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Močiutė atleidžia jos dukrą
nužudžiusiam anūkui

86-erių metų Jakaterina Romanova prašo neteisti jos dukrą nužudžiusio anūko.
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šiupinys
JONINĖS. Birželio 23-ąją, pirmadienį, nuo 20 valandos Jono
Biliūno sodyboje-muziejuje Niūronyse prasidės tradicinės apeiginės Joninės (Rasos šventė). Į šventinę programą rašytojo gimtinėje
anykštėnus kviečia Vilniaus miesto Kirtimų kultūros centro folkloro
ansamblis „Rasoda“.

Pradėjo veikti
vienintelis
Pabaltijyje
karklų labirintų
parkas

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

Europos Sąjungos paramos dėka
šiluma pigs

UAB „Anykščių šiluma“
įgyvendina projektą dalinai
finansuojamą ES struktūrinių
fondų.

12 psl.
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Anykščius pripažino probleminiu
rajonu. Ir tuo didžiuojamės! vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Vidaus reikalų ministras
Dailis Alfonsas Barakauskas
savo įsakymu patvirtino miestų sąrašą, kuriems suteikiamas
„tikslinės teritorijos“ statusas.
Kitaip tariant, ministras išvardino probleminius miestus.
Šiame sąraše yra ir Anykščiai.

Parkas. Prie Pagojės kaimo įsikūrė vandenlenčių parkas „Wake
Pond“. Jau anksčiau anykštėnai
spėliojo, kas per bokštai iškilo prie
šio tvenkinio. Birželio 22-24 dienomis ten vyks festivalis.

Tikslinėms teritorijoms bus
skirtos papildomos lėšos infrastruktūrai vystyti. Miestai, kurie
pateko į tikslinių teritorijų sąrašą,
turėjo atitikti daugybę probleminių kriterijų – prasta demografinė,
socialinė, ekonominė padėtis. „Tai
– miestai, kuriuose sparčiau negu
visoje grupėje mažėjo gyventojų
(2001–2014 metų laikotarpyje),
steigėsi mažiau įmonių (2011–
2013 m. laikotarpyje), o didesnė
dalis darbuotojų šiuo metu dirba
pramonės ir žaliavų sektoriuje.“ –
portalui „Alfa“ sakė vidaus reikalų
ministras D.A.Barakauskas.

Autoparkas. Savivaldybė planuoja įsigyti tris automobilius, kurių
kaina „iki 60 tūkst. litų“. Šie automobiliai bus perkami išperkamosios
nuomos būdu. Jie bus skirti Viešintų,
Debeikių ir Anykščių seniūnijoms.
Joninės. Savaitgalį Rubikių ežere vyks 30-oji regata „Rubikiai
2014”. Tikimasi, kad renginyje tradiciškai dalyvaus apie 50 buriuotojų ir dalyviai galės varžytis ne tik
ant vandens, bet ir sausumoje.
Eršketai. Finansų viceministras
Vytautas Galvonas teigia nepalaidojęs eršketų auginimo idėjos. Po
savaitės bus atidaryta eršketų auginimo įmonė Rygoje, o Kupiškio ir
Gargždų eršketų auginimo įmonių
projektai, V.Galvono teigimu, intensyviai vystomi. „Lietuvos rinkai
užteks vieno procento šių įmonių
pajėgumų - beveik visa produkcija
bus eksportuojama“. – „Anykštai“
teigė finansų viceministras.

Rajono vadovai gali džiaugtis – pavyko pasiekti, kad Anykščiai atitiktų tikslinės (probleminės...)
teritorijos statusą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Būti pranašystės liudininke

3 psl.
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Prieš Kalėdas buvau išsipildžiusios pranašystės liudininke. Kur
ten liudininke – tiesiogine dalyve. Baltams svarbios Rasų šventės išvakarėse susitikau su tos išsipildžiusios pranašystės autore,
Kriaunų Ragana vadinama, diplomuota istorike (baigusia Vilniaus universitetą) Algimanta Raugiene.
Kalbėjomės apie stebuklus.

Rekordas. Portalo anyksta.lt
diskusija, kurioje klausėme, kodėl
du konservatoriai Seimo narys Arvydas Anušauskas ir Anykščių meras Sigutis Obelevičius skirtingai
suvokia, kas yra objektyvi žiniasklaida, sulaukė didžiulio dėmesio.
Užfiksuotas komentarų rekordas
– net 100. Komentarus galite pasiskaityti portalo anyksta.lt rubrikoje
„Savaitgalio diskusija“.

“Tegul pasiskubina susitikti“

Laikraštis. Kitas „Anykštos“
laikraščio numeris išeis ketvirtadienį, birželio 26 dieną. Redakcija nedirbs antradienį, birželio 24
dieną.

Algimanta Raugienė, Kriaunų istorijos muziejaus įkūrėja, buvo
ir patrauklus šio muziejaus eksponatas - tarsi gyvas ryšys tarp
matomo ir prarasto pasaulio.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Buvo vėlyvas, šaltas gruodžio
pradžios vakaras, kai nežinia kokios
minties pastūmėta paskambinau senai pažįstamai Algimantai Raugienei - Kriaunų Ragana vadinamai.
„Jau nebe Kriaunų Ragana, o
Daržupio laumė“, - sako Algimanta Raugienė, mat prieš pora metų
kadrų jauninimo politikos šišo
pagauta, Rokiškio rajono valdžia
Kriaunų istorijos muziejaus įkūrėją, beveik trisdešimtį metų dirbusią
šio muziejaus direktore, o drauge ir eksponatu, išmetė lauk kaip
kokį sudėvėtą daiktą. Biurokratine
kalba sakant, išsiuntė lankytojus iš

visų Lietuvos pakraščių į Kriaunas
traukusią A. Raugienę į užtarnautą
poilsį. Kriaunų Ragana nesipriešindama valdžiai susikrovė savo
mantą - pintus sodus, raganaičių
kolekciją ir apsigyveno mažulyčiame nameliuke prie beržyno šalia savo dukters sodybos Kupiškio
rajono Daržupio kaime.
Taigi, buvo šaltas ir vėlyvas
gruodžio vakaras, kai surinkau Raganos numerį ir vietoj atsakymo
kaip sekasi, išgirdau eilėraščio posmą: „Ir kaipgi man dabar gyvent,
šituos kraštuos, kur šaltos aušros/
Kur nukerpa karčius arkliams, ir
išveda per tuščią
lauką”.

9 psl.
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Žuvusius žvėris tvarko medžiotojai Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt
ir kelininkai
Kelias dienas kelio Anykščiai – Troškūnai 11 – ojo kilometro šalikelėje gulėjo negyvas barsukas. Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi
pasipiktinusi moteris. Pasak jos, prie kelio Anykščiai -Troškūnai,
tarp Karčių ir Kalnuočių, kelinta diena guli negyvas žvėris. Moteris dėstė, kad važiuodama dviračiu stengiasi kuo sparčiau minti
pedalus, nes baisu..
Nuvažiavęs atpažinau barsuką.
Tai ne taip dažnai pamatomas,
didžiąją gyvenimo dalį urve praleidžiantis ir jame žiemos miegu
miegantis žvėris. Juolab, neteko
šio žvėries matyti bėgančio per
kelią ar pakliuvusio po automobilio ratais.
Beje, ant barsuko nesimatė sužalojimo žymių.
Paskambinus Anykščių kelių
tarnybos viršininkui Daliui Stasiukoniui, jis pažadėjo, kad perspės patruliuojančios mašinos
kelininkus, kad jie, jeigu žvėris
dar tebėra prie kelio sankasos,
jį užkastų. „Žuvę žvėrys ant
kelio pasitaiko retai, - pastebėjo viršininkas. – Žuvusius žvė-

ris ant kelio dažniausia palieka
sunkiasvorės mašinos, nes susidūrimas su žvėrimi joms dažniausia nepalieka jokių pėdsakų.
Kelininkai skambina medžiotojų
būrelio vadovams, kurių teritorijoje yra toks įvykis, ir medžiotojai susitvarko, jie žino,
ką daryti. Lengvųjų automobilių
vairuotojai apie susidūrimą su
žvėrimis informuoja ir policiją,
nes dažniausiai, ypač susidūrus
su stambesniu žvėrimi, stirna ar
šernu, apgadinamas automobilis.
Tačiau ir tuo atveju informacija
pasiekia medžiotojus ir jie susitvarko. O jei koks žvėrelis lieka
ant kelio, kelininkai jį palaidoja
šalia kelio sankasos“.

Partrenktas automobilio ar šiaip galą gavęs barsukas kelias dienas gąsdino keliu važiuojančias moteriškes.
Autoriaus nuotr.

Už anglų kalbos egzaminą –
du šimtukai
Paskelbti pirmojo valstybinio brandos egzamino rezultatai. Jais
labiausiai džiaugiasi Anykščių J.Biliūno gimnazijos abiturientai
Giedrius Višniauskas ir Rimantė Ražinskaitė, gavę šimtukus.
Valstybinį anglų kalbos egzaminą laikė 95 Anykščių rajono mokyklų abiturientai – 69 iš J.Biliūno
gimnazijos, 17 – iš Kavarsko
vidurinės, 6 – iš Troškūnų viduri-

nės, 2 – Svėdasų gimnazijos, 1 –
Anykščių technologijos mokyklos.
8 rajono abiturientai surinko nuo
86 iki 99 balų, 65 – nuo 36 iki 85
balų, 19 – nuo 16 iki 35 balų. 1 abi-

turientas (iš J.Biliūno gimnazijos)
egzamino neišlaikė.
8 iš 10 surinkusių daugiau nei
85 balus rajono abiturientų baigė J.Biliūno gimnaziją, po vieną
aukštus įvertinimus gavusį mokinį
paruošė Troškūnų ir Kavarsko vidurinės mokyklos.
Lietuvoje šimtukais anglų kal-

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
bos egzaminą išlaikė 369 mokiniai
arba 2,17 proc. O du anykštėnai
šimtukininkai, procentais Anykščių
rajonui padėjo prilygti šalies vidurkiui (2,11 proc.). Tiesa, nuo 86 iki
99 balų šalyje surinko 14,56 proc.
abiturientų, o Anykščių rajone šį
rezultatą pasiekė gerokai mažesnis
procentas abiturientų - 8,42.

Anykštėnai šaudė su amerikonais
Birželio pradžioje į JAV vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) grupė, kuri dvi savaites dalyvavo pratybose „PNG
Fort Indiantown Gap“ mokymo centre Pensilvanijoje.Iš Anykščių į JAV vyko visa kuopa. Po pratybų amerikiečiai kariai labai
gerai atsiliepė apie lietuvių karių profesionalumą.

Bendrose pratybose lietuvių kariai nenusileido amerikiečiams.

KASP nuotr.

JAV Pensilvanijos valstijos Nacionalinei gvardijai priklausiančiame
mokymo centre Fort Indiantown

Gap (FITG) 2014 m. birželio 9 d.
prasidėjo beveik dvi savaites trukusiosios bendros Lietuvos karių

pratybos su JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos kariais.
Lietuvos karių būrys buvo su-

Temidės svarstyklės

savo sodyboje, esančioje Svėdasų
miestelyje, mirties priežasties nustatymo. Svėdasiškiai mano, kad
vyras mirė savo mirtimi.
Plėšė. Ketvirtadienį, apie 9 valandą ryto, Debeikių parduotuvės

pardavėja atėjusi į darbą pamatė,
kad išdaužus parduotuvės langą buvo patekta į vidų. Pavogtų
daiktų kiekis ir padaryta žala tikslinami.
Dviračiai. Ketvirtadienį apie

Mirtis. Anykščių policijos
komisariate pradėtas tyrimas
dėl J. S., gimusio 1941 m., rasto

darytas iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės 505
kuopos (Anykščiai) trijų skyrių
karių savanorių ir vieno skyriaus
profesinės karo tarnybos karių iš
LDK Butigeidžio dragūnų bataliono bei vertintojų grupės iš Lietuvos
kariuomenės Juozo Lukšos mokymo centro. Beje, į JAV iš Anykščių
vyko ne tik vaikinai savanoriai, bet
ir merginos.
KASP praneša, kad amerikiečiai
buvo sužavėti lietuvių karių motyvacija ir įgūdžiais, džiaugėsi kad
buvo galimybė pasidalinti abipuse
patirtimi, o Lietuvos kariams įstrigo PNG karių svetingumas ir noras
bendrauti. Buvo surengtos neoficialios automatinių šautuvų G36
ir M 4 ginklų išrinkimo/surinkimo
varžybose, amerikiečių nuostabai,
lietuviai užtikrintai laimėjo.
Amerikiečiai kariai suorganizavo
vakarėlį lietuvaičiams bei pamokė
amerikietiško futbolo, o Lietuvos
kariai suorganizavo ,,Dramblio varžybas“.
Lietuviai liko patenkinti įgyta
patirtimi, kurios tikriausiai galėtų
pavydėti bet kuris Lietuvos karys.

-ANYKŠTA

12 val. A. R., gimęs 1989 m.,
gyvenantis Panevėžyje, Aukštaičių g., užėjęs į nerakintą garažą,
esantį Troškūnų seniūnijoje pastebėjo, kad pavogti 2 dviračiai.
Žala – 1 000 litų.

spektras
Neteko. Seime daugiau nei
metus nesirodanti „Drąsos kelio“
frakcijos seniūnė Neringa Venckienė neteko Seimo narės mandato. Ketvirtadienį per slaptą balsavimą už nutarimo projektą dėl jos
Seimo nario mandato panaikinimo
balsavo 95 Seimo nariai, 9 buvo
prieš, 5 parlamentarai susilaikė. Iš
viso buvo išdalinta 118 biuletenių,
rasta - 118, galiojančių buvo 109,
negaliojančių - 9. Dokumentas
įsigalioja nuo jo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse. N. Venckienė į posėdį neatvyko ir nepranešė apie pasirinktus
advokatus, taip pat nepranešė apie
svarbias priežastis, dėl kurių negali
dalyvauti.
Pasveikino. Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė teigiamai
įvertino aplinkos ministro Valentino Mazuronio žingsnį atleidžiant
Aplinkos ministerijai pavaldžių
institucijų vadovus ir kitiems ministrams siūlo pasekti šiuo pavyzdžiu. „Aš sveikinu V. Mazuronį.
Visada žavėjausi juo kaip politiku,
ir visada jis turi nuomonę, ir šiuo
klausimu, aš manau, kad ministras parodė labai gerą pavyzdį“, sakė L. Graužinienė. Pasak Seimo
vadovės, įstatymai leidžia tiems
patiems vadovams, tarnautojams
dar kartą kandidatuoti ir dalyvauti
valstybės tarnybos konkurse.
Nesikreips. Seimas nepritarė
siūlymui kreiptis į Konstitucinį
Teismą (KT) dėl kai kurių Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų galimo prieštaravimo Konstitucijai. Už tokį nutarimo projektą,
kurį pateikė „Drąsos kelio“ frakcijai atstovaujantis Seimo narys
Valdas Vasiliauskas, ketvirtadienį
balsavo tik 23 Seimo nariai, prieš
buvo 1, susilaikė 28 parlamentarai.
Seimas nutarė grąžinti dokumentą
iniciatoriui tobulinti.
Švietimas. Svarstoma lėšų skyrimo vienam mokiniui principą,
vadinamąjį mokinio krepšelį, keisti
klasių finansavimu pagrįstu modeliu. Apie tai po susitikimo su Prezidente Dalia Grybauskaite užsiminė švietimo ir mokslo ministras
Dainius Pavalkis. „Mes pradedame
kalbėti apie mokinio krepšelio atsisakymą ir klasės krepšelio metodikos įdiegimą. Klasės krepšelis yra
klasės komplektas, skirtas pagal
sutartinį mokinių skaičių finansuoti tos klasės egzistavimą, nepaisant
to, kad vienas papildomas vaikas
atėjo ar išėjo iš tos klasės, mes
finansuojame vienos klasės komplektą“, - sakė D. Pavalkis. Prezidentės vyriausioji patarėja Virginija Būdienė atkreipė dėmesį, kad
ir trečiadienį protestavę mokytojai
palaiko klasės krepšelio idėją.
K. Donelaičiui. Lietuvos literatūros klasikui Kristijonui Donelaičiui skirtas dailės kūrinys
iškils Europos parke. Skulptoriaus
Gintaro Karoso kūrinys vaizduoja
menamą stalą, kurio turinį sudaro
poetui svarbių žmogaus ir gamtos
objektų natiurmortas. Į vieną visumą surenkami K. Donelaičio aplinkos ir jo poemos „Metai“ atributai,
o kita apvalaus „stalo“ dalis paliekama tuščia - kviečianti prisėsti ir
pabūti kartu su poeto asmenybe.
Natiurmortą sudarančių objektų
seka savo siluetu panaši į minimo
jubiliejaus metų skaitmenis.

Parengta pagal
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Močiutė atleidžia jos dukrą
nužudžiusiam anūkui

86-erių metų Jakaterina Romanova prašo neteisti jos dukrą nužudžiusio anūko.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Violeta ŠIAUČIULIENĖ,
anykštėnė:
- Manau, kad meras turėtų
būti renkamas tiesioginiuose
rinkimuose. Vietiniai žmonės
geriau pažįsta asmenį, už kurį
balsuoja ir nori matyti meru, o
ne tą, kuris įtinka Tarybos daugumai.

Tragedija Antruosiuose Svirnuose įvyko birželio 12-osios rytą, kai
neįgalus 37 metų Andrius Vareika
peiliu smogė savo motinai 59 metų
Natalijai Šovinienei. Moteris tuoj
pat mirė. Atvykę policijos pareigūnai A.Vareikai nustatė 3,20 promilių girtumą.
„Jis man paskambino ir pasakė – aš nudūriau savo mamą.” –
„Anykštai” pasakojo J.Romanova,
jog iš paties anūko sužinojo apie
tragediją. „Ką man daryti? Dukros
nebesusigrąžinsiu,
palaidojau.
Tragedija. Aš noriu, tik kad mane
suprastų. Aš nenoriu, kad mano invalidas vaikas būtų įkalintas ir nukankintas.” - raudojo močiutė.
J.Romanova kalbėjo, kad užaugino dvi dukras ir du sūnus, bet ir
anūkas A.Vareika jai yra kaip sūnus.

Močiutė dėstė, kad iš nužudytosios dukros N.Šovinienės buvo
atimtos motinystės teisės, todėl ji
ėmėsi auginti ir globoti šios sūnų
Andrių. „Aš dviguba mama - ir
jos mama, ir jo. Dirbau Kavarsko
ligoninėje, kai auginau anūką visa
ligoninė man padėjo. Pasakykit,
žmonės, ar aš nusipelniau to, kas
atsitiko? Kodėl taip atsitiko? Aš
jam kaip mama už dukrą atleidžiu.
Jis man buvo labai geras vaikas.
Nenoriu, kad Andrius „sėstų”. Čia
buvo klaida, jis sakė, kad norėjo
tik pagąsdinti. Padėkit man. Tegul
gyvena. Auginau kaip galėjau, kaip
mokėjau, nei cento iš valstybės neprašiau” - sielojosi J.Romanova.
Močiutė kalbėjo, kad A.Vareika
buvęs sveikas vyras, tačiau prieš
keletą metų jam moteris alaus bare
trenkė bokalu per galvą – nuo to

laiko, pasak J.Romanovos, jos
anūkas sunkiai juda, turi pirmos
grupės invalidumą.
Močiutės teigimu, Andrius pas
savo motiną N.Šovinienę į Antruosius Svirnus persikraustė prieš keletą metų, kai ši sūnui užrašė namus.
„Ji dirbo. Labai sunkiai dirbo. Abu
su sūnumi gyveno nelabai draugiškai. Ji labai gerdavo, pragerdavo
viską, ką uždirbdavo, ir prie invalido kabinėdavosi. Prapuldavo
pinigai ir Andrius negalėdavo nusipirkti vaistų nuo galvos skausmo
Visi žino, kaip jie gyveno, ateidavo
ji girta, įerzindavo. Tad, kas gi kaltas?” – anūką užstojo močiutė.
J.Romanova vylėsi, jog jos anūką galima pagydyti, kad gali padėti
operacijos. 86-metų močiutė rūpinosi, kad anūkas turėtų kuo gydytis. Ji
aiškino, kad ir tragedijos išvakarėse
paprašė Kavarsko seniūno, kad šis
nuvežtų anūkui vaistų. „Jam buvo
labai bloga. Vaikas kalbėdavo, kad
paimsiu peilį ir pats nusižudysiu…
Andrių operavo ne vieną kartą - jo
viena akis nemato, yra paralyžuotas.
Aš noriu, kad jis gyventų, kad sutiktų
savo dukrelę, kuri dabar Aulelių vaikų namuose” – dėstė J.Romanova.
„Baisi tragedija, bet jis jau atkentėjo. Andrius daug iškentėjo.
Jis nenorėjo taip padaryti. Dabar
anūko ieškau ir nežinau, kur jis
yra. Kur jį išvežė? Atiduokit man
vaiką.” - maldavo močiutė.
A.Vareika už padarytą nusikaltimą gali būti nuteistas nuo 8 iki 20
metų kalėjimo ar net laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

-ANYKŠTA

Anykščius pripažino probleminiu
rajonu. Ir tuo didžiuojamės!
(Atkelta iš 1 p.)
Į tikslinių teritorijų statusą galėjo pretenduoti miestai, kuriuose
yra nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų.
Tiek gyventojų turi 54 Lietuvos
miestai. Į
Į tikslinių teritorijų sąrašą be
Anykščių įrašyti šie miestai: Biržai, Elektrėnai, Garliava, Kaišiadorys, Kalvarija, Kėdainiai, Kupiškis,
Kuršėnai, Lentvaris, Molėtai, Pagėgiai, Pakruojis, Plungė, Prienai,
Raseiniai, Rietavas, Šilutė, Širvintos, Ukmergė, Varėna, Vilkaviškis
ir Zarasai. Kaip matome, dalis šių

užjaučia

Algimantas KORNIKAS, Kavarsko viensėdžio gyventojas:
- Man mero rinkimai neaktualu. Aš kaimietis. Ką man duos
vienaip ar kitaip išrinktas meras? Man būtų aktualiau seniūno rinkimai. Mes išsirinktume
tokį seniūną, kuris geriausiai
atstovautų mūsų interesus, gal
ne tą, kurį paskiria valdžia.

Jeilis siūlo dolerius, Kembridžas – svarus

Po Anykščius sukrėtusios tragedijos, kai Antrųjų Svirnų kaime girtas vyras nužudė savo motiną, į
„Anykštos” redakciją atėjo žudiko močiutė 86-erių metų Kavarsko gyventoja Jakaterina Romanova. Močiutė per mūsų laikraštį prašė neteisti jos anūko, nes „dukros jau nesusigrąžins”.

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Ingrida TYLAITĖ, emigrantė:
- Man, iš tikrųjų, jokio skirtumo, kaip bus renkamas meras, tačiau manau, kad gali būti
ta pati tvarka kaip dabar, kai
merą renka gyventojų išrinkta
rajono Taryba. O gal žmonėms
geriau patiems tiesioginiuose
rinkimuose išsirinkti merą?

savaitės citatos

Skaudžios netekties valandą, dėl Vytauto Lukoševičiaus
mirties,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Aldoną, sūnus Vygantą ir
Saulių, anūkus, visus artimuosus ir liūdime kartu.
A. ir J. Pukenių šeima

miestų nėra rajonų centrai.
Atrinkti miestai 2014-2020 m.
sulauks 382 mln. litų paramos iš
ES struktūrinių fondų.
Anykščių valdžia, besididžiuojanti
puikiai tvarkomu miestu, yra paradoksalioje situacijoje – norisi girtis
kaip gera gyventi mūsų mieste, tačiau
faktais ta pati valdžia įrodė vidaus

reikalų ministrui, kad patenkame tarp
problematiškiausių šalies miestų ir
esame toje pačioje gretoje kaip Garliava, Pagėgiai ir Lentvaris...
Paradoksais, regis, pagrįsti ir
komentarai portale anyksta.lt, kur
skaitytojai vertino žinią apie tai,
kad Anykščiams suteiktas tikslinės
teritorijos statusas.

balsai internete (anyksta.lt):
„liucija“: „ Mieli žurnalistai, jei jūs jaučiatės ubagais, tai tamstų nei investicijos, nei darbo vietos neišgelbės. Nesiūkit savo kreivo suvokimo protaujantiems žmonėms. Geriau pasižiūrėkit, kad ir SWED banko ataskaitas anykštėnų pensininkai pagal laikomus banke indėlius yra turtingiausi šalyje.
Tad, kas tie ubagai - tai nuolat raudantys ir vis dar galvojantys, kad kažkas
kažką už juos turi padaryti, kad jie pasijaustų turtuoliais“.
„ačiū“: „Ačiū merui ir Milakniui, tik jų nenuilstamo darbo dėka patekome į probleminių miestų sąrašą“.
„Skaitytojas“: „Ačiū merui ir jo komandai“.
„TAI DABAR“: „Bus gėda prisipažinti, kad esi iš Anykščių“.
„2003-2007-2011m. koalicijų formuotojas“: „ Manau, kad tai didelis dabartinės koalicijos nuopelnas. Juk ateis dideli pinigai miestui ir dar daugiau
darbų galės padaryti S.Obelevičius. Sveikinu ir džiaugiuosi kartu su dabartine valdančiąja dauguma!“.
„Jo“: „Garbingas sąrašas, Lentvaris, Kuršėnai, Pagėgiai, Anykščiai.
Vieni kurortai.“
„Ura Dariau“: „Šlovė TSKP ir partijos elitui KGB. Visų šalių durneliai į
rinkimus. Rinkime komunistų ir KGB istų sąrašą - Tėvynės sąjungą.“
„ura!“: „Einu pasigersiu už merą S.Obelevičių! Jei ne jo išmintis ir toliaregystė, nieko panašaus nebūtų buvę! Bambalį padarysiu ir už koaliciją.“
(Komentatorių kalba netaisyta – red.past.)

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykščių meras, apie tai, jog universitetai nori bendradarbiauti su Anykščiais:
„Tarp universitetų aštri konkurencija, grįšiu iš atostogų, reikės
pažiūrėti.“
Blogiausi išviešinami be pastangų...
Daiva GASIŪNIENĖ, vyriausia
rajono architektė, apie projektų
viešinimą:
„Susilaukėme priekaištų, kodėl
šis projektas mažai viešinamas ir
mes mažai populiariname savo geriausius projektus.“
Vieni pas štangistus, kiti – pas
šaškininkus

Algirdas ANANKA, rajono Tarybos narys, sunkiosios atletikos
treneris, apie už pašalpas atidirbančių asmenų darbą:
„Į Sporto centrą taip pat atsiunčia žmonių dirbti, tai pirmiausia
kalbuosi, bendrauju su žmogum,
jeigu jam darbas netinka, ieškau,
kas tinka, kol kas nusiskundimų
nebuvo.“
Už dyką tik sūris
pelėkautuose...
Gintaras RAŽANSKAS, istorijos mokytojas, apie atidirbimą už
pašalpas:
„Tai kokia čia parama, jeigu už
ją reikia atidirbti?“
O jei žmogus jau nepaeina?
Rimvydas GRIAUZDĖ, rajono
Tarybos narys, vargoninkas, apie
viešuosius darbus:
„Visi esam piliečiai, turim savo
pareigas, bet į žmogų vis dėlto reikia pažiūrėti, o ne stumti buldozeriu.“
Norėtumėt, kad sumokėję
„babkes“, „teliką“ žiūrėtume?!
Gintaras SENIULIS, Lietuvos
kaimo turizmo asociacijos Anykščių rajono skyriaus pirmininkas,
apie klientus:
„Didžiausia bėda – klientų mentalitetas: dauguma į gamtą išsiruošia tik palėbauti, pasiausti.“
Jei šviežias briedis – vienos
priemonės, jei senas barsukas –
kitos
Dalius STASIUKONIS, Anykščių kelių tarnybos viršininkas, apie
tai, kas daroma su suvažinėtais
žvėrimis:
„Kelininkai skambina medžiotojų būrelių vadovams, kurių teritorijoje yra toks įvykis, ir medžiotojai
susitvarko, jie žino ką daryti.“
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Pradėjo veikti vienintelis Pabaltijyje karklų
labirintų parkas
Anykštėnai ir miesto svečiai turi naują pramogą – veikti pradėjo
karklų labirintų parkas. Karklų labirintus šalia kelio į Kurklius,
prie Šlavėnų, užaugino anykštėnas verslininkas Deividas Dilys.

30-ies metų verslininkas Deividas Dilys, pasodinęs 2 kilometrus
karklų, tapo savotišku „jaunuoju botaniku“, kuriam būtina žinoti kaip karklai auga ir kaip juos prižiūrėti.
Ir smagu, ir saugu
Iš karklų suformuoti trys labirintai, vienas iš jų – „lenktyninis“. Šiame labirinte galima rengti savotiškas varžybas, rungtis,
kuris iš „sportininkų“ ar grupių
greičiau įveiks labirintą. D.Dilys
prieš šešerius metus šalia Anykščių pradėjo auginti kukurūzus
ir vasaros pabaigoje juose kirsti labirintus. Pasak verslininko,
karklų labirintų parkas atsirado
kaip kukurūzų labirintų idėjos
tęsinys.
Karklų labirintų parkas užima hektarą. Pramogautojai jame
turi veiklos bent porai valandų.
D.Dilys parko lankytojams siūlo
ir visą pluoštą papildomų pramogų – medyje įrengta apžvalgos aikštelė, pastatytas batutas,
iškastas tvenkinys, po kurį galima ridinėtis įlindus į kamuolius,
piknikų zonoje galima patiems

rievės

Linas BITVINSKAS
Metų ratas vėl apsisuko, o
diena nustojo ilgėti – vėl Joninės.
Nuo 2003 metų Joninės Lietuvoje
paskelbtos nedarbo diena. Tai, kad
įstatyme minimas tik Joninių vardas, sukėlė diskusijų tarp siekiančių
atskirti krikščioniškas Jonines ir
senąsias vasaros saulėgrįžos šventes, vadinamas Rasomis. Ši šventė
Lietuvoje nėra tokia populiari kaip
Latvijoje, tačiau Jonus ir Janes

keptis dešreles. Šaudykloje – išmėginti akies taiklumą šaudant
lankais arba dažasvydžio šautuvais. Montuojamas „alia smetoninis“ stendas, kuris suteiks
galimybę nusifotografuoti savo
galvą „primontavus“ ant svetimo
kūno atvaizdo... „Bus daug veiklos. Kol kas gal tik 60 procentų
idėjų įgyvendinome.“ - „Anykštai“ pasakojo D.Dilys.
Karklų labirintų parkas tik pradėjo veiklą, bet jau sulaukė ir pirmųjų mergvakarių, ir firmų korporatyvinių vakarėlių. Buvo ir
visas autobusas mokytojų. Pedagogės susižavėjo ne tik tuo, kad
labirintų parke yra daug veiklos,
bet ir pramogų saugumu. Pačios
mokytojos D.Diliui pasakojo, jog
būtinai į karklų labirintą atsiveš
mokinius – vaikus čia galima
„paleisti“ ilgam ir nesinervinti,
jog jie susižalos. Mat pramogos
– absoliučiai saugios.
nenustota sveikinti net ir sovietmečiu, o Joninių laužai liepsnodavo
piliakalniuose, nepaisant ateizmo
propagandos ir nacionalizmo
smerkimo.
Iš esmės visi pripažįsta, kad tai
yra senoji pagoniška šventė, su
krikščionybe neturinti nieko bendro.
Šventasis Raštas nieko nekalba
apie šią dieną, kad ji būtų kažkaip
susieta su Jonu Krikštytoju. Greičiau tai buvo formalus katalikybės
ir pagonybės susiėjimas, kai forma
buvo išlaikyta kaip ir krikščioniška,
bet esmė liko pagoniška. Panašiai kaip ant „Ford“ automobilio
užkabinus „Toyota“ lipduką esmė
nuo to nesikeičia, nors nepažįstantys automobilių gali ir apsigauti.
Gaila, bet Lietuvoje Joninės yra
virtę daugiau tokio lengvo turinio
švente, skirta girtavimui, triukšmui
ir kitiems gyvenimui kenksmingiems
veiksniams.
Joninių papročiai liko tie patys,
kokie buvo ir pagonybėje – ugnies,

„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja nuo 87,75 Lt.

Karklų labirintai – unikalūs
Kukurūzų labirintų gyvavimo sezonas labai trumpas. Juos
paruošti galima tik vasaros pabaigoje, kai užauga kukurūzai,
o pramoga baigiasi, kai gruodas
augalus nukanda. Todėl D.Dilys
svarstė įvairius variantus kuo pakeisti kukurūzus, kad pramogos
sezonas pailgėtų. „Galvojau ir
apie presuotų šiaudų ritinius, ir
apie rąstus, ir apie energetinius
karklus. Tačiau visi variantai atkrisdavo dėl praktinių dalykų.
Tarkim, kurui naudojamų energetinių karklų kamienas labai greitai auga, o labirintui reikia tokio
augalo, kuris lapotų, bet nestorėtų.“ – dėstė verslininkas. Karklų
labirintų idėjos D.Dilys nepavogė, nes nėra iš ko vogti – nei
Lenkijoje, nei Pabaltijyje tokių
labirintų nėra. Jau nekalbant apie
Lietuvą... Jis atsitiktinai sužinojo, kad vienas verslininkas augina specialią, gyvatvorėms skirtą
karklų veislę ir užsisakė pas jį ...
2 kilometrus gyvatvorės.
Karklų labirintus Deividas
pasodino prieš trejus metus, o
suaugo jie tik dabar. Pasak verslininko, ir po trejų metų darbo jis
vis mokosi, kaip elgtis su karklais – kaip gintis nuo parazitų,
kokią chemiją naudoti, kad lapai
nekristų ir t.t. Verslininkas tapo
savotišku „jaunuoju botaniku“,
eksperimentuoja, žiūri, kaip atžalas leidžia iki žemės nukirsti
augalai ir pan.
Šiomis dienomis D.Dilys ketino cheminėmis priemonėmis
karklų labirintuose naikinti žolę.
Mat iškilo lyg ir paprasta, bet esminė problema – išsimynė takai,
todėl pramogautojams nebereikia
patiems ieškoti išėjimų iš labirintų, nes takas išveda...
Verslą lipdo kaip korį
Bilietas į karklų labirintų parką
kainuoja 12 litų (suaugusiems)
vandens, augmenijos garbinimas,
vainikų pynimas, meilės bei vestuvių burtai, žoliavimas ir kupoliavimas, paparčio žiedo ieškojimas
ir t.t.
Tiesa, bėgant laikui Joninės įgijo
ir naujų papročių – reikia paminėti
gausiai ir visuotinai kepamus šašlykus, tekančias alaus ir kitų gėrimų
upes. O štai su dainomis Lietuvoje
prasčiau – dažniau jas traukia
magnetofonai, bei kitos šiuolaikinės
priemonės, negu gyvi žmonės. Kaip
pavyzdį pateiksiu, kad kaimynai
latviai sako, kad kiekvienas latvis
turi mokėti bent 100 liaudies dainų,
o šitą arsenalą jie ir išnaudoja
per Jonines. Na, tikėkimės, kad
anykštėnai iki valios prisidainuos
bent Dainų šventėje, į kurią rajonas
šiemet siunčia tikrai gausų būrį –
apie 300 meno mėgėjų.
O šiaip tenka pripažinti, kad
gyvenimas Anykščiuose dainuoti
irgi neskatina. Greičiau jau protestuoti, bet ir šia teise anykštėnai

arba 10 litų (vaikams, mokiniams, studentams). D.Dilys savo
įmonėje, kuri valdo ir Dainuvos
nuotykių slėnį, yra įdarbinęs per
20 žmonių. Beje, trisdešimtmetis
Deividas šypsojosi, kad jis savo
firmoje, turbūt vyriausias darbuotojas – kolektyvo amžiaus
vidurkis gal apie 25 metus.
Karklų labirintų parką D.Dilys
kūrė naudodamasis paskolomis
bei gavęs paramą per Vietos veiklos grupės projektą.
Dideli pinigai, regis, nei iš nuotykių parko, nei iš karklų labirintų parko verslininkui nesišviečia.
„Jūs – nesate godus, nebandote
iš karto uždirbti milijonų?“ –

D.Dilio paklausėme. Verslininkas šypsojosi, kad norint uždirbti
milijoną, reikia įdėti milijoną.
„Turėčiau kelis milijonus, tikrai
žinočiau, kur juos investuoti.“ –
aiškino Deividas.
D.Dilys neneigė pinigų, uždarbio reikšmės, tačiau vienu iš
svarbiausių verslo variklių jis
vadino klientų, kolektyvo ir savo
asmeninę būseną. „Pramogų
verslas yra pozityvus. Pas mus ir
ateinantys, ir išeinantys klientai
būna geros nuotaikos“ – dėstė
verslininkas.
Ir dar... D.Dilys užsiauginęs
karklų labirintus neišsižadėjo
kukurūzų – net du laukus apsėjo ir bent viename iš jų rudeniop
iškirs labirintą. O per Anykščių
miesto šventę, šalia tilto vėl pakabins trosą, kuriuo kelias dienas
skriesime per Šventąją...

Iš medžiuose įrengtos stebėjimo aikštelės, galima žiūrėti kaip
karklų labirintuose išėjimo ieško bičiuliai.

Šaudymas iš lanko bei dažasvydžio šautuvų – viena iš pluošto papildomų pramogų, kurias galima rasti karklų labirinte.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotraukos ir iš Deivido DILIO archyvo.
naudojasi vangiai. Štai Vilniuje
vyko švietimo darbuotojų mitingas, tačiau anykštėnai mokytojai
kas atostogauja, kas į ekskursijas
išvažiavo, tegu kiti paprotestuos.
Anykščių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Žana Loginova sakė, kad
taip jau sutapo, jog niekas negali.
Tačiau anykštėnai vis dėlto buvo
– Anykščių muzikos mokykloje
veikia dvi profsąjungos, vienos iš
jų Švietimo darbuotojų profesinės
sąjungos pirmininkė Rita Uturytė
sakė, jog jų profsąjungos atstovai
buvo mitinge dalyvavo, eitynėse
žygiavo ir protestą prieš dabartinę
mokytojų padėtį išreiškė. „Man
keista, kad iš žymiai gausesnės
kitos profsąjungos niekas nevažiavo“,- paskambinusi į „Anykštą“
sakė R. Uturytė.
Na, pernelyg stebėtis nėra ko, nes
profsąjungų Lietuvoje kaip realios
jėgos dar nėra, dar tik kuriasi, dažniau profsąjungos kol kas atstovau-

ja pačios sau negu gina darbuotojų
interesus. Palyginus su tuo, kaip
veikia profsąjungos Norvegijoje,
kur darbuojasi mano pažįstami, jų
čia kaip ir nėra. Pažįstami pasakojo, kad vienai iš įmonių darbuotojų
Norvegijoje surengus streiką, į ją
palaikyti atvyko 60 žmonių iš įvairių
Norvegijos profsąjungų. Klausimas
dėl apmokėjimo buvo išspręstas per
kelias valandas. Beje, jos gina ir
mūsų tautiečius, kurie darbuojasi
toje šalyje. Neseniai nuskambėjo
istorija, kaip profsąjungos sužinojo,
kad lietuviui darbdavys moka 10
kartų mažesnį atlyginimą. Įsikišus
profsąjungoms darbdavys buvo
priverstas sumokėti už visą lietuvio
dirbtą laiką priklausančią sumą.
Taigi, Lietuvai dar yra ko mokytis ir
ko siekti ne tik darbo, bet ir švenčių
srityje.
Juokaujama, kad niekas taip
nekenkia sveikatai, kaip šventės.
Saugokite save ir gražios Joninių
nakties.

Prenumeruokite tinklalapyje www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt UAB Anukštos redakcijoje (Vilniaus
g. 29), pašto skyriuose, PayPost kioskuose Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
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sekmadienis
6.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k., subtitruota).
6.30 Šventadienio mintys.
7.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
8.00 Girių horizontai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija
(subtitruota).
11.00 Brolių Grimų pasakos. 4
s. „Sniego močia“.
12.15 Mokslo ekspresas.
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Didžiosios migracijos. 1
d. Gimę judėti“.
14.00 „Auksinė Agatos Kristi
kolekcija“. N-7
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.45 Keliai. Mašinos. Žmonės.
17.15 Lašas po lašo.
17.25 Visi namie.
18.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Belgija – Rusija.
21.05 Panorama.
21.15 Savaitė.
21.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Pietų Korėja – Alžyras.
0.10 „Blogiausi pasaulio nuomininkai“. N-7
0.40 Pasaulio futbolo čempionatas. JAV - Portugalija.
6.30 „Pirmykštė žemė“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.
7.45 „Teisingumo lyga. įsiveržimas“.

8.10 „Benas Tenas.
Supervisata“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Geriausias žeidėjas“.
11.45 „Tigrų komanda“.
13.30 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Komisaras Aleksas“.
N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7
21.35 „Vagių pasaulis“. N-14
23.40 „Bernis“. N-7
1.40 „Trijų dienų vadybininkai“
(k). N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo meistrai“. N-7
7.25 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Begalinė istorija“.
9.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.30 Statybų TV.
10.00 Sportuok su mumis.
10.30 „Prezidento sūnus“
12.30 „Bio kupolas“. N-7
14.20 „Adamsų šeimynėlė“.
N-7
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 „Prarastasis“. N-7
22.20 „Juodoji gulbė“. N-14
0.45 „Blogas elgesys“. N-14
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
7.55 Nacionalinė loterija.
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Tauro ragas. N-7

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
10.00 Pašėlusios močiutės.
N-7
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė Geografija.
Orkų žudymo mokykla“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7.
19.00 „Inga Lindstrom.Vasario
mėnuo“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS
„Nesugaunamasis ketvertas“.
N-14
23.40 „Tikras teisingumas.
Gatvės karai“ (k). N-14.
1.25 Bamba TV. S
6.45 „Sodo paslaptys“.
7.45 „Išgelbėti dizainerį“.
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdomybės“.
12.00 Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein.
12.30 Savaitgalis su Aleks.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Paslaptingos istorijos.
Gyvenu tikėdamas“.
16.30 „Būrėja“. N-7
17.00 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
19.00 „Magijos meistrai“. N-7
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO

pirmadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 Pasaulio futbolo čempionatas. JAV - Portugalija.
12.55 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
13.25 Savaitė (k).
13.45 Žingsnis po žingsnio.
14.00 Žinios.
14.15 Gyvenimas.
15.00 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Nyderlandai - Čilė
(arba Australija - Ispanija).
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 „Rojus Lietuvoj“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Kamerūnas - Brazilija
(arba Kroatija - Meksika).
1.05 Vakaro žinios.
1.35 „Senis“. N-7
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Lukas Skruzdėliukas“ (k).
10.50 „Piko valanda“ (k). N-7

12.15 „Tomo ir Džerio pasakos“ (k).
12.45 „Kulverstukas eina į
mokyklą“ (k).
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria. Balsai
iš anapus“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14.
21.30 Žinios.
22.10 „Mobilusis“. N-7
0.00 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
0.55 „Nikita“. N-7
1.50 „Čakas“. N-7
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.
N-7
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 „Prarastasis“. N-7
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV Pagalba. N-7
20.00 Aklos vestuvės. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.

22.00 „Saugus prieglobstis“.
N-7
23.00 „Paskutinis bučinys“.
N-14
0.20 „Melancholija“. N-14
3.00 „Kietašikniai“. S
4.30 „Pražūtingas svaigulys“.
N-14
6.05 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Ekstrasensai prieš
nusikaltėlius“(k). N-7
9.00 „Inga Lindstrom. Vasaros
mėnuo“ (k). N-7
11.00 „Laukinis“. N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Didžiojo sprogimo
teorija”. N-7
20.30 „Jokių kliūčių“.
21.30 „Anakonda“. N-7
23.15 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7
1.05 „Laukinis“ (k). N-7
2.05 Bamba TV. S
6.50 „Senosios Kristinos nutikimai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“.
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DETEKTYVAS „Niro Vulfo
mįslės. Išlaikytinės mirtis“. N-14
22.50 „Juodojo ežero paslaptis“. N-14
0.35 „Paslaptingos istorijos.
Gyvenu tikėdamas (k)“.
KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“.
8.30 „Mažasis princas“.
9.00 Septynios Kauno dienos.
9.30 Šokių šventė „Laiko
vaikai“.
11.35 „Strazdanota vasara“.
12.45 Vilniaus Akademinio
dramos teatro spektaklis
„Stepančikovo dvaras ir jo
gyventojai“ (k).
15.15 „Gyvuosius - apraudu,
mirusius - šaukiu...“
16.10 Šventadienio mintys.
16.40 „Palanga“.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.40 „Lietuvos liaudies buities
muziejus“.
19.00 „Barbora Radvilaitė“.
21.20 Rašytojo Kazio Almeno
knygos „Lietingos dienos“ pristatymas (k).
22.15 Lietuvių kinas trumpai.
Vasaros MEDIA Studija.
Geriausi trumpametražiai filmai. 2004 m. 1, 2 d. (k).
23.00 Panorama (k).
23.15 „Didžiosios migracijos. 1
d. Gimę judėti“.
0.05 Džiazo vakaras (k).
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
6.15 Alchemija LVI.
Universitetas kaip kultūra. VDU
karta (k).

6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
9.05 Mano kiemas (k).
9.35 KK2 (k). N-7.
10.15 Dviračio šou (k).
10.45 Alchemija LVI.
Universitetas kaip kultūra. VDU
karta (k).
11.15 KK2 (k). N-7
12.00 Dviračio žinios.
12.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė
(k).
14.00 Valanda su Rūta (k).
15.35 KK2 penktadienis (k).
N-7.
16.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
17.20 Padėkime augti (k).
17.45 Šefas rekomenduoja (k).
18.15 Nuo...Iki....
19.05 Alchemija LVI.
Universitetas kaip kultūra. VDU
karta (k).
19.40 KTV - kino ir tele virtuvė.
20.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7
21.00 „Mus supantis pasaulis“.
22.00 „Rojaus sodai“.
23.00 Padėkime augti (k).
23.30 Savaitės kriminalai. N-7.
0.00 Sveikatos ABC.
0.50 KK2 (k). N-7
1.30 Nuo...Iki... (k).
2.15 Yra kaip yra (k). N-7
3.05 KK2 (k). N-7
3.45 Autopilotas (k).
4.15 Farai. N-14
8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių.
11.00 „Su Anthony Bourdainu

be rezervacijos“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
13.00 „Topmodeliai“. N-7
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Krovinių karai“. N-7
16.00 „Kriso Eindželo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „Rezidentai“. N-7
19.00 „Formulės – 1“ pasaulio
čempionato Didžiojo Austrijos
prizo lenktynės.
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“. N-14
22.45 Pertraukoje - Kitoks
futbolo čempionatas.
23.05 „Daugiau nei draugai“.
N-7
0.00 „Las Vegasas“. N-14
1.00 „Lyga“. N-7
1.50 „Lujis“. N-7
7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Sumaniausi gyvūnai“.
N-7
9.20 Šiandien kimba.
9.50 Namų daktaras.
10.25 „Pažabok stresą!“
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Girių takais.
12.00 „Albanas“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios
17.20 „Laukinis pasaulis“.
18.00 Žinios.
18.25 „Rubliovka“. N-7
19.35 „Mossad. Izraelio specialiosios pajėgos“. N-7
20.40 Grilio skanėstai.
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-7
23.30 „Šerifas“. N-7

2014 06 23
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Sodininkų pasaulis“
(k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“ (k). N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VII“ (k). N-7
16.00 „Senosios Kristinos
nutikimai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Starskis ir Hečas“. N-7
23.05 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.00 „Dūmas“. N-14
0.55 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Labas rytas, Lietuva (k).
12.15 Kine kaip kine (k).
12.45 „Birželis, vasaros pradžia“ (k).
14.15 „Lietuvos liaudies buities muziejus“ (k).
14.35 Šventadienio mintys.
15.00 Septynios Kauno dienos (k).
15.30 Istorijos detektyvai.
16.15 Amžininkai. 1941 m.

birželis.
17.05 Baletas „Vasarvidžio
nakties sapnas“.
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Australija - Ispanija
(arba Nyderlandai - Čilė).
21.00 Vienos filharmonijos
simfoninio orkestro vasaros
koncertas Šėnbrune.
22.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Kroatija - Meksika
(arba Kamerūnas - Brazilija).
1.00 Panorama (k).
1.25 Joninės Viekšniuose.
2.05 Linija, spalva, forma (k).
5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.50 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
7.35 Savaitės kriminalai (k).
N-7
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios.
9.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7
9.55 „Mus supantis pasaulis“
(k).
10.50 „Rojaus sodai“ (k).
11.50 „Mus supantis pasaulis“
(k).
12.45 „Rojaus sodai“ (k).
13.45 Padėkime augti (k).
14.15 Valanda su Rūta (k).
15.50 Savaitės kriminalai (k).
N-7
16.20 Ne vienas kelyje (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.

9.25 Universitetai.lt.
9.55 „Beverli Hilsas
90210“. N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėta“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Kingas ir Maksvel“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.05 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.10 „Kukurūzų vaikai.
Apreiškimas“. S
1.05 „CSI kriminalistai“. N-7
1.55 „Lujis“. N-7
7.40 „Gamtos pasaulis“.
7.55 „Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai“. N-7
9.00 „Vera“. N-7
11.00 „Inspektorius Luisas“.
N-7
13.00 „Iššūkis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Iššūkis“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 „Iššūkis“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 Grilio skanėstai.
18.45 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje...“ N-7
21.00 „Tai Chi nulis“. N-14
23.00 „Amerikietiškos pagirios. Laukinis vakarėlis“. S
1.00 „Pelkių padaro sugrįžimas“. S
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antradienis
6.00 Klausimėlis.lt
6.15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
7.15 Kulinarijos laida „Skonio
improvizacija“ (k).
8.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
9.00 „Komisaras Reksas“. N-7
10.00 „Tadas Blinda“.
13.00 Juokis. Humoro šventė.
15.00 Gintarinė pora 2014.
17.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Italija - Urugvajus
(arba Kosta Rika - Anglija).
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 „Rojus Lietuvoj“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Graikija - Dramblio
Kaulo Krantas (arba Japonija
- Kolumbija).
1.05 „Senis“. N-7
6.35 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.00 „Čihuahua kailyje“.
8.35 „Toras. Asgardo legendos“.
10.00 „Griausmingieji Čarlio
angelai“. N-7
12.00 „Karalius Artūras“. N-7
14.25 „Vaikis“.
16.35 Gerumo žvaigždė. 2014
m.
18.30 Žinios.
19.00 Specialus Joninių
koncertas iš Harmony parko

„Šeimų šventė“.
21.10 „Kvailių auksas“. N-7
23.25 „Įbroliai“. N-14
1.35 „Šaltasis kalnas“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Žalioji enciklopedija.
7.00 „Zolaris“. N-7
8.40 „Kukaračia“.
10.05 „Lizės Magvair filmas“.
N-7
12.00 „Nuostabus šuo“.
13.45 „Spąstai tėvams“.
16.15 „Du broliai - tigrės
vaikai“.
18.30 TV3 žinios
19.10 Lietuvos komiko vakaras Humoro meistrų koncertas. N-7
22.00 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“.
N-7
23.00 „Naktis su Bete Kuper“.
N-7
1.05 „CSI kriminalistai“. N-14
1.55 „24 valandos“. N-14
2.45 „Anarchijos vaikai“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
9.00 „Amerikietiškos imtynės“
(k). N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Atsargiai - moterys! (k).

N-7
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Didžiojo sprogimo teorija“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
21.50 „Kitoks parodijų filmas“.
N-14
23.35 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7
1.25 „Laukinis“ (k). N-7
2.25 Bamba TV. S
6.50 „Senosios Kristinos nutikimai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Mano draugė beždžionėlė“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Sodininkų pasaulis“
(k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“ (k). N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VII“ (k). N-7
16.00 „Senosios Kristinos
nutikimai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Baimė“. N-14
23.00 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7

trečiadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 Lietuva gali.
12.00 Bėdų turgus.
13.00 Klaidos kaina. N-7
14.00 Žinios.
14.15 Istorijos detektyvai.
15.05 Emigrantai.
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7
17.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Nigerija - Argentina (arba
Bosnija ir Hercegovina - Iranas).
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 „Rojus Lietuvoj“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Ekvadoras - Prancūzija
(arba Hondūras - Šveicarija).
1.05 Vakaro žinios.
1.35 „Senis“. N-7
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(k.).
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.45 „Vaikis“ (k).
10.45 „Kvailių auksas“ (k). N-7
12.55 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria. Draugas
ir pagalbininkas“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Godzila“.
0.55 „Nikita“. N-7
1.50 „Čakas“. N-7
6.25 „Kukaračia“.
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 Lietuvos komiko vakaras
Humoro meistrų koncertas (k).
N-7
12.50 „Ragai ir kanopos sugrįžta“.
13.20 „Meškiukai Gamiai“.
13.50 „Madagaskaro pingvinai“.
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“.
N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios
19.10 TV Pagalba. N-7
20.00 „Inspektorius Mažylis“.
N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios

22.00 Vikingų loto
22.05 „Daktaras Hausas“. N-14
23.05 „Garbinga kurtizanė“.
N-14
1.20 „CSI kriminalistai“. N-14
2.15 „24 valandos“. N-14
3.05 „Anarchijos vaikai“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
8.00 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
9.00 Prajuokink mane (k). N-7
10.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Didžiojo sprogimo teorija“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!”. N-7
21.30 „Jausmingoji Minesota“.
N-14
23.35 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7
1.25 „Laukinis (k)“. N-7.
2.25 Bamba TV. S
6.50 „Senosios Kristinos nutikimai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
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23.55 „Dūmas“. N-14
0.50 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Koncertuoja „Bix“ ir
„Freaks“ (k).
11.30 „Džeronimas“.
11.50 „Mažasis princas“.
12.15 Pagalbos ranka.
12.40 Septynios Kauno dienos
(k).
13.15 Joninės Viekšniuose (k).
14.00 „Medinės istorijos“.
15.00 Kompozitoriaus
VygandoTelksnio kūryba.
15.30 Savaitė (k).
15.50 Kultūra.
16.10 „Petras Kurmelis“.
18.15 Prisiminkime.
VygandoTelksnio dainos.
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Kosta Rika - Anglija
(arba Italija - Urugvajus).
21.00 „Svajonė apie Šiaurės
ašigalį“.
21.30 „Įkyrių minčių nelaisvėje“.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Japonija - Kolumbija
(arba Graikija - Dramblio
Kaulo Krantas).
1.00 Panorama (k).
1.25 Mūsų dienos - kaip
šventė.
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7

12.15 Dviračio šou.
12.40 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“ (k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Alchemija LVI.
Universitetas kaip kultūra. VDU
karta (k).
14.15 Yra kaip yra. N-7.
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos. N-7
17.00 Dviračio šou (k).
17.25 Yra kaip yra (k). N-7
18.20 24 valandos (k). N-7
18.55 KK2 (k). N-7
19.40 Dviračio šou (k).
20.05 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“ (k).
20.40 KTV - kino ir tele virtuvė
(k).
21.10 Alchemija LVI.
Universitetas kaip kultūra. VDU
karta (k).
21.40 Yra kaip yra (k). N-7
22.35 KK2 (k). N-7
23.15 Dviračio šou (k).
23.40 24 valandos (k). N-7
0.15 Dviračio šou (k).
0.40 Yra kaip yra (k). N-7
1.30 24 valandos (k). N-7
2.05 KK2 (k). N-7
2.45 Dviračio šou (k).
3.10 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“ (k).
3.45 KTV - kino ir tele virtuvė
(k).
4.10 Alchemija LVI.
Universitetas kaip kultūra. VDU
karta (k).
4.40 Šefas rekomenduoja (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Tavo augintinis.

9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėta“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Kingas ir Maksvel“.
N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“.
N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Sakalo akis“. N-7
0.05 „Naša Raša“. N-14
1.10 „CSI kriminalistai“. N-7
2.00 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
2.45 „Lujis“. N-7
7.40 „Gamtos pasaulis“.
7.55 „Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai“. N-7
9.00 „Vera“. N-7
11.00 „Inspektorius Luisas“.
N-7
13.00 „Iššūkis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Iššūkis“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 „Iššūkis“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 Grilio skanėstai.
18.45 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje...“ N-7.
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Amerikos muzikos
„Grammy“ apdovanojimai.
1.15 Nuoga tiesa. N-7
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8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Berniukas ir voveriukas“.
9.05 „Muča Luča“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Mylėk savo sodą“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 Superauklė. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VII“ (k). N-7
16.00 „Senosios Kristinos nutikimai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Nakties paukščiai“. N-7
23.05 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.00 „Dūmas“. N-14
0.55 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Labas rytas, Lietuva (k).
12.15 Naktinis ekspresas (k).
12.45 Mūsų dienos - kaip šventė (k).
14.15 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu (k).
15.00 Spaudos kelias. 4 laida.
Liberalioji pogrindžio spauda (k).
15.25 Legendos. Rašytojas
Grigorijus Kanovičius (k).
16.10 „Palanga“ (k).
18.00 „1941 m. Birželio sukilimas“.
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Bosnija ir Hercegovina

- Iranas (arba Nigerija Argentina).
21.00 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2014.
21.30 Kultūros savanoriai.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Hondūras - Šveicarija
(arba Ekvadoras - Prancūzija).
1.00 Panorama (k).
1.25 Savaitė (k).
1.45 Baletas „Vasarvidžio nakties sapnas“ (k).
5.05 Yra kaip yra (k). N-7
6.00 KK2 (k). N-7
6.40 Dviračio šou (k).
7.05 24 valandos (k). N-7
7.40 Dviračio šou (k).
8.05 Yra kaip yra (k). N-7
9.00 Žinios.
9.35 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.45 Pagalbos skambutis (k).
N-7
13.35 Ne vienas kelyje.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Adrenalinas. N-7
9.55 „Beverli Hilsas 90210“. N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7

11.55 „Viskas teisėta“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Kingas ir Maksvel“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Neįmanoma misija 3“.
N-7
0.25 Europos pokerio turas. S
1.20 „Naša Raša“. N-7
1.45 „CSI kriminalistai“. N-7
2.35 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. N-7
7.35 Žinios.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Žinios.
12.00 Kitoks pokalbis. N-7
13.00 „Pasaulio stebuklai“.
13.10 „Nuo Vilniaus iki Bankoko“.
14.20 „Pasaulio stebuklai“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Kartą Odesoje...“ N-7
21.00 Viskas bus gerai! N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Patriotai. N-7
23.45 „Kartą Odesoje“. N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k). N-7
10.00 „Hartlando užuovėja“.
11.00 LRT Vasaros studija.
Referendumas dėl žemės
pardavimo užsieniečiams.
12.00 Bėdų turgus.
13.00 Klaidos kaina. N-7
14.00 Žinios.
14.15 Specialus tyrimas.
15.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Portugalija - Gana
(arba JAV - Vokietija).
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 „Rojus Lietuvoj“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Alžyras - Rusija (arba
Pietų Korėja - Belgija).
1.05 Vakaro žinios.
1.35 „Senis“. N-7
6.35 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k).
N-7

11.10 „Komisarai tiria.
Draugas ir pagalbininkas“ (k).
N-7.
11.50 Pagalbos skambutis.
N-7.
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria.
Dukters meilė“. N-7.
21.00 „Soriukas“. N-14
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Patriotas“. N-7
1.20 „Ties riba“. N-14
2.15 Sveikatos ABC (k).
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 „Inspektorius Mažylis“.
N-7
12.20 „Juodoji skylė“. N-7
12.50 „Ragai ir kanopos sugrįžta“.
13.20 „Meškiukai Gamiai“.
13.50 „Madagaskaro pingvinai“.
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7

16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.10 TV Pagalba. N-7
20.00 Mano geriausia draugė.
N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 „Gelbėtojų būrys“. N-7
23.00 „Tai bent mamytė“. N-7
0.55 „CSI kriminalistai“. N-14
1.45 „24 valandos“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k)“. N-7
8.00 „Ekstrasensai detektyvai“. N-7
9.00 Prajuokink mane (k). N-7
9.50 „Jokių kliūčių!“ (k).
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Didžiojo sprogimo
teorija“. N-7
20.30 Juoko kovos. N-7
21.30 „10-os ir Vulfo gatvių
sankryža“. N-14
23.40 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7
1.30 „Laukinis“ (k). N-7
2.30 Bamba TV. S

penktadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
10.55 Lašas po lašo (k).
11.00 Lietuva gali.
12.00 Bėdų turgus.
13.00 Klaidos kaina. N-7
14.00 Žinios.
14.15 Stilius.
15.05 Kulinarijos laida „Skonio
improvizacija“ (k).
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.50 Referendumas dėl
žemės pardavimo užsieniečiams. Referendumo iniciatorių ir priešininkų debatai.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 Duokim garo! Joninės.
0.00 „Senis“. N-7
1.15 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (k). N-7
6.35 „Didysis filmukų šou“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
8.50 24 valandos (k). N-7

10.10 Tikras gyvenimas (k).
11.10 „Komisarai tiria. Dukters
meilė“ (k). N-7.
11.45 Mano vyras gali. N-7.
12.55 „Agentas Šunytis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 „Policijos akademija 4.
Civiliai patruliai“. N-7
21.15 „Mirtinas ginklas“. N-7
23.30 „Dėžė“. N-14
1.50 „Soriukas“ (k). N-14
6.45 Teleparduotuvė
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Dievobaimingos kalės“.
N-7
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 Mano geriausia draugė.
N-7
12.20 „Juodoji skylė“. N-7
12.50 „Ragai ir kanopos sugrįžta“.
13.20 „Meškiukai Gamiai“.
13.50 „Madagaskaro pingvinai“.
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios
19.10 „Robinas Hudas“.

20.55 „Drilbitas“. N-7
23.05 „Noriu jos, nenoriu tos!“.
N-7
1.00 „Laimė viena nevaikšto“.
N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Ekstrasensai detektyvai“. N-7
9.00 Juoko kovos (k). N-7
10.00 „Jokių kliūčių!“ (k).
11.00 „Laukinis“. N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Šeimynėlė“. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės.
N-7
21.30 „Iki mirties“. N-14
23.40 „10-os ir Vulfo gatvių
sankryža“ (k). N-14
1.45 „Laukinis“ (k). N-7
2.45 Bamba TV. S
6.50 „Senosios Kristinos nutikimai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Berniukas ir voveriukas“.
9.05 „Muča Luča“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.

6.50 „Senosios Kristinos nutikimai“ (k). N-7
7.20 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Berniukas ir voveriukas“.
9.05 „Muča Luča“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Mylėk savo sodą“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai“ (k). N-7
16.00 „Senosios Kristinos
nutikimai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės V. Mirties varpas“. N-7
23.10 „Begėdis“. N-14
0.05 „Farų šeima“. N-7
1.00 „Žmogus juodu apsiaustu“. N-7

15.15 Amžininkai. 1941 m.
birželis (k).
16.10 „Barbora Radvilaitė“ (k)
18.30 Pasaulio futbolo čempionatas. JAV - Vokietija (arba
Portugalija - Gana).
21.00 ...formatas. Poetas
Jonas Kalinauskas.
21.15 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Pasaulio futbolo čempionatas. Pietų Korėja - Belgija
(arba Alžyras - Rusija).
1.00 Panorama (k).
1.25 Mūsų dienos - kaip
šventė.

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
21.30 „Iksmenai. Pradžia“.
N-7
0.00 „Naša Raša“. N-14
0.30 „CSI kriminalistai“. N-7
1.25 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
1.50 „Lujis“ N-7.

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

KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Labas rytas, Lietuva (k).
12.15 Naktinis ekspresas (k).
12.45 Muzika gyvai.
Johanesas Bramsas.
Vokiškasis requiem (k).
14.00 Grupė „Arstidir“
(Islandija) (k).

9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Vienam gale kablys.
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.50 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėta“. N-7
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7

7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Įspūdingiausi gamtos
reiškianiai“.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Deimantų medžiotojai“. N-7
21.00 Viskas bus gerai! N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė. N-14
23.45 „Kartą Odesoje“. N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
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10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Būrėja“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VII“ (k). N-7
16.00 „Senosios Kristinos
nutikimai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Detektyvas Kolambas.
Ilsėkitės ramybėje, ponia
Kolambo“. N-7
23.05 SNOBO KINAS
„Nuotaka iš Rusijos“. N-14
0.50 „Žmogus juodu apsiaustu“. N-7
KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Labas rytas, Lietuva (k).
12.15 Naktinis ekspresas (k).
12.45 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
14.20 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
16.10 Opera „Nabukas“.
18.20 Joninės Viekšniuose (k).
19.00 „Pažvelk, tai Vilnius...“.
20.05 Kūrybos metas.
Bendravimai į stalčių.
20.30 Kultūra. Fotomenininkas
Antanas Sutkus (k).
20.50 „Apie teisę“.
21.00 Linija, spalva, forma.
21.45 Lietuvių kinas trumpai.
Vasaros MEDIA Studija.

Geriausi trumpametražiai
filmai. 2006 m.
22.15 Naktinis ekspresas.
22.45 Džiazo vakaras.
23.30 Referendumas dėl
žemės pardavimo užsieniečiams. Referendumo iniciatorių ir priešininkų debatai (su
vertimu į gestų kalbą, k).
1.00 Panorama (k).
1.25 Septynios Kauno dienos
(k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 „Pagalbos skambutis“.
N-7
10.55 24 valandos. N-7.
11.30 Sekmadienio rytas.
12.15 Dviračio šou.
12.45 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
13.15 „Mus supantis pasaulis“
(k).
14.10 „Rojaus sodai“ (k).
15.05 „Mus supantis pasaulis“
(k).
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
9.55 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
10.55 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
11.55 „Viskas teisėtai“. N-7

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 25 Lt,
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm). 1 Lt.

12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „6 kadrai“. N-7
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški kadrai“. N-7
23.05 „Daugiau nei draugai“.
N-7
0.05 „Las Vegasas“. N-14
1.05 „CSI kriminalistai“. N-7
2.00 Aukščiausia pavara.
2.50 „Naša Raša“. N-7
7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.00 Patriotai. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
18.00 Reporteris.
18.45 „Likvidacija“. N-7
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7
21.50 „Šaulys“. N-14
23.50 „Bėk“. N-14
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6.00 Klausimėlis.lt
6.15 Pagalbos ranka.
6.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k).
7.30 Bėdų turgus (k).
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Kulinarinė laida „Skonio
improvizacija“.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
12.00 Mūsų miesteliai. Šeštokai.
2 d.
13.00 „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu“.
14.00 Muzikinis projektas
„Auksinis balsas“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. 1A-2B.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.35 „Karo pradžia“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. 1C-2D.
1.05 „Senis“. N-7
6.30 „Pirmykštė žemė“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.
7.45 „Teisingumo lyga.
Įsiveržimas “.

8.10 „Benas Tenas. Supervisata“.
8.35 „Tomo Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Paskutinis žiedlapis“.
9.45 „Nematoma skrybėlė“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Asteriksas ir vikingai“.
11.30 „Matilda“. N-7
13.30 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Komisaras Aleksas“. N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 SUPERKINAS „Tas pats
Karlsonas“.
20.45 „Madėjos liudytojų apsauga“. N-7
23.00 „Vyras už pinigus 2. Žigolo
Europoje“. N-14
0.40 „Paskutinė žmonijos viltis“.
N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo meistrai“.
7.25 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Begalinė istorija“.
9.00 Tobula moteris.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.30 „Barbė princesė ir elgeta“.
12.10 „Hačiko. Šuns istorija“.
14.05 „Kiaušingalviai“. N-7
15.50 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.15 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Undinė“. N-7
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6.40 Naujienos. 7.05 Laida kariams. 7.30 Vaikų klubas. 8.00 Sveikata. 9.00
Naujienos. 9.20 Kelionės užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.30 Fazenda. 11.00
Naujienos. 11.20 Vaidybinis f. “Kryžkelė”. 13.25 Vaidybinis f. “Du upės krantai”. 14.00
Naujienos. 14.20 Filmo tęsinys. 15.35 TV serialas “Blindažas”. 17.00 Naujienos.
17.20 Filmo tęsinys. 20.00 Laikas. 22.10Antrininkai. 23.50 Informacinė laida. 0.20
Retro FM legendos. 2.20 Vaidybinis f. “Mergina su gitara”. 3.50 Vaidybinis f. “Brangus
malonumas”. 5.10 Muzikinis kanalas.
5.20 Panorama. 5.55, 2.05 Baltarusijos bažnyčios. 6.20, 3.20Autografas. 6.45
Aukščiau stogo. 7.15 Vaidybinis f. “Vienaragio medžioklė”. 8.30 Baltarusijos virtuvė.
9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 3.45 Vaidybinis f. “Aukščiau vaivorykštės”. 10.25,
2.30 Pirmyn į praeitį. 10.50 Rytdiena - tai mes. 11.15 Firmos paslaptis. 11.30Apie
maistą. 12.10 Naujienos. Centrinis regionas. 12.35, 2.55 Minskas ir minskiečiai. 13.05
Dokumentinis serialas. 13.30Arsenalas. 14.00 Moterų žurnalas. 14.25 Laida automobilininkams. 15.15 Tavo miestas. 15.30 Tyrimo paslaptys. 16.05 Mūsiškiai.
16.20 Nežinoma Baltarusija. 16.45, 1.10 Pašnekesiai apie civilizaciją. 17.10 Slavų
mugė. 17.30 Pasitikėk ir tikrink. 18.00 Superloto. 18.50, 23.25 Mistinės istorijos. 19.40
Dailininkai. 20.05, 0.15 Toje pačioje vietoje tuo pačiu metu. 21.00 Svarbiausias eteris.
21.50 Orai. 22.05 Vaidybinis f. “Per kapines”. 1.35 Baltarusija 24.
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6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis pirkimas. 9.55
Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 13.10 Jie
ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Kelionės užrašai. 15.00 TV serialas “Du upės krantai.
Tęsinys”. 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime.
19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 TV serialas “Šiaurės vėjas”. 22.20 Politika.
23.25 Informacinė laida. 0.00 Vakarinis Urgantas. 0.35 Naktinės naujienos. 0.40
Vaidybinis f. “Penkios baimės minutės”. 2.05 Vaidybinis f. “Keistokas programišius”.
3.30 Mados nuosprendis. 5.10 Muzikinis kanalas.
5.05 Svarbiausias eteris. 5.50 Meistrai. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.05 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10
X zona. 9.05 Orai. 9.25Aplink planetą. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.35 Dialogai
apie civilizaciją. 11.00 Reporteris. 11.40 Slavų mugė. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.00 Redaktorių klubas. 13.35Atgalinė atskaita. 14.05 Mūsiškiai.
14.15 Perkrovimas. 15.15 Regiono naujienos. 15.25 Verslas. 15.45 “Per kapines”
Kino apysaka. 17.15, 3.00Arsenalas. 17.40, 1.35 Biuro stilius. 18.00 TV serialas
“Montekristas”. 19.20, 3.25 24 klausimai. 20.40Arena. 21.00 Panorama. 22.10
Filmas 1-as, “Jie dainavo už tėvynę”. 22.15 Forumas. 23.05, 4.10 Baltarusijos laikas.
0.00Aktualus interviu. 0.40 Vaidybinis f. “Epilogas”. 2.20 Dia@blogas. 2.50 Laida apie
futbolą. 3.55 X zona.
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5.50 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis pirkimas. 9.55
Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 13.00 Jie
ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Kelionės užrašai. 15.00 TV serialas “Du upės krantai.
Tęsinys”. 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime.

19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
21.10 „Aš, tu ir Diupr“. N-7
23.30 „Kelionė po Europą“. N-14
1.15 „Svajonių butas“. N-14
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Driftas su D1 Sport.
9.00 VRS kamera. N-7.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Atsargiai - moterys!“ N-7
10.30 Kviečiu vakarienės.
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų
lygos etapas Martinikoje.
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 „Milijonieriai“. N-7
15.00 „Šeimynėlė“ (k). N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensai detektyvai“.
N-7
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.30 MANO HEROJUS „Tikras
teisingumas. Mirtinas teisingumas“. N-14
23.15 AŠTRUS KINAS „Baubas
3“. S
1.05 Bamba TV. S
6.50 „Sodo paslaptys“. N-7
7.45 „Išgelbėti dizainerį“.
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.
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11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdomybės“.
12.00 Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein.
12.30 „Savaitgalis su Aleks“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Paslaptingos istorijos.
Žvilgsnis į save“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.00 „Vila prie ežero“. N-7
19.00 „Šnipas ne savo noru“. N-7
21.00 NemaRus kinas.
„Čigonas“. N-7
23.10 „Dešimčia metų jaunesni“.
N-7
0.15 „Paslaptingos istorijos.
Žvilgsnis į save“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 Amžininkai. 1941 m. birželis (k).
8.55 Kultūrų kryžkelė.
10.15 Krikščionio žodis.
10.30 Kelias (k).
10.45 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2014 (k).
11.15 ...formatas. Poetas Jonas
Kalinauskas (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 „1941 m. Birželio sukilimas“ (k).
12.30 Gyvenimo ratu su Zita
Kelmickaite.
13.00 „Petras Kurmelis“ (k).
15.05 Kine kaip kine.
15.35 „Kai aš mažas buvau“.
16.50 „Medinės istorijos“ (k).
17.45 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).

18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.55 TV serialas “Šiaurės vėjas”. 22.55Autorinė
interviu V. Poznerio laida. 23.55 Informacinė laida. 0.30 Premjera “Rusijos rinktinė.
Bilietas į Braziliją”. 1.20 Naktinės naujienos. 1.30 Vaidybinis f. “Ivanas Didysis”. 3.05
Vaidybinis f. “Jai sekasi”. 4.20 Mados nuosprendis. 5.10 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 11.45Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.15 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.05 TV serialas “Montekristas”. 9.55 Dokumentinis serialas. 10.25 24 klausimai. 10.50, 23.35, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.00 Forumas. 14.05, 22.40 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15
Regiono naujienos. 15.25Arena. 15.40 Vaidybinis f. “Epilogas”. 17.10 Pavarų dėžė.
17.40, 2.00 Moterų žurnalas. 18.05 TV serialas “Montekristas”. 19.20, 3.25 Žurnalisto
tyrimas. 20.40 Interesų sritis. 22.10Antras filmas “Jie dainavo už tėvynę”. 0.25 Sunkios
dienos vakaras. 0.50 Vaidybinis f. “Šelmis”. 2.40 Dia@blogas. 3.25 X zona.
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5.50 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis pirkimas. 9.50
Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 13.05 Jie
ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Kelionės užrašai. 14.55 TV serialas “Du upės krantai.
Tęsinys”. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime.
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.55 Lietuvos “Laikas”. 21.20 TV serialas “Šiaurės
vėjas”. 23.20 Lietuvos “Laikas”. 23.30 Informacinė laida. 0.05 Vaidybinis f. “Fatališka
Savos Morozovo meilė” (1 d.). 1.00 Naktinės naujienos. 1.10 Vaidybinis f. “Vėlyvos
gėlės”. 2.45 Vaidybinis f. “Poetas”. 4.20 Mados nuosprendis. 5.10 Muzikinis kanalas.
4.35, 21.00 Panorama. 5.40 Žmogaus teisės. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.50 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.10Apie maistą.
10.35 Žurnalisto tyrimas. 11.05, 23.05, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Sveikata. 13.35 Pirmyn į praeitį. 14.00 TV serialas “Meilės
adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. “Šelmis”.
16.55 Taikus ratas. 17.10 Laida automobilininkams. 17.35 Dokumentinis f. 19.20, 2.55
24 klausimai. 20.40, 3.35 Specialus reportažas. 22.10 Trečias filmas “Jie dainavo už
tėvynę”. 0.30Aktualus interviu. 00.40 Istorinė drama “Legenda apie kunigaikštienę
Olgą”, 1 s. 2.30 Dia@blogas. 3.40 X zona.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25
Kontrolinis pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25
Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Kelionės užrašai. 15.00 TV
serialas “Du upės krantai. Tęsinys”. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.55 Lietuvos “Laikas”.
21.20 TV serialas “Šiaurės vėjas”. 23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.25 Informacinė laida.
0.00 Vaidybinis f. “Fatališka Savos Morozovo meilė” (2 d.). 0.55 Naktinės naujienos.
1.05 Žvaigždėlaivis. 1.20 Vaidybinis f. “Kol svajonė eina iš proto”. 2.35 Vaidybinis f.
“Darbo vieta”. 3.45 Mados nuosprendis. 5.25 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 11.45Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.00 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25

18.00 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
21.00 Vienos filharmonijos
simfoninio orkestro koncertas
Sarajeve.
22.30 Kūrybos metas.
Bendravimai į stalčių (k).
23.00 Panorama (k).
23.25 Operetė „Paganinis“.
5.00 Info diena (k).
9.00 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Nuo...Iki....
14.15 KK2 (k). N-7
14.55 Dviračio šou (k).
15.25 Padėkime augti.
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7.
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Mano kiemas.
18.45 KK2 penktadienis. N-7
20.00 Pasivaikščiojimai su
prof. Š.Liekiu. VDU karta.
20.30 Padėkime augti (k).
21.00 „Mus supantis pasaulis“.
22.00 „Rojaus sodai“.
23.00 Pagalbos skambutis.
N-7
23.55 Valanda su Rūta.
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7
2.40 Yra kaip yra (k). N-7
3.30 Mano kiemas (k).
4.00 Pasivaikščiojimai su prof.
Š.Liekiu. VDU karta.(k).
4.30 Nuo...Iki... (k).
8.45 Teleparduotuvė.

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Krovinių karai“. N-7
11.00 „Su Anthony Bourdainu
be rezervacijos“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „Rezidentai“. N-7
19.00 „Žvaigždžių karai II. Klonų
puolimas“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“. N-7
23.00 „Daugiau nei draugai“.
N-7
0.00 „Las Vegasas“. N-14
1.00 „Lyga“. N-7
1.50 „Lujis“. N-7
7.50 Patriotai.
8.50 „Pasaulio istorija“. N-7
11.00 Viskas bus gerai! N-7
13.00 „Likvidacija“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios
17.20 „Laukinis pasaulis“.
18.00 Žinios.
18.25 „Vera“. N-7
20.25 „Laukinis pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.30 „Merdoko paslaptys“.
N-7
23.40 „Jaunikliai kurorte“. S

Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas “Montekristas”. 9.55Apie maistą.
10.25 24 klausimai. 10.50, 23.35, 3.50 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”.13.05 Terra incognita. Nežinoma Baltarusija.13.30 Pasitikėk ir
tikrink. 14.00, 22.40 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30
Specialus reportažas. 15.45, 0.55 Istorinė drama “Legenda apie kunigaikštienę Olgą”,
2 s. 16.55 Firmos paslaptis. 17.10 Jėgos veiksnys. 17.35, 2.00 Įžymybės. 19.20, 3.10
Piniginė ir gyvybė. 20.40 Interesų sritis. 22.10 Ketvirtas filmas. “Jie dainavo už tėvynę”.
22.40 Vaidybinis f. “Meilės adjutantai”. 0.25 Sunkios dienos vakaras. 2.45 Dia@
blogas. 3.35 X zona.

penktadienis 2014 06 27
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25
Kontrolinis pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25
Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes. 14.00 Naujienos. 14.20 Elina Bistrickaja. 15.25
Mados nuosprendis. 16.25 Humoro festivalis “Jūrmala 2011”. 20.00 Laikas. 20.35
TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 21.40 Kaip du vandens lašai. 0.40 Informacinė laida.
1.10 Vaidybinis f. “Kryžkelė”. 2.55 Humoro festivalis “Jūrmala 2011”. 4.20 Vaidybinis f.
“Namo”. 5.50 Mados nuosprendis. 6.40 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona.
8.50 Metropolito žodis. 9.05 TV serialas “Montekristas”. 9.55 Baltarusijos virtuvė.
10.20 Piniginė ir gyvybė. 10.50 Baltarusijos laikas. 11.40 Specialusis reportažas.
12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.05, 1.00 Rytdiena - tai mes. 13.35,
2.25Aukščiau stogo. 14.00, 22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono
naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Istorinė drama “Legenda apie kunigaikštienę
Olgą”, 2 s. 16.55 Baltarusijos žemė. 17.10, 3.20 Muzikos malūnas. 18.05 Mistinės
istorijos. 19.20 Tyrimo paslaptys. 20.40, 1.45 Taikus ratas. 21.45 Penktas filmas. “Jie
dainavo už tėvynę”. 23.05, 4.40 Reporteris. 23.45 Vaidybinis f. “Nereikia fokusų”. 2.00
Terra incognita. Nežinoma Baltarusija. 2.50 Pasitikėk ir tikrink. 4.15 X zona. Savaitės
apžvalga.

šeštadienis 2014 06 28
7.00 Naujienos. 7.25 Kontrolinis pirkimas. 7.50 Vaikų klubas. 8.20 Grok, brangi armonika. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas pietauti.
11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.15AleksandrasAbdulovas. 13.25 TV
serialas “Mano vienintelė nuodėmė”. 17.00 Naujienos. 17.20 TV serialo tęsinys. 17.50
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 20.00 Laikas. 20.30 Dvi žvaigždės. 22.15 Šįvakar
suA. Malachovu. 23.55 Informacinė laida. 0.30 Vaidybinis f. “Atsisveikinimas”. 2.10
Vaidybinis f. “Mylimoji mechaniko Gavrilovo moteris”. 2.50 Vaidybinis f. “Portretas su
lietumi”. 3.25 Vaidybinis f. “Iki išsiskiriant”. 4.45 Muzikinis kanalas.
5.10, 21.00 Panorama. 5.50, 2.05 Religinė laida. 6.15 Vaidybinis f. “Nereikia fokusų”.
7.45, 23.10 Mistinės istorijos. 8.30, 2.30 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos.
9.10, 3.40 Vaidybinis f. “Be antkaklio”. 10.40Animacinis f. 10.50, 3.00 Perkrovimas.
11.30Apie maistą. 12.10 Redaktorių klubas. 12.45 Firmos paslaptis. 13.00
Dokumentinis serialas. 13.30 Sveikata. 14.00 Biuro stilius. 14.25 Pavarų dėžė. 15.30,
1.40 Muitų sąjunga. 15.55 Jėgos veiksnys. 16.25Atgalinė atskaita. 16.50Aplink
planetą. 17.30 Baltarusija 24. Savaitės apžvalga. 18.50 Įžymybės. 19.15, 0.00 Talentų
akademija. 21.40 Vaidybinis f. “Padavėjas su auksiniu padėklu”.
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Būti pranašystės liudininke
(Atkelta iš 1 p.)

vydau jau studijoje. Po filmavimo
dovanojau jai diską, pabučiavau.
Tada ji stojosi, norėjo prieiti prie
manęs, paslydo ir krito nuo pakylos. Susilaužė kažką. Smarkiai.
Bandžiau prasibrauti prie jos, tačiau manęs neprileido. Kriaunų
Raganą išvežė į ligoninę...“, - pasakojo Kazimieras.
Pranašystė buvo ištarta, buvo
išgirsta, tačiau, kaip dažniausia
ir esti, neteisingai mūsų suprasta.
Bet... Kasandra buvo net Trojos
karalaitė, o trojėnai nepatikėjo ja.

„Jakutį deklamuojame?“ - pasidomėjau atpažinusi posmą iš
Anykščiuose gyvenančio bardo
Kazimiero Jakučio dainos.
„Jau antra savaitė šita daina man
nuolat skamba ausyse“, - paatviravo Ragana ir labai šiltai atsiliepė
apie K. Jakučio kūrybą. Esą, kai
klauso jo dainų, net pagaugai kūnu
nueina, kaip tiksliai bardas atliepia
jos emocijas. Tarsi išdainuotų jos
gyvenimą... O jau balsas jo, o tekstų gražumas...
Šiltai mudvi apie Jakutį pasišneStebuklai iš laikraščio
kėjom, tarsi apie seną bičiulį. Nors,
prisipažinsiu, labai nustebau išgirKriaunų Ragana dabar remiasi
dusi, jog gyvą Kazimierą Algiman- dviem ramentais, nors praėjo pusė
ta yra mačiusi tik vieną vienintelį metų po nelaimės. Studijoje nukartą - prieš daugelį metų Pagulbio laužtas šlaunikaulis buvo sukabinpoezijos atlaiduose. A. Raugienė tas geležiniais kabliais, bet suaugo
sakė, kad net nežino kaip daininin- ne taip kaip tikėtasi – tuos kablius
kas atrodo ...
reikėjo išimti ir vėl tvirtinti kaulą
„Na, jis atrodo kaip koks pavar- iš naujo.
gęs angelas vienu sparnu...“, - paJoninių išvakarėse jos namelyjuokavau.
je nematyti vaistažolių ryšulėlių.
Algimanta sukluso ir tarsi rimtai, Algimanta dar negali braidyti po
tarsi ne pasakė: „Sparnas nulauž- pievas. Stebuklingų žinių ji dabar
tas. Kairysis - tas, prie širdies...“
semiasi nebent iš „Gimtojo RoTaip retai girdžiu žmones gražiai kiškio“, kurį po nelaimės jai kaip
kalbant apie žmones, kad pamaniau Kalėdinę dovaną metams užpre...artėja Kalėdos...šventė... Pama- numeravo K. Jakutis.
loninsiu Kazimierą, kad jo dainų
„Apie šią verslininko dovaną laiklausomasi, jo talentu žavimasi... kraštyje buvo parašytas net straipsIr surinkau Jakučio numerį.
nis“, - pasakojo A. Raugienė. „Aš
K. Jakutis grįžo iš verslo susi- pažadėjau sau nutapyti Jakučiui
tikimo. Buvo niūrus, ką tik kelių paveikslą - angelą su kraujuojančiu
policijos sustabdytas, tačiau, kai nulaužtu kairiu sparnu ir padovanoišgirdo, ką cituoja Kriaunų Raga- ti, kad pasikabintų Pagulbio sodyna, atitoko. „Tai mano daina, bet boje. Tačiau girdėjau, Jakutis nori
ne mano žodžiais. Teksto autorius tą nuostabią sodybą parduoti, o ir
Alius Pakėnas“,- pasakė bardas.
materialių dovanų jis nepriima“, „Kaip keista... Aš turiu tokią kny- svarsto Ragana ir jai būdingu stiliugelę, į kurią rašau mintis, ką dary- mi klausia - kažin Jakučio pabučiačiau, jeigu turėčiau daugiau laiko. vimas televizijos studijoje, po kurio
Ten yra tokia mintis – „Jeigu turė- ji nuvirto ir susilaužė šlaunikaulį,
čiau laiko - aplankyčiau Kriaunų yra materialus ar nematerialus?
Raganą“. Dabar būtinai aplanky„Jaučiau tada, kad man reikia
siu. Šiemet gal nebespėsiu, tačiau saugotis, bet praradau budrumą.
kitąmet, kai dalį
Kėliausi nuo
...ateitį sužinoti siekia tik kėdutės, kad
verslo perduosiu
sūnums...“, - su- labai nelaimingi ir nusivy- pasikalbėčiau
sidomėjo “Lono” lę žmonės. Tokie, kuriems su dainininku,
vadovas.
sunku gyventi, kurie verda pro šalį lėkė
Pakvipo
injuodaplaukė
triga. Skambinu savo nelaimių sultyse kaip moteris, užKriaunų Raganai. baravyko kotas...
kliudė mane.
Sakau: „Jakutis
Tiek ir reikėturi tokią knygelę. O ten parašyta, jo, nes stovėjau ant pakylos. Kritau
kad aplankys jus. Gal dar ne šie- kaip dešimt apatinių girnapusių...“,
met, gal dar ir net ne kitąmet, bet - prisimena Kriaunų Ragana keistą
aplankys...“,- beriu ir man taip žiemos pranašystę, kuri išsipildė tegražu, taip viduje šilta, kad tam- levizijos studijoje, bet ant jos pačios
sią šaltą naktį du nepažįstami, du galvos.
nepaprasti žmonės vienas apie kitą
taip gražiai galvoja, kad kaip šaltu
Joninės be vaistažolių
vandeniu nutvilkė ragelyje pasigirdęs pasikeitęs, tarsi metalinis,
„Nesąmonė, kad vaistažoles
Raganos balsas. „Pasakyk jam, reikia surinkti iki Joninių, - sako
kad tegul pasiskubina, nes gali ir Kriaunų Ragana, kai paklausiu,
nebesuspėti...“
kaip čia yra, kad šiemet jos nameŠalta tapo Ragana. Ir mano lyje nekvepia vaistažolėmis. – Jodžiaugsmas atvėso. Jakučiui skam- ninės, kai klimatas buvo kitoks,
binu dabar tarsi atlikdama kokio senovėje, žymėjo ribą, kai vasara
pasiuntinio pareigą. Abu dar tykiai virsta į kitą pusę. Vaistažoles reipasvarstom, ką tai galėtų reikšti ir, kia rinkti tada, kai jos žydi. Kai
matyt, abu jau atskirai dar pagalvo- kurios žolės tik po Joninių ima žyjam apie nelaimes, žmogaus tykan- dėti. Kaip surinksi nežydinčias...“,
čias keliuose, bei visokias ligas ir - kalba Ragana ir sako, kad dibėdas, kurias gali matyti raganos.
džiausias Joninių nakties stebuklas
Gruodžio 10 - tos dar vėlesnį yra tą stebuklingą naktį gydančių
vakarą mane susirado K. Jakučio savybių įgaunantis upių ir ežerų
skambutis.
vanduo.
„Kriaunų Raganai atsitiko nelai„Mūsų sakmės ir pasakos moko,
mė. Ji ligoninėje. Mes susitikome kad iki 12- tos nakties reikia lipti
televizijos studijoje. Astos Stašai- iš vandens, nes tada maudytis eina
tytės laidoje filmuotoje Kūčių va- laumės. Esą laumėms taip patinka
karui „Yra kaip yra“. Aš nežinojau, žmogaus juokas, kad gali naktinį
kad ji ten bus. Įėjęs į grimerinę, mauduolį užkutenti negyvai, - rimpamačiau jos knygą. Raugienę iš- čiausiu tonu gąsdina Ragana. - Jo-

ninių naktį vanduo tampa gyvas
nuo dvyliktos iki pusės pirmos. Ir
maudytis tą naktį galima iki ryto.
Geriau nuogiems. Vyrams - vienoje upės pusėje, moterims –kitoje.
Nepasiduodant pagundoms, nes tai
tobulina jausmus...“, - moko Ragana, o jos akyse šoka velniukai. „O
paskui reikia išsivolioti rasose, kad
būtum visus metus gražus...“
„Aš nieko daugiau neturėjau“

na Ragana, ir sako, kad kai Jonas
po skyrybų atsigaus - pasimirš ir
pranašystes. O šiandien Jonui su
gražių damų perspektyva gal kiek
lengviau gyventi. Va ir visa psichologija...
Kaip sako Kriaunų Ragana, stebuklų geidžia ir ateitį sužinoti siekia tik labai nelaimingi ir nusivylę
žmonės. Tokie, kuriems sunku gyventi, kurie verda savo nelaimių
sultyse kaip baravyko kotas. O tų,
kurie turi visko, yra laimingi, kurie nejaučia nuoskaudų, įžeidimų
ir išdavystės - tų nedomina ateitis. Jiems nereikia nei raganų, nei
burtininkių. Laimingieji ir be burtų
žino, kad viskas klosis gerai.

Klausiu Kriaunų Raganos ar ji
jaučiasi laiminga, dėl savo nepaKada viskas prasidėjo...
prastų savybių.
Primenu, kadaise yra man pasa„Mačiau nemiegodama. Mama
kojusi, kaip sunku yra gyventi su stovėjo mano kambario spintos dubaisiais reginiais. Tada ji man guo- ryse, liepsnos spalvoje, juoda sudėsi, kad jau kurį laiką mato nuo- knia, ir buvo dieviškai graži... Atsikalnėje telkšantį meldais apaugusį kėliau, ruošiausi eiti į darbą, tačiau
ežerą, o jo pakrantėje - vyras. Guli buvau apsėsta nerimo. Apie pusę
kniūpsčias, galva vandeny, kaklas vienuoliktos paskambino mano
nupuvęs... Algimanta sakė jau- sesuo Elena ir pasakė, kad mamos
čianti, kad to vyro ieško artimieji, nebėra. Sudegė mama“,- pasakoja
ir kada nors suras. A. Raugienė A. Raugienė apie pirmąjį regėjimą
galėtų padėti, bet nežino, kam pa- 1986 metais, kuris aprašytas ir jos
dėti, kol mirusioprieš ketvertą
jo artimieji į ją
...Murzė užlipo man ant metų išleistonesikreipė. Net
je knygoje „Į
kur yra tas eže- krūtinės ir kaip galėdama purpurinį danras, ji nežino... garsiau murkė, o Musė at- gų su šluotraTačiau, jei miru- sisėdo prie kojų ir šypsojo- žiu !“
sio artimiesiems si. Pirmą ir vienintelį kartą
Tuomet Alpapasakotų kaip
gimanta
gyvegyvenime mačiau, kaip juoatrodo ta vieta,
no Keležerių
gal jie supratų kiasi šuo ...
kaime, šaltikur, atpažintų iš
niuotoje vietopasakojimo...
je, sodybėlėje po aukštos įtampos
„Aš nieko daugiau neturėjau. Ta- laidais. Toje sodyboje ją grįžtančią
piau, mezgiau skaras, 1989 metais namo pasitikdavo Raimondo Paulįkūriau Kriaunų muziejų, iš kurio so melodija „Piemenėlių skundas“.
jau tada žinojau, man teks išeiti.
„Kas dainuodavo, nežinau.
Patyriau skaudžių išgyvenimų, ne- Mano televizorius būdavo išjungtekau artimų žmonų. Mane sukrėtė tas. Ir dar sklisdavo geros kavos ir
pačių artimiausių nužmogėjimas, nepaprastai skanus cigarečių dūmų
pavydas... Gal dėl to begalinio kvapas. Toks kvapas, kad, jeigu ciskausmo tapau tokia, nes Jis matė garetės taip kvepėtų, aš rūkyčiau.
mano gyvenimą, žinojo, kokia vie- Nebijodavau. Nieko ten daugiau
niša esu, kaip beviltiškai raudu... nebuvo. Tik šunelis Musė ir katytė
Netikiu Dievo, kaip seneliuko sė- Murzė“, - prisimena Algimanta.
dinčio ant debesėlio, buvimu. Todėl
Prie šaltinio Keležeriuose ji vis
nebuvo kuo man pasikliauti. Tačiau sumatydavo savo brolį Antaną.
tikiu, kad yra jėga, aukštesnė už viNetrukus sesuo pranešė, kad jo
sus pasaulio žmones, jų protą. Jėga, nebėra. „Nuėjome atpažinti į Panekuri lemia viską kas vyksta ir tvarko vėžio morgą. Gulėjo pusiau nuogas,
viską. Tai jėgai tinka Dievo vardas. rankas ant krūtinės susidėjęs, kojoO kaip kitaip ją pavadinti, jei ne mis į duris. Gražus. Jau tada žinoDievu?“, - kalba Algimanta.
jau, kad žmogus, kuris yra geras,
Tačiau, kodėl tada ji skaito Nau- miręs būna gražus... Sesuo išsivežė
jąjį testamentą? Juk visos religijos, Antaną šarvoti į Panemunėlį.
ne tik krikščionybė, draudžia plėšti
Laidotuvių dieną kažkam kilo
ateities uždangą, spėlioti, kas lau- mintis nuvažiuoti į kapines pažiūkia... Draudžia burtus. Nuolat, pas rėti, ar iškasta duobė. Į Kazliškio
A. Raugienę matau ant stalo, šalia kapines išvažiavau aš su sesers
dėželės su Taro kortų malka, gulin- vyru niekada neregėtais nematytais
tį Šv. Raštą.
keliais, nes tiesus kelias, sakė žmo„Aš istorikė. Turiu žinoti, kas ten nės, buvo perkastas. Duobė buvo
parašyta. Be to, tikiu, kad gyveno iškasta ir mes nusprendėme grįžti
tokia didžiulė asmenybė, kaip Jė- tiesiu keliu. Įvažiavus į Voverynės
zus Kristus...“, - tęsia Algimanta.
šilą, sesers vyras ėmė baisiai rėkti,
kad nevaldo mašinos. Pamačiau,
Burtis ateina nelaimingi
kaip mašina ėmė lipti į pušų viršūnes ir netekau sąmonės. Girdžiu,
Kriaunų Ragana sako, kad burtis mašinos gale mano brolis Antanas
ateina dažniausiai vilties neturin- juokiasi...: „Ne, sese, tau ne...“.
tys iš kur pasisemti žmonės.Tie,
Atgavau sąmonę svainio traukiakuriems reikia padrąsinimų, kad ma iš mašinos. Jis šaukė, kad reiviskas galų gale susitvarkys ir bus kia greičiau lipti lauk, nes mašina
gerai.
gali užsidegti. Išsiropščiau su vie„Pas mane buvo toks Jonelis iš nu batu, ir tuo su atplyšusiu padu...
Biržų. Pametė jį žmona dėl kito O tai reiškia, kad viena koja jau
Jono“, - nežinia ar tiesą sako, ar tik buvau kitoje pusėje...Po kiek laiko
pavyzdžiu savo gyvenimo supra- avarijos vietoje sustojo traktorius,
timą aiškina Algimanta. - Klausia kažkokia mašina padėjo mums“, manęs tas Jonelis - o negražus iš pasakoja Algimanta.
veido jis žmogus net labai - ar ateiPaskui brolio karstą ji taip ir ėjutyje, kai su žmona išsiskirs, bus jo si - kraujuojančiu veidu nuo trijų
gyvenime kitų damų. Aš ir sakau: žaizdų kaktoje ir klapsinčiu batu.
„O kaipgi, ponas Jonai, bus. Ir dar „Nusibraukiau kraują ir rėžiau kadidžiulis pasirinkimas...“, - kike- pinėse kalbą. Raudojo visi, kurie

ten buvo, o po to mane nuvežė pas
jauną daktariuką. Tas apžiūrėjo ir
liepė gultis ligoninėn stebėjimui.
Niekur aš nesiguliau. Skarelę ant
galvos – ir į Keležerius.
Eidama iš autobuso stotelės pamačiau, kad mano šeimos nariai
sėdi viena vienoj kelio pusėj, kita kitoj. Pamatę mane, abi, kiekviena
savo kalba rėkdamos, bėgo pasitikti. Niekada nemačiau, kad žmogus
taip žmogų sutiktų. Murzė užlipo
man ant krūtinės ir kaip galėdama garsiau murkė, o Musė atsisėdo prie kojų ir šypsojosi. Pirmą ir
vienintelį kartą gyvenime mačiau,
kaip juokiasi šuo“, - pasakojo Algimanta apie meilę, kurios jos gyvenime visgi būta.
Nereikia vežti raganų
Ji sirgusi ilgai. „Gydžiausi molinu vandeniu iš savo šulinėlio“,- o
tai, pasak A. Raugienės, „nepaprastas vaistas“. “Rytais nuoga
prausdavau veido žaizdas ir visą
kūną. Naktimis mano televizoriuje atsiverdavo juoda skylė, aplink
kurią pulsavo raudoni lapai - protuberansai. Po dviejų dienų atvažiavusi sesuo apžiūrėjo tą sugedusį
televizorių iš visų pusių, bet jokios
skylės jame nerado. Viena mano
draugė bibliotekininkė paskui sakė
– „kaip tu nesupranti - tave taip pakrauna energija“. O apylinkių kunigai sakė sesers vyrui : „Ir kam tu
vežei Raganą?“. Po to įvykio manęs gal pusę metų niekas nenorėjo pavežti, net ir labai trumpai...“,
- pasakojo virtimo ragana istoriją
Algimanta Raugienė.
Sveikstant Keležerių trobelėje,
pasak jos, buvo ir daugiau stebuklų - ją mušė ir tampė astralas,
buvo atėjęs kažkas su drugio pilvu
– toks, tarsi ufonautas, ir žadėjo,
kad ji gydysianti žmones.
Visa tai, galima paskaityti A.
Raugienės knygoje. Algimanta
nėra tikra, kas kilo iš jos sąmonės
sukrėtimo, o kas buvo pradžia to,
kas padėjo vėliau rasti dingusius
žmones, rodyti, kurioje vietoje
vandenų gelmėse guli skenduoliai,
spėti ateitį.
„Gyvenu upės dugne...“
A. Raugienė baigė Atgimimo
aušroje garsią Vytauto Kazlausko Parapsichologijos akademiją,
mokėsi vaikščioti po žarijas ir stiklo šukes pas garsų bioenergetiką
Arūną Varanavičių, o netradicinės
medicinos pas Algirdą Šeškų. Išmoko virgulėmis ieškoti vandens,
užkalbėti rožę.
Taip pat sukūrė Kriaunų etnografinį muziejų, tapė ir rengė paveikslų parodas, kol vieną dieną, kaip ji
sako, “kaip tam arkliui iš Kazimiero Jakučio dainos, nukirpo plaukus
ir, liepę palikti buvusį gyvenimą,
išvarė iš Kriaunų”. Ten, kur šaltos aušros... Tokios tos Raganos
mintys stebuklų nakties - Joninių
išvakarėse. Daržupyje. Vietoje,
kur kaip Algimanta sako, kadaise
tekėjo Notygalos upė..
„Pamačiau tokių gražių drugelių,
kad panorau prisiūti jų iš medžiagos ir papuošti medžius. Jau buvau
pradėjusi rinkti skudurus, ruošiausi merkti į vašką, kai išvydau, kad
drugių po mano trobelės langais
skraido pulkų pulkai... Didelių, su
dėmėm ant sparnų. O tai reiškia,
kad kažkada čia tekėjo Notygalos
upė ir kad aš dabar gyvenu upės
dugne“, - pasakoja apie besitęsiančius stebuklus Algimanta ir sako
nebežinau kam ir dėkoti, kad nereikia karpyti drugių ir kabinti juos
ant medžių, kad būtų gražiau.
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įvairus
Nuoma
Nuomoja palapinę, stalus, indus.
Tel. (8-676) 62035.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisome automatines skalbimo
mašinas, televizorius kliento namuose.
Tel. (8-643) 73772.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo ir kitus baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
Patyręs meistras atlieka visus
vidaus apdailos darbus, pataria
interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.melkerlita.lt, tel.: Linas
(8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantiją.
Tel. (8-699) 81270.
Įrengiame nuotekų surinkimo talpas gelžbetoniniais rentiniais (1,5
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į
betono pagrindą, nelaidūs vandeniui). Kasame tranšėjas vandentiekiui, jungiame hidroforus.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com
H. Petronio P.Į. kasa tvenkinius.
www.tvenkiniai.net,
tel.: (8-614) 61960, (8-615) 61741.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą Anykščių rajone.
Tel. (8-671) 10145.
Sodybą, esančią Lašinių karjero
link (yra miško daugiau kaip 3 ha
ir 8 ha žemės) ir vieno kambario
butą Ramybės mikrorajone (4-as
aukštas).
Tel. (8-623) 43191.
Sodybą Anykščių rajone be tarpininkų. Tinkama gyventi ar poilsiui.
Tel. (8-627) 70273.
Naują namą prie Anykščių miesto.
Tel. (8-671) 10145.
Butą su garažu Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.
Vieno
kambario
butą
Anykščiuose, Ramybės gatvėje (30 kv. m, 1-as aukštas, nauji
plastikiniai langai).
Tel. (8-610) 00815.
„Liudiškių“ sodininkų bendrijoje sodą. Yra vanduo, geodeziniai
matavimai, juodžemis.
Tel. (8-647) 68166.
Sodą su namu sodininkų bendrijoje „Šaltupys“.
Tel. (8-602) 83636.
Mūrinį namą Anykščių rajono
Smėlynės gyvenvietėje. Yra ūkiniai
pastatai, vandentiekis, kanalizacija.
Tel. (8-606) 22406.
Dviejų kambarių butą.
Tel. (8-612) 78869.
Ūkinį pastatą (1000 kv. m)
Keblonių kaime, 2 km nuo
Anykščių. Kaina 47 000 Lt.
Tel. (8-687) 76233.

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės
šakės). Atliekame lauko santechnikos darbus.
Tel.: (8-685) 27028,
(8-618) 65358.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija,
drenažas, pamatai ir įvadai.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Smulkiname pievas.
Tel. (8-687) 59061.
Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai namus, gamybinės paskirties
patalpas, kalkinu fermas, atlieku
kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
UAB „Finetra“ - plastikinių langų,
šarvo durų gamyba ir montavimas
žemiausiomis kainomis.
Vilniaus g. 41, Panevėžys,
tel. (8-670) 99331.

Pjaunu medieną kliento kieme.
Galiu pjauti be trifazės. Didžiausias
ilgis - 11 m.
Tel. (8-657) 66798.
Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną benzininiu
arba elektriniu varikliu, iki 7,5 m
ilgio.
Tel. (8-602) 61187.

Laidojimo namai
„Paguoda“

Plokščių stogų remontas.
Tel. (8-611) 44505.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų valymas. Kaminų įdėklai.
Pristatomi kaminai. Suteikiame
garantiją.
Tel. (8-670) 72997.

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

Užsakant visas laidojimo
paslaugas - 5 % nuolaida
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

Namą su ūkiniais pastatais
Kavarsko seniūnijos Janušavos
kaime.
Tel.: (8-611) 47484,
(8-614) 66093.

Naujas lietuviškų durpių briketų
gamybos sezonas.
Briketų prašome teirautis tel.:
(8-612) 93386, (8-615) 79101.

OPEL VECTRA (1,8 benzinas,
T. A. iki 2015-05, buvo labai prižiūrimas vieno šeimininko). Kaina
sutartinė.
Tel. (8-604) 16375.
VW GOLF 1995 m. dalimis (1,86
kub. cm, 66 kW, nepradėtas ardyti, dyzelinas, TDI).
Tel. (8-671) 55796.
VW PASSAT CARAVAN 1998
m. ( 1,9 l, TDI, TA) - 5800 Lt. VW
POLO 1997 m. ( 1,9 l, SDI, TA, 4
durys) - 2300 Lt.
Tel. (8-699) 43030.
AUDI-80.
Tel. 5-34-70.
Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, vartytuvus,
vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų
valomąsias, šnėkus, bulvių sodinamąsias, kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Kuras

ORGANIZUOJA B kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi birželio 23 - 27 d. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Mokome nauju automobiliu !!!
Teirautis tel.: (8-657) 68 156
www.jonroka.lt.
Renkamės birželio 26 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

PERKA MIŠKĄ

Pjauname medieną jūsų kieme
elektra ir benzinu.
Tel. (8-682) 16258.

Automobiliai, žemės ūkio
technika

UAB „Anykščių techninio sporto klubas“

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

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

Dalį namo (labai gera būklė,
2 kambariai, baldai, rūsys, ekonomiškas šildymas malkomis;
vandentiekis, kanalizacija miesto;
garažas, malkinė, 2,5 a dirbamos
žemės sklypas) – 80 000 Lt.
Tel.: (8-682) 65040,
(8-614) 47959.

Ką nors mačiusius ar turinčius
informacijos skambinti
tel. 868645465, 868734402,
atsilyginsiu

Pjaunu žolę profesionaliu trimeriu. Dengiame stogus (horizontalius) prilydomaja danga.
Tel. (8-617) 80504.
Katilai Kaminai Boileriai
Šildymas Vandentiekis
Santechnikos darbai
POREMONTINIS VALYMAS,
GERBŪVIO DARBAI.
Tel. (8-673) 43322.
Prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno g. 18, „Vilpra“,
tel. (8-610) 39151, (8-618) 46975.

Grindų betonavimas, betonuojame namus, angarus, lauko aikšteles ir t.t su savo įranga.
Tel. (8-605) 71199.

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

IEŠKOMAS PAVOGTAS TRAKTORIUS CASE 310 MAGNUM
(vyšninės spalvos su padargais
oranžinės spalvos)

Malkas. Atveža. Pjauna, skaldo,
sukrauna. Tvarko vėjovartas (išrašo sąskaitas).
Tel. (8-638) 87800.
Malkas.
Tel. (8-671) 45111.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas. Pensininkams - pigiau.
Turi beržinių, alksninių ir mišrių.
Atveža po 8-4 metrus nuo 27 cm
ilgio kaladėlėmis. Kainos nuo 350
Lt.
Tel. (8-678) 26080.
Kita

Gyvuliai
Veršingą telyčią, veršiuosis liepos mėnesį, 3 savaičių buliuką ir
3 savaičių telyčaitę.
Tel. (8-675) 71958.
Karves.
Tel. (8-607) 43751.
VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 23 d. (pirmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis, bus gaidžių bei spec.
lesalų (tel. 8-616 50414): Staškūniškyje
6.50, Kurkliuose 7.00, Skiemonyse 7.20,
Auleliuose 15.40, Svėdasuose (prie turgelio) 15.50, Varkujuose 16.00, Debeikiuose
16.05, Kalveliuose 16.10, Čekonyse 16.15,
Elmininkuose 16.20, N. Elmininkuose 16.25,
Aykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 16.35, Ažuožeriuose 16.45, Pagiriuose
16.50, Dabužiuose 16.55, Janušavoje 17.05,
Kavarske 17.10, Zaviesiškyje 17.20.

Konvertinius metalinius pastolius.
Tel. (8-613) 68354.

Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
m a l kas . Galime atvežti.
Tel.: (8-686) 88713, (8-606) 91580

VA SA R o S
A KC I J A
nuo 10 % iki 50 %

Lengvojo automobilio priekabą
„Zubrionok“ ir arklinį vežimą guminiais ratais.
Tel. 4-93-60.

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.

Medų.
Tel. (8-676) 99045.

*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

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

Lietuvišką kiaulienos skerdieną
puselėmis 40 - 70 kg, subproduktus. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Statybinės medžiagos

Išpardavimas. Durpių briketus
nuo 300 Lt, anglis nuo 550 Lt.
Sveria kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.

Gelžbetonines briaunuotas perdengimo plokštes 3x6 m (apšiltintos keremzitu), 18 vnt. Kaina apie
7 Lt/kv. m.
Tel. (8-698) 41118.

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

Įvairią statybinę medieną (lentas, gegnes ir pan.). Priima užsakymus, atveža į vietą.
Tel. (8-677) 66350, Tomas.

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

SKELBIMAI
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Ši diena atkeliavo palaukėm, o su ja štai ir šventė Tava.
Ji atėjo visai nekviesta, metų puokšte gražia nešina.
Toje puokštėje viskas sudėta,
Ir vaikystės rasoti takai, ir jaunystės svajonės saulėtos,
Darbai, rūpesčiai, laimė, vaikai.

Garbingo gimtadienio proga
Janinai BILAIŠIENEI,

gyvenančiai Troškūnų seniūnijos Ūmėnų
kaime, linkime geros sveikatos, ilgiausių metų, kasdieną vis naujų
jėgų.

Pusseserės Anelė ir Bronė

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Dviejų kambarių butą
Anykščiuose.
Tel. (8-699) 53167.
Brangiai perka arba nuomoja
žemę Šlavėnų, Katlėrių, Ažugojų,
Kubiliškių, Maigių, Kirkiliškių,
Lukošiškių bei Dvaronių kaimuose.
Tel. (8-683) 93434.
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Sodybą arba tik žemę prie ežero, upės ar miško, gali būti išlikę
pamatai. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.
Tel. (8-684) 44444.
Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50
ha skubiai. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-648) 20000.
Butą, sodybą, namą ar žemės
sklypą Anykščių mieste ar rajone.
Tel. (8-671) 99251.
Namą (sodybą), tinka apleistos,
areštuotos.
Tel. (8-606) 12335.
Bet kokios būklės mišką. Tvarko
vėjovartas, atlieka sanitarinius kirtimus, šviesina, pjauna mišką.
Tel. (8-692) 05288.
Mišką. Moka iš karto. Domina
baltalksnynai, brandūs pušynai,
eglynai, beržynai.
Tel. (8-617) 88319.

siūlo darbą
Statybinei įmonei Vilniuje reikalingi mūrininkai dirbti Vilniuje.
Suteikiamas gyvenamasis plotas
nemokamai.
Detalesnė informacija
tel. (8-693) 58620.

įvairus

Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikia miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Automobiliai
Brangiai ir skubiai - įvairių markių (1930 - 2005 m.) lengvuosius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali
būti su defektais, nevažiuojantys.
Sutvarko dokumentus. Pasiima.  
Tel.: (8-646) 17715,
(8-601) 61510.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus,
visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Automobilių ir kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.

Perkame spygliuočio
rąstus,
atsiskaitome iš kart.
Tel.: (8-686) 88713.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502, (8-636) 42871.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
„Niksoft“ - visus veršelius auginti. Ypač brangiai mišrūnus, belgų
mėlynuosius.
Tel. (8-699) 46054.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
200 kg brangiau.
Tel. (8-615) 37349.

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo 300 iki
2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.
Automobilius. Gali būti be TA,
nevažiuojantys. Pasiima pats, atsiskaito iš karto.
Tel. (8-647) 59686.

Nuolat perka

Žemės ūkio produkcija
UAB “Lašų duona”, kuro granulių gamybai, perka presuotus šiaudus ir šieną. Gali būti ir netinkami
gyvulių šėrimui. 100 Lt / t (plius
PVM).
Tel. (8-626) 85861.

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

UA B „ B OVA R I S “

Kita
UAB „Tolmana“ – brangiai juodojo metalo laužą. Klientui pageidaujant pasiima savo transportu.
Tel. (8-617) 05596.

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

Gyvuliai

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka
PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.
Reikalingi grybų - uogų supirkėjai.
Tel.: (8-618) 25497,
(8-613) 33744.
KB „Miško draugas“ reikalingas
medvežės operatorius (darbas su
JOHN DEERE technika).
Tel. (8-613) 16671.

KEIČIAME ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMĖS
SKLYPUS, esančius Svėdasų
sen. Aulelių k.v., t.y. 9,128 ha
Padvarių k., 8,39 ha Narbučių
k., 11,35 ha Naujikų k., 6,22 ha
Liepagirių k. Į ŽEMĘ AR MIŠKUS,
esančius Debeikių, Skiemonių,
Mačionių ir Burbiškio kaimuose.
Tel. (8-656) 77315.

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 12,00 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Transporto įmonei Utenoje
reikalingi:
Vairuotojai darbui su autovežiais.(Priimame ir be patirties,
apmokome!)
Darbas: Europoje, Europa-Rusija,
Europa - Lietuva.
(Tel.+37069800701)
(el.p. info@bleiras.lt)
Vilkikų vairuotojai darbui
Europoje.
(Tel. +37069801363)
(el.p. info@bleiras.lt)
Laiku ir stabiliai mokamas
atlyginimas.

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892 (Omnitel), (8-605) 96555 (Tele-2).
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, tel. 5-80-24, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46;
Išeina
Maketuotojas Darius Vildžiūnas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-80-24.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
šeštadieniais
Redakcija dirba:
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 4200. 			
Užs. Nr. 649
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

Forumas EUROPA

šiandien
Aloyzas, Galminas, Vasarė,
Alicija.
birželio 22 d.
Paulinas, Tomas, Kaributas,
Laima, Inocentas.
birželio 23 d.
Agripina, Arvydas, Vaida,
Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita,
Rūtilė.

mėnulis
birželio 21-23 d. delčia.

2014 m. birželio 21 d.

Europos Sąjungos paramos dėka
šiluma Anykščiuose pigs
Anykščių mieste gyvenamųjų patalpų šildymas vienas brangiausių šalyje, nes šildymui ir karšto vandens gaminimui naudojamas
energijos šaltinis – gamtinės dujos. Be to, šilumos ūkį slegia didelė dujinių katilinių statybai panaudota paskola.
Tačiau UAB „Anykščių šiluma“ įgyvendina projektą dalinai finansuojamą ES struktūrinių fondų pagal 2007 – 2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP-3.4-ŪM-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ ir pastačius 4 megavatų biokurą naudojantį šildymo katilą bei 1 megavato kondensacinį ekonomaizerį ir juos prijungus prie
miesto šilumos tinklų, patalpų šildymas gyventojams ir įmonėms pigs.
Apie projektą, jo būsima naudą anykštėnams mintimis sutiko pasidalinti UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus VAIČIULIS.

???

komentaras
anyksta.lt

Kokios naudos tikitės įgyvendinus biokuro katilo bei
ekonomaizerio sumontavimo
ir prijungimo prie šilumos tinklų projektą?

„Marija“:
„Duokit gi naują automobilį
ponui Rasalui, nes jis gi potencialus kandidatas į merus. Nesolidu
kažkaip tai.“

mįslė
„Eina ubagėlis ant dviejų
kriukių, o jo sermėgėlė iš šimto
stukių?“
Ketvirtadienio mįslės: „Stovi
baslys, tame baslyje daug laiptelių,
tuose laipteliuose muzikantai griežia?“ teisingas atsakymas - medis
ir paukščiai.

oras
+17

+7

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis
teigia, kad pastačius biokuro
katilą ir kondensacinį ekonomaizerį pusę šilumos energijos įmonė gamins iš vietinių
atsinaujinančių išteklių.

Čia bus montuojamas 4 MW biokuro katilas.
- Kokių tikslų sieksite įgyvendindami šį projektą?
- Miesto šildymui naudojamos
gamtinės
dujos,
tad šilumos energijos kaina
Anykščiuose didžiąja dalimi
priklauso nuo jų kainos, kuri
labai didelė. Dėl miesto šildymo mes neturėjome jokios
alternatyvos. Įgyvendindami
šį projektą sieksime atpiginti
šildymą anykštėnams. Pagrindinis šio projekto tikslas ir yra
gaminti ir tiekti Anykščių vartotojams iš vietinių, atsinaujinančių šaltinių pagamintą šilumą, pastatant ir prie šilumos
tinklų prijungiant ir eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius, kurie tieks ekonomišką,
patikimą ir kokybišką šilumos
energiją iš biokuro (smulkintos
medienos, pjuvenų, miško kirtimo atliekų ir t. t.). Dėl to ženkliai mažės dujų suvartojimas,
kurios beveik 2 kartus brangesnės už biokurą. Šilumos
energijos gamybai naudojant
biokurą bus mažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekiai, bus skatinama
konkurencija šilumos gamybos
rinkoje bei kuriamos naujos
darbo vietos. Biokuro katili-

nė ne tik atpigins šilumą, bet ir Anykščius dar šildysime iš dujų
skatins regiono plėtrą, prisidės pagaminta šiluma.
- Kokia šio projekto vertė?
prie strateginių šalies energeti- Šio investicinio projekto
kos tikslų įgyvendinimo mažinti
vertė yra 6 miimportuojamo
lijonai 283 745
kuro naudojimą šilumos
+ Pastačius 4 MW biokuro kati- litai. Europos
energijos ga- lą ir 1 MW kondensacinį ekono- s t r u k t ū r i n i a i
mybai.
maizerį, vartotojams atpigs šilu- fondai finansuoja 50 proc.
- Žinią mos energija.
projekto
apie biokuro
+ Šilumos energijos gamybos šio
katilo įren- įrenginys naudos vietinį biokurą ir vertės – 3 migimą ir tikė- sumažins importuojamų dujų kiekį. lijonus 141 872
Likusi
tiną šilumos
+Vietoj gamtinių dujų naudo- litus.
atpigimą la- jant biokurą, sumažės oro tarša ir dalis bus finanbai palankiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų suojama UAB
„Anykščių šisutiko anykš- kiekis.
luma“ lėšomis.
tėnai. Gal ga- Ar buvo
lite pasakyti,
kada jie gali tikėtis pigesnės įmanoma įgyvendinti šį projektą be Europos Sąjungos pašilumos?
- Kad galėtume įgyvendinti šį ramos?
- Be Europos Sąjungos paraprojektą, įmonei buvo reikalingos patalpos biokuro katilo sta- mos šio projekto įgyvendinti nei
tybai. Už 1 mln. 300 tūkst. Lt. dabar, nei ateityje, manau, nenupirkome senąją nenaudojamą galėtume dėl mūsų ir pagrindi„Anykščių vyno“ gamyklos kati- nio įmonės akcininko, Anykščių
linę. Su nemaža teritorija miesto rajono savivaldybės, finansinių
centre. Patalpos gerai išlaikytos galimybių.
ir absoliučiai tuščios, tinkamos
katilo ir ekonomaizerio montavimui. Projektą mes privalome
įgyvendinti iki 2015 metų rugpjūčio 31 dienos. Tad šį sezoną
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Giedrius
PIPIRAS,
Anykščių
miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius:
„ M ū s ų
įmonė gamina
ir parduoda žaliavą biokurui, tad, be
abejonės, džiaugiamės, kad biokuro katilas statomas Anykščiuose ir
tikimės naudos. Juk geriau biokurą
parduoti šilumos gamintojui mūsų
mieste, o ne vežti šimtą kilometrų“.
Vi rg i n i j a
PADŪMIENĖ, Anykščių
lopšelio - darželio „Žilvitis“ vedėja:
„Kaip ir visi
anykštėnai,
tikimės pigesnės šilumos. Šaltais
mėnesiais už 1500 kv. m. patalpų
šildymą mokame apie 20 000 litų.
Mums tai labai dideli pinigai. Kita
vertus, jeigu biokuro katilinė orą
terš mažiau už dujines katilines, tai
bus gerai“.
Svajūnas
RASIKAS,
Anykščių
daugiabučio
gyventojas:
„Net
už
vieno kambario šildymą
mokame labai brangiai. Seniai
reikėjo kažką daryt dėl šilumos
ūkio, tačiau gerai, kad nors dabar
ledai pajudėjo. Viliuosi, kad po
šio projekto įgyvendinimo butų
šildymas atpigs“.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ruošiasi referendumui dėl žemės pardavimo užsieniečiams

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Mus užsupo, užliūliavo
Pakalbėjo ir prigavo,
Jeigu imsim ir parduosim,
Tai paskui labai raudosim.

Rauna plaukus nuo galvos
Ji už žemę Lietuvos.
Jau geriau pati numirsiu,
Bet hektarą nusipirksiu.

Krapšto santaupas iš plyšio,
Užsieniečių ausys kyšo Kur beeitų, besikreiptų
Niekas neima kapeikų.

Laukia kaimas užsieniečių
Oi, gudri širdis valstiečių:
Šičia žemę išparduos,
O paskui ir emigruos.

