elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli miš-
kas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą Anykščių rajone Umėnų 
vienkiemyje (visi ūkiniai pastatai ir 54 
arai pasodybinės žemės). Papildomai 
galima pirkti 6 ha. dirbamos žemės 
aplink sodybą. Smulkesnė informaci-
ja teikiama telefonu (8-608) 20755.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(centre). 

Tel. (8-670) 05259.

Link Niūronių kaimo: sodą “Ąžuolo” 
bendrijoje (0,06 ha, 9500 Eur) ir skly-
pą (1,68 ha, 18000 Eur).

Tel. (8-619) 87093.

Sodą “Liudiškių” s/b. Yra vanduo, 
geodeziniai matavimai.

Tel. (8-647) 68166.

12 a žemės sklypą “Liudiškių” sodų 
bedrijoje su mūriniu nameliu.

Tel. : (8-682) 12195, (8-686) 99253.

Automobiliai, žemės ūkio trchnika

PEUGEOT 406 2001 m., dyzelinas, 
2 l, HDI, sidabrinės spalvos, yra TA. 
Visi privalumai, pusė metų Lietuvoje. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-688) 77327.

Tvarkingą GAZ 53. Bortinis. 1985 
m. Be TA. Pirktas iš kolūkio bet nebe-
randu dokumentų. 5 metus nevažinė-
tas. 990 EUR. 

Tel. (8-618) 58097.

Kuras

Malkas kaladėlėmis (alksnis, ber-
žas). Biokurą, čipsus.

Tel. (8-645) 19855.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, dur-
pių briketus nuo 90 Eur, pjuvenų bri-
ketus nuo 130 Eur. Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pradedamas naujas lietuviškų dur-
pių briketų gamybos sezonas.

Tel. (8-612) 93386, (8-615) 79101.

Gyvuliai

Romanovų veislės avis. Veisti arba 
skerdienai. 

Tel. (8-699) 82736.

Karvę. Juodmargė, pirmaveršė, la-
bai rami, duoda 20 l pieno. Kaina 700 
Eur. Kupiškis. 

Tel. (8-608) 48333.

Kita

Naują gimnazisto (vaikino) švarką ir 
kaklairaištį. 20 dydis. Kaina 42 Eur.

Tel. (8-614) 43530.

Medų.
Tel. (8-698) 15852.

Dulkių siurblį.
Tel. (8-682) 13062.

Sausą šieną rulonais.
Tel. (8-682) 45168.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Rugpjūčio 10 d. (pirmadie-
nį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. lesalais, turėsi-
me gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina nuo 3,50 euro. 
Raguvėlėje 7.10, Juostininkuose 7.20, Troškūnuose 
(turgelyje) 7.30, Vašokėnuose 7.45, Surdegyje 7.55, 
Papiliuose 8.00, Viešintose 8.10, Didžiuliškėse 8.20, 
Padvarninkuose 8.25, Andrioniškyje 8.30, Piktagalyje 
8.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. 
turgaus) 9.00, N. Elmininkuose 9.15, Elmininkuose 
9.20, Čekonyse 9.25, Svėdasuose (prie turgelio) 9.45, 
Varkujuose 10.00, Debeikiuose 10.10, Rubikiuose 
10.20, Burbiškyje 10.25, Katlėriuose 10.35, Pašiliuose 
10.40, Skiemonyse 10.50, Staškuniškyje 11.15, 
Kurkliuose 11.25, Šlavėnuose 11.35, Ažuožeriuose 
11.55, Pagiriuose 12.00, Dabužiuose 12.05, 
Kavarske 12.15, Janušavoje 12.20, Pienionyse 12.25, 
Repšėnuose 12.30, Traupyje 12.40, Laukagaliuose 
12.50, Levaniškyje 13.00.

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3 x 3, 3 x 6, 3 x 3,5, 4 x 6 yra  
ir 3 m aukščio traktoriams. 

Tel. (8-687) 73343.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Dominykas, Tulgirdas, Daina, 
Elidijus, Gustavas.

šiandien

rugpjūčio 9 d.

rugpjūčio 10 d.

rugpjūčio 8-10 d. delčia.

Romana,s Mintaras, Tarvilė, 
Rolandas, Romas.

Norimantas, Laima, Laurynas, 
Asterija, Astra.

anekdotas

iš arti

oras

+33

+16

Reikia būti tikrai vištai, 
Nekovot su islamistais,
Kad pasidalint našta,
Bus ji agentė slapta

Amiliutė pasiryžo kovoti su 
teroristine Islamo valstybe

Veiksmas Sirijoje vyksta,
Kur per sieną ji nuvyksta,
Įsilieja užmaskuota,
Sunaikinti užkoduota

Tuoj pat kristų jųjų vadas,
bet sutrukdo jai hidžabas.
Pakol šautuvą sugraibo,
Net ir akys jai apraibo.

Ir žiūrėdama į tolį
Kantriai čiulpia validolį.
Virš Anykščių saulė leidžias
Jai fantazijas atleidžia..

Virš Nevėžos ežero – parašiutu Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Sklendžiantis parašiuto kupolas pakilęs gerokai aukščiau pakrantės medžių viršūnių dabar jau dažnas reginys, kurį, dar nematyda-
mi ežero vandens, išvysta važiuojantys pliažu garsėjančio Nevėžos ežero link. Vis daugiau anykštėnų ir atvykėlių iš didmiesčių ryžtasi 
skristi virš ežero katerio tempiamu parašiutu. 

Adrenalino dozę norintis skristi parašiutu patiria dar krante. Po starto parašiutu žmogus pakyla į kelių dešimčių metrų aukštį.  

Keliolika kilometrų nuo Anykš-
čių esantį vandens pramogomis ir 
slidžių sportu garsėjantį Nevėžos 
ežerą dabar jau žino ne tik anykštė-
nai, bet ir ekstremalių pojūčių pa-
siilgę didmiesčių gyventojai. Beje, 
kito ežero, kuriame būtų leidžiama 
plaukioti galingu kateriu, Aukš-
taitijoje nėra, o Lietuvoje juos ant 
pirštų galima suskaičiuoti. 

Pasak vandens sporto klubo 
„Nevėžos vandens sportas“ prezi-
dento Dominyko Gudelio, vandens 
pramogos šiame ežere gyvuoja nuo 
1972 – ųjų, kuomet keli vandens 
sporto entuziastai pradėjo plaukio-
ti motoriniu laivu ir vandens sli-
dėmis. „Dabar vandens sportu ak-
tyviai užsiima apie 10 anykštėnų. 
Tarp jų vandens slidžių sporto pra-
dininkai mūsų rajone broliai Arū-
nas ir Dalius Valančiūnai. Anykš-
tėnai treniruojasi ir tikisi dalyvauti 
varžybose, nes priklausome van-
dens slidininkų sąjungai, - sakė D. 
Gudelis. – Kita mūsų veiklos sritis 
– išmokyti žmones čiuožti vandens 
slidėmis ir teikti įvairias vandens 
pramogas (atrakcionai, čiuožimas 
ant padangos, vandenlentės, klu-
plentės...) pasitelkus galingą kate-
rį. Tarp jų ir vieną populiariausių 
- apskrieti ežerą parašiutu“.

Pasak netoli ežero užaugusio 
vandens sporto entuziasto D. Gu-
delio, tai ekstremali, tačiau saugi, 
nepakartojamų įspūdžių paliekan-
ti atrakcija. Kateriu pakeltas virš 
ežero kelių dešimčių metrų aukšty-

je paskraidęs žmogus saugiai para-
šiutu nusileidžia į ežerą. Beje, šią 
pramogą labai mėgsta merginos. 

Keli po skrydžio kalbinti pra-
mogautojai teigė, kad jiems buvo 
truputį nedrąsu startuoti, kai jau 
tempiamam katerio teko šiek tiek 
pabėgėti krantu, o paskui van-

deniu. „Gera adrenalino dozė, - 
šypsojosi po keliolikos minučių 
skrydžio krantą pasiekusi mergi-
na. – Jausmas ir vaizdai nepakar-
tojami“. Ji teigė baimės nespėjusi 
pajusti, saugumo teikė ir gelbėji-
mo liemenė. 

Savaime suprantama, skrydis 

parašiutu daugiausia pasiruošimo, 
katerio vairuotojo įgudimo ir meis-
triškumo reikalaujanti atrakcija, 
(dar katerio variklio galios, dega-
lų), tad ir pati brangiausia iš visų, 
kainuojanti 38 eurus. Tačiau van-
dens slidėmis, padangomis pasiva-
žinėti galima už 7 – 12 eurų.

Kitus kateriu su parašiutu vandens slidėmis ar padangomis po ežerą tampančio Dominyko Gudelio 
aistra - vandens slidės ir siekis dalyvauti varžybose. Vandens sportas - ekstremalus, tad kritus nuo 
vandens slidžių, galima pačiuožti ir ant delnų.

Autoriaus nuotr. 

Seifus gaminanti įmonė sukūrė 
supersaugų, neįveikiamą seifą ir 
nutarė jį išbandyti.

Visų šalių policijos gavo užduotį 
surasti geriausius įsilaužėlius, kad 
pabandytų įveikti naują seifą.

Užduoties sąlygos buvo tokios.
Į seifą įdėta milijonas dolerių. 

Įleidžia įsilaužėlius, trims minu-
tėms užgesina šviesą ir jei per tą 
laiką seifą pavyks atidaryti, įsilau-
žėliai galės pasiimti milijoną sau.

Pirmieji pabandė Amerikos seifų 
vagys, bet po trijų minučių nė vie-
na spyna nebuvo atidaryta.

Antrieji užėjo rusai. Kai šviesą 
vėl uždegė, buvo atidarytos tik pir-
mos šarvuotos durys.

Pagaliau įėjo lietuvių komanda. 
Šviesa užgeso. Praėjo trys minu-
tės. Komisijos pirmininkas pradėjo 
spragsėti šviesos jungiklį, bet švie-
siau nepasidarė.

Pagaliau iš tamsos pasigirdo bal-
sas:

- Vycka, na kam tau tos lemputės 
reikalingos, mes juk kišenėj turim 
visą milijoną!


