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Anykščiuose
lankėsi
agitatorius

Nerijus Čepauskas įrodinėjo,
kad Anykščiai yra perspektyvus rajonas.
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šiupinys
Važiavo. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo
ir juridinio skyriaus vedėjas Audronius Gališanka rajono Tarybai pranešė, kad per metus 22 savivaldybės automobiliais nuvažiuota 401
tūkst. kilometrų. Taigi, daugiau nei
10 kartų aplink žemės rutulį. Vien
tik Anykščių rajono seniūnijų seniūnai nuvažiavo 146 tūkst. km.
Pasak A.Gališankos, 1 nuvažiuoto
kilometro valdišku automobiliu savikaina 1 litas 14 centų.

* Profesionalūs teniso kortai
* Paplūdimio tinklinio ir krepšinio aikštelės
* Jaukūs kambariai nakvynei. Įstabus maistas
Viskas Jūsų poilsiui adresu:
Žaliosios g. 9, Svėdasų sen. Anykščių raj.
Tel. pasiteirauti: (8-686) 77858, (8-612) 51800.

Surdegėnai
Žygis sujungs legendinius Anykščių
neatiduoda
piliakalnius
Liepos 6-ąją vyks išskirtinis
sunaikinti
renginys „Mindaugo kelias nuo
Šeimyniškėlių iki Palatavio pimedicinos punkto
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liakalnio“.
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Paskutinės dienos
pratęsti „Anykštos“
prenumeratą
antrąjąm šių metų
pusmečiui !
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Tarybos narys pavojingesnis už
arvydas.l@anyksta.lt
atominį ginklą?
Arvydas LINGAITIS

Liudiškių kaimo ūkininkas Stanislovas Pukenis kaltina rajono Tarybos narį, Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėją Alfrydą Savicką neteisėtai užgrobus dalį jo žemės sklypo, kuriame A.Savickas pasidarė dar ir privažiavimą į savo sodybą.
S.Pukenis rajono vadovams, žemėtvarkininkams įteikė 19 žmonių pasirašytą prašymą, kuriame teigiama, kad Darbo partijai rajono
Taryboje atstovaujantis politikas A.Savickas yra blogas žmogus. Tai sužinojęs, A.Savickas aplankė kai kuriuos S.Pukenio raštą pasirašiusius asmenis ir gavo jų raštiškus patikinimus, kad rajono Tarybos narys yra geras žmogus.

Apvogė. Birželio 26 dieną, apie
11 valandą, Anykščiuose, Šaltupio g. esančiame turguje, iš B. P.,
gyvenančios Anykščių Šaltupio g.,
rankinės pavogta piniginė. Žala –
115 litų.
Takas. Įsibėgėjo statybos darbai
Lajų take. Šiuo metu jau liejami
konstrukcijų pamatai, kuriems bus
sunaudota 1464 kubiniai metrai betono. Pačioms konstrukcijoms reikės 359 tonų metalo. Takas pradėtų
funkcionuoti kitų metų vasarą.
Rasos. Butėnų bendruomenė Joninių naktį burtavo, degino raganą,
kupoliavo, skraidino Joninių vainiką, maudėsi Šventojoje ir keliavo
prie stebuklingojo Krokulės šaltinio. Poezijos skaitymai tą naktį
Kavarsko bibliotekos iniciatyva
tradiciškai vyko prie Kavarsko
šaltinio. Viešintų pagrindinės mokyklos Jaunųjų miško bičiulių būrelio nariai traukė rinkti vaistažolių į Mikierių girininkiją, kur juos
lydėjo miškininkai Daina ir Laimis
Trumpickai.

Prie ginčo žemės susitikę rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas ir ūkininkas Stanislovas Pukenis vienas kito atžvilgiu nebuvo geranoriškai nusiteikę. „Persišviesk galvą“, - ūkininkui siūlė
deputatas. „A.Savickas pavojingesnis net ir už atominį ginklą“,
- savo tiesas įrodinėjo S.Pukenis.

Stanislovas Pukenis „Anykštai“ rodė, kurioje vietoje jo žemėje
rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas pridėjo akmenų ir kaip
neva tvenkinius „perkėlė“ į savo sodybos teritoriją.
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Rajono Taryba pabrangino vandenį
Anykščių rajono taryba daugiau nei trim litais pabrangino šaltą vandenį gyventojams. Netrukus, mažiausiai trim litais, brangs
ir karštas vanduo.
Rajono meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Donatas Krikštaponis ir UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Arvydas Katuoka
rajono Tarybos nariams aiškino, kad vandenį branginti reikia, nes
dabar savivaldybės įmonė „Anykščių vandenys“ dirba į nuostolį.
Visų trijų minėtų asmenų teigimu, jei Taryba vandens nebrangins, tai šitai padarys Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija.

Atsisveikino. Trečiadienį Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, palaidotas vienas iš „vasaros
anykštėnų“, žinomas humoristas
Gintaras Ruplėnas. Vyro gyvybė
užgeso Jordanijoje, kur jis su žmona ir bičiuliais nuvyko, prieš
tai keturias dienas praleidęs Izraelyje. Apžiūrėti Jordanijos išvyko
Gintaras ir Dalia Ruplėnai ir buvęs
Anykščių meras Darius Gudelis su
žmona žurnaliste Neringa Skrudupaite. Kaip praneša žiniasklaida,
dar Izraelyje turistai pastebėjo, kad
nors svilino 40 laipsnių karštis,
G.Ruplėnas vienintelis grupėje nenešiojo kepurės ir negėrė vandens.

“Anykščių vynas“ perka dvigubai daugiau vandens nei SPA

Anykščių gyventojams rajono Tarybos sprendimu šalto vandens
kaina kils nuo 8 litų 60 centų iki 11 litų 78 centų už kubinį metrą.

Gyventojams šalto vandens
kaina kils nuo 8 litų 60 centų iki
11 litų 78 centų už kubinį metrą. Kylant vandens kainai, UAB
„Anykščių vandenys“ per metus
gaus papildomai 1,1 - 1,3 mln. litų
pajamų. Liberalas, rajono Tarybos
narys Alvydas Gervinskas dėstė,
jog jis sutinka, kad savivaldybės

įmonė turi dirbti pelningai, bet būsima „Anykščių vandenų“ pelno
marža, jo nuomone, yra nežmoniškai didelė.
A.Katuoka kalbėjo, kad prieš
dvidešimt metų „Anykščių vandenys“ paduodavo tris kartus daugiau
vandens nei dabar.
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Anykščiuose lankėsi agitatorius
Ketvirtadienį Anykščių rajono tarybos posėdyje Regionų plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vedėjas Nerijus
Čepauskas turėjo keistoką misiją - valdininkas deputatams įrodinėjo, kad Anykščiai yra perspektyvus rajonas, nes ... mažėja
gyventojų skaičius ir nesisteigia naujos įmonės.

Regionų plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vedėjas Nerijus Čepauskas gyrė Anykščių rajono valdžią.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
N.Čepauskas Anykščių rajono
valdžios buvo pakviestas paaiš-

kinti, kad Anykščiams suteiktas
tikslinės teritorijos statusas neturi

nieko bendro su probleminės teritorijos statusu. „Po ilgos kovos,
derybų patekome į tą sąrašą. Džiugu, nereikėjo prašyti probleminės
teritorijos statuso, kuri ne visiems
patinka./.../ Pagrindinis dalykas
- parodyti miestus, turinčius potencialą“ - kalbėjo valdininkas. Jis
įvardino du iš trijų kriterijų, pagal
kuriuos atrinkti „potencialą turintys miestai“, - tai gyventojų skaičiaus mažėjimas ir naujų įmonių
skaičius. Kuo mažiau naujų įmonių - tuo „didesnis potencialas“ ir
galimybės tapti tiksliniu regionu.
Ankstesniame ES pinigų skirstymo laikotarpyje buvo naudojama
formuluotė „probleminės teritorijos“. Šį statusą turėjo ir papildomas
investicijas gavo Ignalinos savivaldybė, o buvęs šio rajono vadovas
Bronis Ropė, pasak N.Čepausko,
nesiskaudino dėl probleminio statuso.
Be aiškinimo, kad tikslinė teritorija yra visai ne tas pats kas probleminė teritorija, N.Čepauskas atliko
ir antrąją misijos dalį – kalbėjo kokia puiki yra Anykščių rajono valdžia. „Anykščiai šituo laikotarpiu
gavo 30 mln. litų – tai sėkmingiausiai lėšas įsisavinanti savivaldybė.
Anykščiai įsisavino 99,2 proc.
lėšų, o kitų regiono savivaldybių
vidurkis – apie 80 proc. /.../ Anykš-

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
čiai visada suranda unikalesnius
dalykus, ne tik šaligatvius nutiest.“
– dėstė Regionų plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus
vedėjas.
Pasak N.Čepausko, iki tol kiekvienam Anykščių rajono gyventojui teko beveik po 1000 litų
investicijų, o gavus tikslinių teritorijų milijonus – kiekvienam
anykštėnui teks dar po 1500 litų
investicijų. „Pinigai skiriami viešųjų erdvių sutvarkymui ir verslo sąlygų pagerinimui. Galima
tvarkyti ir senos gamyklos teritoriją, bet iki tol buvo tvarkomos
viešosios erdvės. Gyvenamosios
aplinkos gerinimas bus sujungtas
su potencialaus verslo atėjimu.“ –
kaip bus naudojama ES parama,
aiškino svečias.
Rajono Tarybos narys, konservatorius Rolandas Jurkėnas kalbėjo,
jog būtų gerai per būsimą Europinę paramą „pakloti būsima verslui
pagrindus“, o N.Čepauskas atsakė,
jog Utenoje prie sutvarkytų erdvių
„verslas jau eina“.
Vicemeras,
socialdemokratas
Donatas Krikštaponis kalbėjo, jog
jau vien tai, kad žmonės įsisavindami ES paramos lėšas turės darbo, yra gerai. „Du trečdalius darbų
atlieka mūsų miesto žmonės, ir tai
yra nauda.“ – džiaugėsi vicemeras.

Surdegėnai neatiduoda sunaikinti
Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
medicinos punkto
Ketvirtadienį Anykščių rajono tarybos posėdyje deputatai atsisakė nagrinėti Surdegio miestelio gyventojų prašymą išsaugoti
kaimo medicinos punktą, nos surdegėnai surinko per šimtą parašų, kad išsaugotų medicinos paslaugas savo kaime.
Ginti surdegiečių interesus turėti
miestelyje medicinos punktą, kur
iki šiol dirbo slaugytoja, ėmėsi rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas.
Pagal Darbo partijos sąrašą išrinktas
į rajono Tarybą A. Savickas posėdžio metu pranešė, kad Surdegio
kaimo gyventojai surinko beveik
šimtą gyventojų parašų, prašydami
išsaugoti kaimo medicinos punktą
jų kaime.
Tačiau iš posėdžio darbotvarkės
klausimas dėl Anykščių pirminės

sveikatos priežiūros centro struktūros pakeitimo buvo išbrauktas, nes
rajono valdžia pasirodė vėl nieko
negalinti - meras Sigutis Obelevičius posėdyje dėstė, jog medicinos
punktai kaimuose naikinami Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva, o ne savivaldybė juos uždaro.
Šis klausimas atidėtas kitam rajono
Tarybos posėdžiui.
Tarybos narys Alfrydas Savickas,
paklaustas, ar taip jau išties nieko negali padaryti rajono valdžia šiuo klau-

simu, „Anykštai“ sakė, kad valdanti
koalicija gali ir turi kažką daryti.
„Valdanti koalicija turi važiuoti
į ministeriją, kalbėtis, o ne eiti paprasčiausiu keliu – viską uždaryti
ir naikinti. Žiūrėkit, kaip atsitiko su
Staškūniškio medicinos punktu. Jį
uždarė, kadangi darbuotoja išėjo į
pensiją, ir pardavė. Dabar ten puikiausiai veikia parduotuvė. Šitaip
negalima – reikia rūpintis, ieškoti
darbuotojų. Surdegis – pats rajono
pakraštys, žmonių gyvena daug.
Tiek mano, tiek Seimo nario Ričardo Sargūno nuomone, reikia daryti
viską, kad kaimo žmogus gautų
visas paslaugas. Surdegyje būtinas
medicinos punktas, veikiantis bent

Įšoko į nuvažiuojantį traukinį
Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla spėjo į nuvažiuojantį traukinį ir rajono Taryba ketvirtadienį priėmė sprendimą
dėl gimnazijos statuso suteikimo šiai mokyklai.
Troškūnų mokykla atitiko akreditacinius reikalavimus ir joje
toliau galės mokytis vaikai nuo 1
iki 12 klasės. Šiais mokslo metais
Troškūnų mokykloje buvo 245
mokiniai. 9 ir 10-ose klasėse buvo
po du komplektus.

Nuo rugsėjo Troškūnuose turėtų
mokytis 232 vaikai. Kadangi nuo
rugsėjo Raguvėlės pagrindinė mokykla taps Troškūnų pradinio ugdymo skyriumi, formaliai Troškūnų mokyklą lankys kiek daugiau
vaikų, nei dabar yra planuojama.

Savivaldybės
administracijos
Švietimo skyriaus vyriausiosios
specialistės Nijolės Pranckevičienės teigimu, Raguvėlės pradinio
ugdymo skyrių ketino lankyti 14
vaikų, bet „šiai dienai vaikų skaičius jau yra sumažėjęs”.
Nuo rugsėjo Kavarsko vidurinė mokykla bus pertvarkyta į
pagrindinę mokyklą, o 11 ir 12
klasės mokiniai kavarskiečiai

dvi valandas per dieną, kad žmogus
galėtų ateiti vaistų susileisti. Beje, ir
Staškūniškio gyventojai renka parašus, dėl medicinos punkto sugrąžinimo“,- sakė A.Savickas.
Surdegiečiai parašus dėl medicinos punkto išsaugojimo surinko vos
per vieną dieną, sužinoję, kad gali
netekti punkto.
Viena iš priežasčių yra ta, kad iš
Surdegio pasiekti Troškūnus, kur
yra artimiausia ambulatorija, tapo
problema – mokslo metams pasibaigus, rytais į Troškūnus nevažiuoja
autobusai, o ir ne visų vaistų, pasak surdegėnų, Troškūnų vaistinėje
būna. Tenka vaistų važinėti keletą
kartų.

Regis, visuomenininkams turėtų būti sudėtingiau išanalizuoti
finansinius niuansus nei profesionalams, bet R.Gižinskas drąsiai
ėmėsi veiklos. Savivaldybės kontrolierius Artūras Juozas Laka-

čauskas socialdemokratui linkėjo
tik sėkmės. „Aš nesijaučiu nei
įžeistas, nei įskaudintas. Jeigu jis
ten pamatė korupciją - tegul tiria“apie antikorupcinės komisijos darbą kalbėjo kontrolierius.

R.Gižinsko iniciatyvas tikrinti
tai, kas jau du kartus patikrinta,
komentavo portalo anyksta.lt skaitytojai.
“nuomonė”: „Tuščia vieta iš
veikėjo. Ar jis ką kada ištyrė? Atrodo vien tik intrigos. Tokia nuomonė susidaro.“ “Fui”: „Eilinė
proga susireikšminusio Gižinsko
savireklamai ir pasidemonstravimui, a ne ?“ “Civiliokas”: „O gal
Gižinskas įmontavo signatarės kabinete pasiklausymo aparatūrą, gal

Referendumas. Dėl žemės pardavimo užsieniečiams ir referendumo inicijavimo sąlygų specialiuose
paštuose - ligoninėse, kalėjimuose, globos namuose- per dvi dienas
(birželio 25 ir 26 dienas) balsavo 8
tūkst. rinkėjai. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis,
antrąją referendumo balsavimo iš
anksto dieną savivaldybėse balsavo 8 225 rinkėjai. Iš viso per dvi
dienas iš anksto savivaldybėse
balsavo 12 490. Namuose birželio
26 d. balsavo 9 rinkėjai. Tam, kad
privalomas referendumas įvyktų,
reikia, kad balsuoti ateitų daugiau
nei 50 proc. rinkimų teisę turinčių
piliečių.
Mandatas. Penktadienio posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) ketina pripažinti Seimo
nario mandatą verslininkui Stasiui Brundzai, kuris Seime užims
per apkaltą nušalintosios Neringos Venckienės vietą. Legendinis
autolenktynininkas S.Brundza į
parlamentą patenka pagal „Drąsos
kelio“ sąrašą. Vietoj S. Brundzos
N. Venckienės vietą parlamente
turėjo užimti aukščiau kandidatų
sąraše buvęs M.Romerio universiteto profesorius Gintaras Aleknonis, bet jis mandato atsisakė.
Be pykčio. Trejus metus Baltarusijoje kalėjęs vienas šios šalies žmogaus teisių gynėjų Alesis
Beliackis penktadienį atvyko į
Vilnių. Žmogaus teisių gynėjas
spaudos konferencijoje Lietuvos
sostinėje pareiškė nejaučiąs jokio
pykčio Lietuvos valdžios adresu. „Ne Lietuvos, o Baltarusijos
valdžia mane sodino“, - pareiškė
garsus žmogaus teisių aktyvistas,
kuris į laisvę buvo paleistas praėjusį šeštadienį. Jam buvo suteikta
amnestija Baltarusijos išlaisvinimo iš Vokietijos 70 metų proga.
A.Beliackis kalėjime sėdėjo apie
trejus metus. Jis buvo laikomas
vienu garsiausių politinių kalinių
Baltarusijoje.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Įstatymas. Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos dalis vairuotojų bus laikomi neblaiviais, jei
etilo alkoholio koncentracija kraujyje viršys nulį promilių.

taps J.Biliūno gimnazijos vidurinio ugdymo skyriaus mokiniais.
Kavarsko pagrindinėje mokykloje turėtų būti 170 mokinių, o 32
Kavarsko vienuoliktokai ir dvyliktokai priklausys J.Biliūno gimnazijai.
Svėdasų gimnazijoje kitais
mokslo metais turėtų mokytis 232
mokiniai. 8 ir 10 klasėse planuojama turėti po du komplektus.

Pasveikino. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 75
– ojo jubiliejaus proga pasveikino fotomenininką Antaną Sutkų.
Pasak Ministro Pirmininko, A.
Sutkaus darbai ne tik byloja apie
stiprią ir pasaulyje garsią Lietuvos
fotografijos mokyklą, bet ir rodo
kelią naujiems kūrėjams. Premjero teigimu, tokie fotomenininkai
kaip A. Sutkus formavo ne vienos
lietuvių kartos fotografijos meno
supratimą.

vidmantas.s@anyksta.lt

Darbo bitė: tikrina, kas patikrinta
Po to, kai A.Vienuolio progimnaziją patikrino Valstybinė darbo
inspekcija bei Anykščių savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
ir nenustatė pažeidimų, savarankiško tyrimo ėmėsi Anykščių rajono tarybos Antikorupcijos komisija. Šiam organui vadovauja
socialdemokratas, muzikos mokytojas Romaldas Gižinskas.

spektras

sekė direktorę ir režisierių kelias
dienas ir naktis. Paleis Tarybos
posėdy slaptus įrašus, apaksit...“
“tikrai”: „bus su vaizdu ? “Nu”:
„Įdomiai valdžia su Gižinsku ir jo
korupcija sugalvojo.Visi suprantam kam reikėjo suvulgarinti pačią
idėją, dabar dešimtmečiais šita komisija turės Gižinsko šešėlį ir bus
neveiksni.”normaliai”: „ką tie
civiliokai supranta.”tikrai taip”:
„be KGB pagalbos nei iš vietos“.

- Anykšta

Baigėsi. Savaitę trukusios paliaubos tarp prorusiškai nusiteikusių Pietryčių Ukrainos separatistų ir vyriausybės dalinių baigėsi
penktadienį, 10 val. Lietuvos laiku.
Ukrainos prezidento Petro Porošenkos birželio 20 dieną paskelbtos trumpalaikės paliaubos buvo
viena iš 14-kos punktų programos
nuostatų, kuriomis Kijevo vyriausybė stengiasi nutraukti separatistinį sukilimą Donecko ir Luhansko
regionuose.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Rajono Taryba pabrangino
vandenį

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Jonas KALJULAID, Anykščiuose viešintis Estijos gyventojas:
- Apie darbą reikia galvoti
stojant į aukštąją mokyklą, nes
ne kiekvienas aukštasis išsilavinimas garantuoja darbą. Mano
nuomone, tiksliųjų mokslų
specialybės dažniau garantuoja
gerą darbą. Baigę tiksliuosius
mokslus net į užsienį paprastai
išvažiuoja dirbti pagal specialybę.

Dalia SIMUTIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Aišku, kad negarantuoja.
Visi nori mokytis, o baigę aukštuosius, neretai važiuoja į užsienį plaut indų. Mano pažįstama,
baigusi vokiečių kalbą, Vokietijoj dirba darželyje auklėtoja.
Čia jau labai pasisekė. Mokslas
mokamas, o baigusiems, darbą
gauti sunku, juolab, jei neturi
dėdžių ar tetų.

Rimantas
GINDRĖNAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Sunku pasakyt. Aš abejoju. Visi dabar stengiasi gauti
diplomą, negalvoja, ar patinka
profesija, ar paklausi specialybė. Dėl to dalis su aukštaisiais
ir plauna indus užsienyje arba
eina į darbo biržą.

UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus Alvydo Katuokos teigimu, jo įmonė pabranginusi vandenį gaus papildomai 1,1 – 1,3
mln. litų pajamų per metus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

USD, kuri buvo panaudota nuotekų valymo įrenginių statybai
ir turi būti grąžinta iki 2017 m.
rugsėjo 30 d., kas ketvirtį sumokant po 15 tūkst. USD. 2013 m.
buvo grąžinta 248 030 Lt kredito.
Bendrovė nurodo, kad 2013 m.
pabaigoje skola sudarė   2 mln.
391tūkst. 615 Lt.
Todėl vandens tarifas ir didinamas. Tiesa, Valstybinė kainų
ir energetikos komisija naujojo tarifo netvirtino tokio, kokio pageidavo UAB „Anykščių
vandenys“, nes įvertinusi UAB
„Anykščių vandenys“ 2013–
2017 m. veiklos ir plėtros planą
bei 2012 m. planuotas sąnaudas
geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugoms
palaikyti, nepripažino daugiau
kaip 1,2 mln. Lt sąnaudų. Taigi vartotojams, kuriems vanduo
apskaitomas bute, suderinta 1,33
Lt/kub.m mažesnė kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.
Planuojama, kad įvykdžius
savivaldybės tarybos patvirtintą
2013-2017 metų veiklos ir plėtros planą centralizuotai vanduo
bus tiekiamas 55,7 proc. gyventojų, nuotekos tvarkomos – 43,4
proc.

52,1 proc. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos gyvento„Tačiau, mieste sunyko pra- jų, nuotekas tvarko 39,4 proc.
monė, o nauji smulkūs vartotojai gyventojų. Kad reikia didinti
Planuoja investuoti dar benei iš tolo neprilygsta buvusių tarifą, kalbėta jau seniai. UAB veik už 50 milijonų
įmonių apimtims.
„Anykščių vandenys“ savo 2013
Pasak „Anykščių vandenų“ di- m. veiklos ataskaitoje nurodė,
2007–2012
metais
UAB
rektoriaus, SPA Vilnius Anykš- kad „bendro„Anykščių vančiai per mėnesį nuperka 500 vė per 2013
...Anykščių mieste vienas denys“ į vankubinių metrų vandens, kai tuo metus   patygyventojas vidutiniškai su- dentvarkos ūkį
tarpu merdintis „Anykščių vy- rė 518 tūkst.
investavo 25,6
nas“ – 1000 kubinių metrų.
321 litų nuos- vartojo 48 litrus vandens mln. Lt, iš jų
14 Tarybos narių balsavo už tolį, tai 327 per parą, o seniūnijose – 63 ES paramos lėbrangesnį vandenį, 6 - prieš, 1- tūkst. 405 li- litrus per parą...
šos sudaro 18,5
susilaikė.
mln. Lt. Už šias
tais daugiau,
Kylant šalto vandens kainai, negu
lėšas
rekons2012
neišvengiamai brangs ir karštas m“. Pagrindinės to priežastys truoti Anykščių miesto nuotekų
vanduo. Pasak UAB „Anykščių yra darbo užmokesčio padidėji- valymo įrenginiai ir pastatyti
šiluma“ direktoriaus Virgilijaus mas 105 tūkst. 324 Lt. (pakilo Svėdasuose (100 proc. nuotekų
Vaičiulio, jo įmonė iš esmės minimalus atlygis), „Sodros“ išvaloma iki nustatytų kokybės
teikia tik vandens pašildymo įmokos padidėjo 32 tūkst. 594 reikalavimų), pastatytos 24 nuopaslaugą – perka šalta vande- Lt, taip pat prisidėjo pakilusios tekų siurblinės, 2 vandens kėlinį iš „Anykščių vandenų“ ir jį elektros, kuro kainos, palūkanos mo stotys, už Anykščių rajono
pašildę parduoda gyventojams. už paskolą. Bendrovė 2013 m. savivaldybės skirtus 1,440 mln.
„Mes brangiau mokėsime už šal- realizavo 15 838 kub. m  arba 3 Lt pastatyti vandens nugeležinitą vandenį, todėl ir gyventojams proc. vandens mažiau nei 2012 mo įrenginiai 8 vandenvietėse.
turėsime kelti kainą“ – aiškino m. ir 16 354 kub. m arba   3
Iš viso UAB „Anykščių
V.Vaičiulis.
proc. sumažėjo nuotekų   šalini- vandenys“paklojo 25,7 km vandentiekio tinklų, 20,3 km nuomo bei valymo apimtys.
Vandens realizacija mažėja
Anykščių mieste vienas gy- tekų tinklų, prie centralizuoto
ventojas vidutiniškai suvartojo vandentiekio prisijungė 501 varUAB „Anykščių vandenys“ 48 litrus vandens per parą, o se- totojas (1301 sudaryta galimydirektorius
niūnijose – 63 bė), prie nuotekų surinkimo sis...Kylant šalto vandens litrus per parą. temos – 358 vartotojai (sudaryta
A.Katuoka
„ A n y k š t a i “ kainai,
neišvengiamai Gyventojas už galimybė 1070).
dar prieš rajo- brangs ir karštas van- paslaugas vidu2013–2017 m. įmonė ketina atno Tarybos potiniškai mokėjo likti investicijų už 49,292 mln. Lt,
duo...
sėdį pasakojo,
9,42 Lt/mėn. iš jų 37,561 mln. Lt – Europos Sankad ValstybiKaip
nurodo glaudos fondo lėšos, 1,977 mln. Lt
nė kainų ir energetikos komisija UAB „Anykščių vandenys“ – tai – savivaldybės, dar 9,754 mln. Lt
naująją kainą skaičiavo pusmetį. nėra didelis mokestis, jis sudaro ketinama pridėti iš nuosavų UAB
„Čia daug dedamųjų, daug įvai- 1,8 procento nuo gaunamų mini- „Anykščių vandenys“lėšų.
rių pozicijų – viena kaina bus malių pajamų, tuo tarpu tarptauBus nutiesta apie 30,3 km
įmonėms, kita – daugiabučių gy- tinės finansinės institucijos mini vandentiekio ir 44,8 km nuoventojams. Kas aktualu gyvento- 4-5 procentų viršutinę ribą už tekų tinklų, pastatyti Troškūnų
jams pasakysiu, kad jei lig šiol šią paslaugą. Vandens realizacija nuotekų valymo įrenginiai, 4
gyventojai mokėjo 8,6 lito už nepadidėjo, nors ir vykdant van- nugeležinimo įrenginiai kaimų
kubinį metrą vandens, tai dabar dentiekio bei nuotekų tinklų plė- vandenvietėse(88,5 proc. tiekiakaina kils iki 11,78 lito“, - sakė tros programą prie naujų tinklų mo vandens atitiks kokybės reiA.Katuoka.
kalavimus), prie centralizuotų
prisijungė  208 gyventojai.
UAB „Anykščių vandenys“
vandens tiekimo tinklų bus sucentralizuotomis geriamojo vandaryta galimybė prisijungti 619
Sąnaudas didina ir paskola
dens tiekimo ir nuotekų tvarkyvartotojų, prie nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina AnykšBe to, bendrovė turi vieną mo tinklų – 859 vartotojams.
čių miesto ir rajono gyventojus. ilgalaikę paskolą   AB ,,Turto
Įmonė tiekia geriamąjį vandenį bankas“ - 1 mln. 213 tūkst. 833
-ANYKŠTA
(Atkelta iš 1 p.)

savaitės citatos
Ir dabar KAPITONAS turi
marionetę

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių rajono meras, apie tiesioginius merų rinkimus:
„Tokiomis sąlygomis neičiau į
merus, nenoriu būti būti vestuviniu
generolu, gražiai aprengta, bet nieko negalinčia lėle...“
Įsisavinimo nusisavinimo keliu
į 60 – ąją – paskutinę - vietą
Nerijus ČEPAUSKAS, Regionų
plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vedėjas, gyrė tikslinės teritorijos statusą „iškovojusią“ Anykščių rajono savivaldybę:
„Anykščiai šituo laikotarpiu
gavo 30 mln. litų – tai sėkmingiausiai lėšas įsisavinanti savivaldybė...“
Prieš PARTIJĄ mes lygūs visi,
PARTIJA – visagalė

Saulius NEFAS, buvęs Anykščių
rajono meras, teigiamai vertino tiesioginių merų rinkimų įstatymą:
„Kas dabartiniu būdu rinktam
merui draudžia/trukdo skatinti pilietiškumą...?“
Jau paskundėt...
Alfrydas SAVICKAS, Seimo
nario, „darbiečio“ R. Sargūnų padėjėjas, „drėbė“ tiesą į akis savo
kaimynui:
„Džiaukis, kad dar tavęs nepaskundžiau už tai, kad tu nelegaliai
pieną pardavinėji....“
Muzikas ne pamatė korupciją,
o išgirdo...
Artūras Juozas LAKAČAUSKAS, Anykščių rajono savivaldybės kontrolierius, apie Tarybos
nario R. Gižinsko iniciatyvą pakartotinai ieškoti korupcijos A.
Vienuolio gimnazijoje:
„Aš nesijaučiu nei įžeistas, nei
įskaudintas. Jeigu jis ten pamatė
korupciją – tegul tiria...“
Trečdalis – paramą dalijasi?

Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono vicemeras, apie
ES lėšų įsisavinimą:
„Du trečdalius darbų atlieka mūsų
miesto žmonės, ir tai yra nauda...“

Iš PIRMŲ LŪpŲ
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Žygis sujungs legendinius Anykščių
linas.b@anyksta.lt
piliakalnius
Linas BITVINSKAS

Valstybės dieną, liepos 6-ąją, Aukštaitijos siaurasis geležinkelis su partneriais Anykščių rajone
organizuoja išskirtinį renginį „Mindaugo kelias nuo Šeimyniškėlių iki Palatavio piliakalnio“, sujungsiantį du žinomus Anykščių piliakalnius. Apie tai kalbamės su Aukštaitijos siaurojo geležinkelio
kultūrinio turizmo vadovu Gintaru ŠILEIKIU.

Šeimyniškėlių piliakanis, kur, pasak istorikų, stovėjo Mindaugo pilis, kasmet per Valstybės dieną sulaukia lankytojų gausos.
- Kas tai per renginys „Mindaugo kelias nuo Šeimyniškėlių
iki Palatavio piliakalnio “?
- Šio renginio ir žygio metu
sujungsime du piliakalnius: Šeimyniškėlių, kur, pasak istorikų,
stovėjo Mindaugo pilis, ir Palatavio, kur tikėtina, jog galėjo būti
karūnuotas Mindaugas ir buvo jo
karališkas dvaras.
Kelionė į Palatavį – tradicinis
mūsų maršrutas, bet pamanėme,
kodėl nenutiesus kelio tarp tų
dviejų piliakalnių ir nepakeliavus
keliu, kuriuo žygiavo Mindaugas,
iš kunigaikščio tapdamas karaliumi nuo Šeimyniškėlių į Palatavį.
- Įdėja netradicinė ir skambanti gražiai. kaip ji kilo?
- Idėja subrendo bendroje istori-

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Visiškai nieko blogo, kad
Anykščius šalies valdžia pripažino probleminiu miestu ir todėl
mes gausime papildomas investicijas. 23 probleminiams Lietuvos
miestams 2014-2020 metais bus
padalinta 382 mln. litų europinė parama. Tad ir Anykščiai
atsirieks savąją europinę riekę.
Liuks! Duokit, mums kokių nors
pinigų, o jau mes su jais ką nors
padarysim... Ir patikėkit, tas
„kas nors“, ką padarysim, bus
gražus ir vertingas kaip Menų
inkubatorius ir Lajų takas kartu
sudėjus. Tokia trobelė, ką ten
trobelė – troba su keliom bobom

kų, muziejininkų ir kraštotyrininkų diskusijoje. Žygis šiemet vyks
trimis priemonėmis – siauruku,
dviračiais ir žirgais.
- Ar vyko kokie nors išankstiniai pasirengimo šiam istoriniam žygiui darbai?
- Praeitais metais rinkome medžiagą žygio maršrutui, ieškojome
brastos per Šventąją. Tikėtina, kad
brasta buvo ties Latavos intaku į
Šventąją. Teko braidyt. Dugnas
tvirtas ir negilu,manome, kad taip
buvo ir anksteniais laikais, be to,
žemėlapyje galime brėžti liniją tiesus kelias nuo vieno piliakalnio
iki kito.
- Kuo šis žygis bus kitoks negu
ankstesni?
- Maršrutą į Palatavį žmonės

ant hormoniniais preparatais
prišerto gaidžio kojos!
Gal jau pusmetį Anykščių
valdžia ir valdininkai tauzija
kaip jie siekia, kad Anykščiai
gautų tikslinės teritorijos statusą.
Kažkas labai gudrus oficialioje formuluotėje „problemines
teritorijas“ pakeitė į „tikslines
teritorijas“... Kuo skiriasi gėjus
nuo p..? Lyg ir nieko. Abu vienodai gražūs. Bet pavadink tu gėjų
- p... Blogai baigsis. Pasmerks ir
išmes iš Europos Sąjungos, gal
net ir iš pačios Europos, ir dar su
visa gimine.
Dėl savo įgimto subtilumo ir,
žinoma, dėl šventos sąjungos su
Europa Anykščių nebevadinsiu
probleminiu miestu. Tegul bus
tiesiog p... miestas arba net miestas iš didžiosios P!
Matyt, norėdama užkirsti kelią
įvairioms spekuliacijoms Vidaus
reikalų ministerija tuoj po to,
kai tik paskelbė P miestų sąrašą,
„Lietuvos ryte“ išspausdino
užsakomąją medžiagą, kurioje
aiškiai išdėstyti kriterijai, kaip
tie P miestai atrinkti. Norint tapti
P miestu, reikėjo, kad jame smarkiai mažėtų gyventojų skaičius,
nesisteigtų naujos įmonės, o kiek

Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kultūrinio turizmo
vadovas Gintaras Šileikis
sako, kad žygio dalyviai galės pasijusti kaip karalius
Mindaugas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
kasmet mielai įveikdavo ir plieniniais „žirgeliais“ - dviračiais, bet
pamanėme, jog būtų įdomu įveikti
ir žirgais, kaip anuomet buvo keliaujama. Radome entuziastų, kurie pasiryžę įveikti kelią žirgais.
- Kokia numatyta žygio programa?
- Atvykę iš Panevėžio į Anykščius, 12 valandą dalyvausime
vėliavos pakėlimo ceremonijoje
Anykščių mieste, o vėliau ant Šeimyniškėlių piliakalnio 12 valandą
40 minučių numatytas teatralizuotas Karaliaus Mindaugo pagerbimas.
Iš ten vyksime į Niūronis, kur
stebėsime senovės lietuvių karių
dvikovas. Kariai bus apsirengę 13
amžiaus atkurta karių apranga.

Iš Niūronių, kas norės, galės
patirti visą kelio, kuriuo keliavo
karalius Mindaugas, sunkumą ir
bristi per brastą (dviračius reikės
persinešti), aplankyti karalienės
Mortos kapą, o likusieji atvyks
dviračiais į Palatavį Žirgo keliu
pro Andrioniškį. 16 valandą 30
minučių ant Palatavio piliakalnio
vyks Mindaugo ir Mortos karūnavimas.
- Ko dar nepaminėjome, kalbėdami apie žygį?
- Bus galimybė degustuoti keletą kulinarinio paveldo patiekalų

ir gėrimų. Kokių? Kol kas telieka
maža paslaptimi.
Norime padėkoti rėmėjams Lietuvos kultūros tarybai, Anykščių rajono savivaldybei ir partneriams – Anykščių muziejui,
Karaliaus Mindaugo husarų batalionui.
Kartu noriu pakviesti visos
Aukštaitijos ir Anykščių žmones,
visuomenines organizacijas, seniūnijas prisidėti prie žygio. Kas
turite vėliavas, atributiką, pasiimkime – surengsime spalvingą ir
prasmingą žygį.

įmanoma daugiau darbuotojų
kaip priedą prie jo papildomus
(nuo bendro darbuotojų skaiES milijonus, nėra. Bet kad mes
čiaus) dirbtų žaliavų, statybos
atsidūrėme tame visiškame P,
ir apdirbamosios gamybos
kas nors galėtų garbingai kokius
sektoriuose. Tik trys absoliučiai
nors nuopelnus prisiimti. Juk
objektyvūs parametrai, ir viskas.
problema yra ne oficialiai suČia visas mūsų valdžios įdirbis
teiktas P statusas, o tai, kad mes
siekiant išsvajotosios P...
esame to P verti.
Du pirmieji kriterijai labai
Pernai žurnalo „Veidas“
aiškūs, sakyčiau, net banalūs.
reitinge Anykščiai užėmė 60-ąją
Nėr žmonių, nėr darbo, reiškia
vietą. Tad,
visiškas P. O
galimybių kristi
...Europos, ir dar su visa žemiau mums
štai trečiasis
gimine. Dėl savo įgimto atsirastų tik po
– pakankamai
subtilus, regis,
subtilumo ir, žinoma, dėl naujo savivalAnykščiams,
šventos sąjungos su Europa dybių padakurortui noAnykščių nebevadinsiu pro- lijimo. Aišku,
rinčiam tapti
rajono valdžia,
bleminiu miestu. Tegul bus valdininkai ir
dar ir P, yra
tiesiog p... miestas arba net portalo anyksta.
labai nepalankus. Mes
lt komentatomiestas iš didžiosios P!..
juk gyvenam
riai, kurių IP
iš turizmo, bet
adresai tokie
pasirodo P. Darbuotojų žaliavų,
pat kaip savivaldybės kompiustatybos ir apdirbamosios gaterių tinklo (ach, koks netikėtumybos sektoriuose Anykščiuose
mas!) varė, kad bloogas reitinyra 42,28 proc., tuo tarpu kitame
gas, blooogas „Veidas“. Visi
garsiame kurorte Palangoje –
blogi, tik mes geri...
20,55 proc., Neringoje – 12,34
Neabejoju, kad jei P statusas
proc., o mažiau garsiame Birštonebūtų pagardintas milijonais –
ne – 16,27 proc.
savivaldybės kontora šauktų, kad
Taigi, Anykščių valdžios indemūsų P suklastota, juo labiau,
lio, kad mes gavome P statusą ir
kad Vidaus reikalų ministerijai

vadovauja „Tvarkos ir teisingumo“ ministras Alfonas Dailis
Barakauskas, kuris, galimai,
pažysta Rolandą Paksą, Vytautą
Galvoną ir (o Dieve) naktimis
klauso „Nykščių“ radiją...
Kol Anykščių valdininkai
ruošėsi tapti P, kūrė planus,
kur naudoti tuos P milijonus.
Vienas iš variantų – požeminė
automobilių stovėjimo aikštelė
autobusų stoties rajone ir požeminė pėsčiųjų perėja... Senovės
valdininkų išmintis byloja –
pasakyk, koks tavo statusas ir aš
tau parodysiu kryptį. „Jūs eikit,
o aš vienas pabūsiu prie jūros“
– kadaise Palangos vykdomojo
komiteto pirmininkui pasakė
Stasys Povilaitis.
Azijiečiai (tarp jų ir rusai) turi
valstybinio pobūdžio iškrypimą
investuoti į tai, kas matoma, į
bažnyčias, tiltus, dangoraižius
ir Sočio olimpiadą. Alkana tauta
taip įsispokso į grožį, kad apatinis žandikaulis vypteli iki kelių,
prarandama kalbos, o svarbiausia - kramtymo funkcija. Todėl ir
valdžia lieka soti, ir odontologai
be darbo…
Tarp kitko: kada Mačionyse
bus mečetė?
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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. 5
s. „Narsus siuvėjas“.
12.15 Klausimėlis.lt
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 Lietuvos Dainų šventė
„Čia - mano namai“.
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.10 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.45 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
17.15 Lašas po lašo.
17.30 Visi namie.
18.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. 1B-2A.
21.00 Panorama.
21.15 Savaitė.
21.45 „Vanduo - tai gyvybė.
Misija Tana“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. 1D-2C.
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 ir Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Narsusis riteris. Meluzinos
paslaptis“.
12.00 „Seni bambekliai 2“. N-7
14.00 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Komisaras Aleksas“.
N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“.
N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7
21.35 „Sargybinis“. N-7
23.45 „Patikima apsauga“. N-7
1.30 „Mirtinas ginklas“ (k). N-7
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 „Barbė – salos princesė“
12.20 „Stebuklinga žaislų
krautuvėlė“.
14.15 „16 norų“. N-7
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.15 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Gilus sukrėtimas“. N-7
21.20 „Vandenyno dugne“.
N-14
23.20 „Gamtos šėlsmas.
Tornadas“. 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 „Plėšrūnai. Jaguaro
medžioklė“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensai detektyvai“. N-7.
19.00 „Nežabotos laimės siekimas“. N-7
20.50 RUSŲ KINAS
„Nacionalinės medžioklės
ypatumai“. N-7
22.50 „Iki mirties“ (k). N-14.
1.00 Bamba TV. S
6.50 „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 „Nerami tarnyba“. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7
17.00 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
19.00 „Magijos meistrai“. N-7
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS „Niro Vulfo

pirmadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu“
(k).
12.00 „Karo pradžia“ (k).
13.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
13.30 Savaitė (k).
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. Aštuntfinalis. 1E-2F.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 „Rojus Lietuvoj“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. 1G-2H.
1.00 Vakaro žinios.
1.30 „Senis“. N-7
6.35 „Didysis filmukų šou“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Tas pats Karlsonas“ (k).
10.35 „Madėjos liudytojų apsauga“ (k). N-7
12.50 „Agentas Šunytis“.
13.15 „Ogis ir tarakonai“.

13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria. Mirtinas
krytis“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14.
21.30 Žinios.
22.10 „Juodasis sąrašas“. N-7
23.10 „Judantis objektas“. N-7
0.10 „Havajai 5.0“. N-7
1.05 „Nikita“. N-7
2.00 „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 „Undinė“. N-7
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 Aklos vestuvės. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Privati praktika“. N-7
23.05 „Šokoladas“. N-7
1.30 „CSI kriminalistai“. N-14
2.25 „24 valandos“. N-14

3.20 „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 „Nežabotos laimės siekimas“ (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 „Šarvuotis“. N-14
23.15 WRC Pasaulio ralio
čempionatas. Lenkija-Lietuva.
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7
1.15 „Laukinis“ (k). N-7
2.15 Bamba TV. S
6.50 „Draugai VII“.
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 „Sodininkų pasaulis“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
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mįslės. Paskutinis liudininkas“.
N-14
22.50 „Laukinės aistros“. N-14
0.55 „Nerami tarnyba (k)“. N-7
KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Septynios Kauno dienos.
10.15 Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Tramtatulis“
laureatų koncertas.
12.10 „Strazdanota vasara“.
13.15 Vienos filharmonijos
simfoninio orkestro vasaros
koncertas Šėnbrune (k).
14.45 „1941 m. Birželio sukilimas“ (k).
15.15 Mūsų miesteliai.
Šeštokai. 2 d.
16.10 Šventadienio mintys.
16.40 „Pažvelk, tai Vilnius...“
(k).
17.45 Kompozitoriaus
VygandoTelksnio kūryba (k).
18.15 Prisiminkime.
VygandoTelksnio dainos (k).
18.30 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą, k).
18.45 Vienos filharmonijos
simfoninio orkestro koncertas
Sarajeve (k).
20.20 Spektaklis „Žaldokynė“.
22.15 „Aistringai gyvenimą
nešu“.
23.00 Panorama (k).
23.15 Lietuvių kinas trumpai.
Vasaros MEDIA Studija.
Geriausi trumpametražiai
filmai (k).
23.45 Džiazo vakaras (k).
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
6.15 Pasivaikščiojimai su prof.

Š.Liekiu. 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 Pasivaikščiojimai su
prof. Š.Liekiu. VDU karta.(k).
11.15 KK2 (k). N-7
12.00 Dviračio žinios (k).
12.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė
(k).
14.00 Valanda su Rūta (k).
15.35 KK2 penktadienis (k).
N-7.
16.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
17.20 Padėkime augti (k).
17.45 Šefas rekomenduoja
(k).
18.15 Nuo...Iki....
19.05 Pasivaikščiojimai su
prof. Š.Liekiu. 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 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „Rezidentai“. N-7
19.00 „Žvaigždžių karai III.
Sitų kerštas“. N-7
22.00 „Tėvynė“. N-14
23.10 „Daugiau nei draugai“.
N-7
0.15 „Las Vegasas“. N-14
1.10 „Lyga“. N-7
1.35 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
2.00 „Lujis“. N-7
7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Mainai gamtoje“. N-7
9.20 Šiandien kimba.
9.50 Namų daktaras.
10.25 Teritorija.
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Mūsų miškai.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Albanas“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios
17.20 „Laukinis pasaulis“.
18.00 Žinios.
18.25 „Smolensko tragedija“.
N-7
19.25 „Sprogimas starto
metu“. N-7
20.25 „Laukinis pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-7
23.30 „Šerifas“. N-7
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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
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Kitos 48 valandos“. N-7
23.00 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
23.55 „Dūmas“. N-14
0.50 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Labas rytas, Lietuva (k).
12.15 Kine kaip kine (k).
12.40 „Kai aš mažas buvau“
(k).
13.50 „Vanduo - tai gyvybė.
Misija Tana“.
14.35 Šventadienio mintys.
15.00 Septynios Kauno dienos
(k).
15.30 Istorijos detektyvai.
16.20 Būtovės slėpiniai.
Mindaugo Lietuva. 1 d.
17.00 ...formatas. Poetas
Jonas Liniauskas.
17.15 Laiko portretai.
18.05 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“. (k).
21.10 Nacionaliniai Kristijono
Donelaičio „Metų“ skaitymai.
Vasaros darbai.
22.05 Smegenų paslaptys.
Apie rašytoją Marselį Prustą.
22.15 „Žemės stulpai“. N-7
0.00 Panorama (k).
0.25 Linija, spalva, forma (k).

5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.50 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
7.35 Savaitės kriminalai (k).
N-7
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios.
9.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7
9.55 „Mus supantis pasaulis“
(k).
10.50 „Rojaus sodai“ (k).
11.50 „Mus supantis pasaulis“
(k).
12.45 „Rojaus sodai“ (k).
13.45 Padėkime augti (k).
14.15 Valanda su Rūta (k).
15.50 Savaitės kriminalai (k).
N-7
16.20 Ne vienas kelyje (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 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 „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

23.10 „Nacių eksperimentas“.
S
1.00 „CSI kriminalistai“. N-7
1.55 „Lujis“. N-7
7.30 Teritorija.
8.00 Mūsų miškai.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis.
Svečiuose Marija Aušrinė
Pavilionienė.
10.00 Nuoga tiesa. N-7
11.00 Pasaulis X. N-7
12.00 Patriotai.
13.00 Viskas bus gerai! N-7
14.00 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 „Lietuva - gintarine
Europos siela“.
23.55 „Kartą Odesoje...“ N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
2.15 „Ilgai ir laimingai“.
2.50 Reporteris.
3.20 „Gongo Gangas“.
3.55 „Ilgai ir laimingai“.
4.30 Reporteris.
5.00 „Gongo Gangas“.
5.35 „2000 km istorijos“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.10 „Kelionė į Rio 1.
Urugvajus“.
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antradienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Kulinarijos laida „Skonio
improvizacija“ (k).
12.00 Stilius.
13.00 Bėdų turgus.
14.00 Žinios.
14.15 Lietuva gali.
15.05 Bėdų turgus.
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. Aštuntfinalis. 1F-2E.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 „Rojus Lietuvoj“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. 1H-2G.
1.00 Vakaro žinios.
1.30 „Senis“. N-7
6.35 „Didysis filmukų šou“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Velvet“ (k). N-7
10.25 „Seni bambekliai 2“ (k).
N-7
12.30 „Paskutinis žiedlapis“.
12.55 „Agentas Šunytis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.

N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria.
Nuodinga neapykanta“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Tango ir Kešas“. N-7
0.15 „Havajai 5.0“. N-7
1.10 „Nikita“. N-7
2.05 „Čakas“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Žalioji enciklopedija.
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 Aklos vestuvės. 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 Žvaigždžių dešimtukas.
N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“
N-7

23.00 „Tokia kaip ir tu“.
1.00 „Tikrasis teisingumas“.
N-14
1.50 „24 valandos“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
9.00 „Amerikietiškos imtynės“
(k). N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Didžiojo sprogimo
teorija“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
21.30 „Mano mylima keistuolė“. N-7
23.20 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7
1.10 „Laukinis“ (k). N-7
2.10 Bamba TV. S
6.50 „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“.

trečiadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
12.00 Stilius.
13.00 Bėdų turgus.
14.00 Žinios.
14.15 Istorijos detektyvai.
15.05 Emigrantai.
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7
17.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.45 „Poseidonas“. N-7
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 2014 m. Dainų šventės
atidarymo koncertas „Dainos
namai“.
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Rojus Lietuvoj“.
0.30 „Senis“. N-7
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(k.).
6.35 „Didysis filmukų šou“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.30 Tikras gyvenimas (k).
11.30 „Komisarai tiria. Mirtinas
krytis“ (k). N-7
12.55 „Agentas Šunytis“.

13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria. Mirtis
šiltnamyje“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Blyksnis“. N-14
0.10 „Havajai 5.0“. N-71
1.05 „Nikita“. N-7
2.00 „Čakas“. N-7
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 Žvaigždžių dešimtukas.
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 „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 „Neliečiamieji“. N-14
1.30 „Tikrasis teisingumas“.
N-14
2.25 „24 valandos“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
9.00 Prajuokink mane (k). N-7
10.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Didžiojo sprogimo teorija“. N-7
20.30 „Jokių kliūčių!”. N-7
21.30 „Klientų sąrašas“. N-14
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 „Draugai VII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Berniukas ir voveriukas“.

2014 07 01
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
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Nulinis efektas“. N-7
23.20 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.15 „Dūmas“. N-14
1.10 „Žmogus juodu apsiaustu“. N-7
KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Labas rytas, Lietuva (k).
12.15 Vienos filharmonijos
simfoninio orkestro koncertas
Sarajeve (k).
13.45 „Džeronimas“.
14.05 „Mažasis princas“.
14.30 Pagalbos ranka.
15.00 Gyvenimo ratu su Zita
Kelmickaite (k).
15.30 Linija, spalva, forma (k).
16.20 Būtovės slėpiniai.
Mindaugo Lietuva. 2 d.
17.00 ...formatas. Poetė Dalia
Teišerskytė.
17.15 Laiko portretai.
18.05 „Prokurorai“.
19.00 Savaitė (k).
19.30 Septynios Kauno dienos (k).
20.00 „Įkyrių minčių nelaisvėje“.

21.00 Prisiminkime.
21.10 Istorijos detektyvai.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.25 „Žemės stulpai“ (k). N-7

20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Tornado grėsmė“. N-14
23.15 „Puikus vakaras mirti“.
N-14
1.20 „CSI kriminalistai“. N-7
2.20 „Mastrichto policija“. N-7

5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.40 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
(k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Pasivaikščiojimai su
prof. Š.Liekiu. VDU karta (k).
14.15 Yra kaip yra. N-7.
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Viskas teisėta“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7

7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje...“ N-7
10.10 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „24/7“.
13.00 Viskas bus gerai! 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 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Likvidacija“. N-7
19.50 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 „Lietuva - gintarine
Europos siela“ (3; 4).
23.55 „Kartą Odesoje...“ N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
2.15 „Ilgai ir laimingai“.
2.50 Reporteris.
3.20 „Gongo Gangas“.
3.55 „Ilgai ir laimingai“.
4.30 Reporteris.
5.00 „Gongo Gangas“.
5.35 „2000 km istorijos“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.10 „Kelionė į Rio 2.
Argentina“.

22.30 „Vilniaus festivalio 2014“
koncertas.
0.00 Panorama (k).
0.25 „Prokurorai“ (k).

23.35 Europos pokerio turas. S
0.40 „Naša Raša“. N-7
1.35 „CSI kriminalistai“. N-7
2.25 „Mastrichto policija“. 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 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).

7.15 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7
9.05 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis. N-7
13.00 „Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai“. 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 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Froido metodas“. N-7
19.50 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
21.00 Kitoks pokalbis. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Patriotai. N-7
23.45 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
2.05 „Gamtos pasaulis“.
2.15 „Ilgai ir laimingai“.
2.50 Reporteris.
3.20 „Gongo Gangas“.
3.55 „Ilgai ir laimingai“.
4.30 Reporteris.
5.00 „Gongo Gangas“.
5.35 „2000 km istorijos“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.10 „Kelionė į Rio 3. Čilė“.
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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
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Džonas F. Kenedis.
Šūviai Dalase“. N-14
0.45 „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 „Strazdanota vasara“ (k).
15.30 Legendos (k).
16.20 Būtovės slėpiniai.
Pomindauginė Lietuva.
17.00 ...formatas. Poetas Gytis
Norvilas.
17.15 Laiko portretai.
18.05 „Radvilos. Auksiniai
Lietuvos kunigaikščiai“.
19.00 Lietuvos valstybinio
simfoninio orkestro sezono
pabaigos koncertas.
21.10 Kultūros savanoriai.
21.40 Ekleziastas. Skaito aktorius V. Paukštė.
22.00 Naktinis ekspresas.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Viskas teisėta“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Universalus karys.
Regeneracija“. N-14
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 2014 m. Dainų šventės
atidarymo koncertas „Dainos
namai“ (k).
13.30 Žingsnis po žingsnio.
Būstas (k).
13.50 Lašas po lašo (k).
14.00 Žinios.
14.15 Specialus tyrimas.
15.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.45 „Poseidonas“. N-7
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 „Rojus Lietuvoj“.
22.00 2014 m. Dainų šventė.
Ansamblių vakaras „Krantai
Nemunėlio“.
1.40 „Senis“. N-7
6.35 „Didysis filmukų šou“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (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. Mirtis
šiltnamyje“ (k). N-7.
11.50 Pagalbos skambutis.

N-7.
12.55 „Agentas Šunytis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria.
Klyksmas“. N-7.
21.00 „Soriukas“. N-14
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Juodasis Džekas“. N-7
0.10 „Havajai 5.0“. N-7
1.05 „Ties riba“. N-14
2.00 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 „Naktinis skerdynių traukinys“. S
0.55 „Tikrasis teisingumas“.
N-14
1.50 „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 „Informatorius“. N-14
0.40 „Mentalistas“ (k). N-7
1.35 „Laukinis“ (k). N-7
2.35 Bamba TV. S
6.50 „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 atei-

penktadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 2014 m. Dainų šventė.
Ansamblių vakaras „Krantai
Nemunėlio“ (k).
14.00 Žinios.
14.15 Stilius.
15.05 Kulinarijos laida „Skonio
improvizacija“ (k).
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. W53W54.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.30 Loterija „Perlas“.
21.35 „Rojus Lietuvoj“.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. W49W50.
1.05 „Senis“. N-7
6.35 „Didysis filmukų šou“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k).
11.10 „Komisarai tiria.
Klyksmas“ (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 5.
Užduotis Majamio pakrantėje“.
N-7
21.20 „Mirtinas ginklas 2“. N-7
23.40 „Laikas vaiduoklis“.
N-14
1.30 „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 „Transformeriai“. N-7
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 „Brolis lokys“.
20.50 „Žvaigždžių dulkės“. N-7
23.20 „Įvykis“. N-14

1.10 „Orkų karai“. 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 „Snaiperis“. N-14
23.15 „Informatorius“ (k). N-14
2.15 „Laukinis“ (k). N-7
3.15 Bamba TV. S
6.50 „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 „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.

vius. 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
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės V. Žmogžudystė mokykloje“. N-7
23.10 „Begėdis“. N-14
0.05 „Farų šeima“. N-7
1.00 „Žmogus juodu apsiaustu“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Vilniaus festivalio 2014“
koncertas (k).
9.25 ...formatas. Poetas Jonas
Liniauskas (k).
9.45 Labas rytas, Lietuva (k).
12.15 Naktinis ekspresas (k).
12.45 Operetė „Paganinis“ (k).
15.00 „Aistringai gyvenimą
nešu“ (k).
15.40 „Saulutė rateliu tekėjo“.
16.10 Smegenų paslaptys.
Apie rašytoją Marselį Prustą.
16.20 Būtovės slėpiniai.
Lietuva Ukrainoje. LDK pilys.
1 d.
17.00 ...formatas. Poetė Nijolė
Daujotytė.
17.15 Laiko portretai.
18.05 „Prokurorai“.
19.00 „Dingusios civilizacijos. 1 d. Senoji keramika.
Rekonstrukcijos“.
19.30 Vakaras su Josephu

Calleja Maltoje.
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.25 Opera „Nabukas“ (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.45 Autopilotas.
13.15 Tauro ragas. N-7
13.45 Apie žūklę.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Viskas teisėta“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
21.30 „Griaustinis tropikuose“.

N-7
23.45 „Šaltas sprogimas“.
N-14
1.25 „CSI kriminalistai“. N-7
2.15 „Mastrichto policija“. N-7
7.15 Reporteris.
8.00 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai“.
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 „Froido metodas“. N-7
19.50 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.45 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
0.45 Reporteris.
1.30 Lietuva tiesiogiai.
2.05 „Gamtos pasaulis“.
2.15 „Ilgai ir laimingai“.
2.50 Reporteris.
3.20 „Gongo Gangas“.
3.55 „Ilgai ir laimingai“.
4.30 Reporteris.
5.00 „Gongo Gangas“.
5.35 „2000 km istorijos“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.10 „Kelionė į Rio 4.
Kolumbija ir Ekvadoras“.

2014 07 04
15.30 „Draugai VII“ (k). 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.
Mirtinas vainikėlis“. N-7
23.05 SNOBO KINAS „Ties
išsiskyrimo riba“. N-14
0.50 „Žmogus juodu apsiaustu“. N-7
KULTŪRA
8.05 Legendos (k).
8.50 ...formatas. Poetė Nijolė
Daujotytė (k).
9.00 Kultūrų kryžkelė.
9.45 Labas rytas, Lietuva (k).
12.15 Naktinis ekspresas (k).
12.45 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
14.20 Lietuvos nacionalinio
dramos teatro spektaklis.
„Žaldokynė“ (k).
16.20 Būtovės slėpiniai.
Lietuva Ukrainoje. LDK pilys.
2 d.
17.00 ...formatas. Poetas
Rimvydas Stankevičius.
17.15 Laiko portretai.
18.00 2014 m. Lietuvos
Dainų šventė „Čia - mano
namai“. Kanklių koncertas
„Skambėkite, kanklės“.
20.00 Lietuvių kinas trumpai.
Vasaros MEDIA Studija.
Geriausi trumpametražiai filmai. 2007 m. 1 d.
20.20 „Kai tūkstančiai dainuoja
Lietuvą“.
21.00 „Apie teisę“.
21.10 Linija, spalva, forma.
22.00 2014 m. Lietuvos Dainų

šventė „Čia - mano namai“.
Baltų genčių kostiumų pristatymas Valdovų rūmų kieme.
23.30 Naktinis ekspresas.
0.00 Panorama (k).
0.25 „Prokurorai“ (k).
1.15 Džiazo vakaras.
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 „Pagalbos skambutis“.
N-7
10.55 24 valandos. N-7.
11.30 Sekmadienio rytas.
12.15 Dviračio šou.
12.45 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
13.15 „Mus supantis pasaulis“
(k).
14.10 „Rojaus sodai“ (k).
15.05 „Mus supantis pasaulis“
(k).
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Viskas teisėtai“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7

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

18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški kadrai“. N-7
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš
23 buto“. N-7
0.10 „Las Vegasas“. N-14
1.05 „Universalus karys.
Regeneracija“. N-14
7.15 Reporteris.
8.00 „Deimantų medžiotojai“.
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 „Froido metodas“. N-7
19.50 „Moterų daktaras“. N-7
21.50 „Priverstinis panirimas“.
N-14
23.50 „2“. N-14
2.00 Reporteris.
2.30 „Priverstinis panirimas“.
N-14
4.00 „2“. N-14
5.45 „Miestai ir žmonės“.
5.50 „Gamtos pasaulis“.
6.00 „Ilgai ir laimingai“.
6.35 „2000 km istorijos“.
7.00 Reporteris.
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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. Kražiai.
1, 2 d.
14.00 2014 m. Dainų šventė.
Baltų genčių kostiumų pristatymas.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
18.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. W53-W54.
21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama.
21.35 „Lituanicos“ paslaptis.
22.35 Pasaulio futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. W49-W50.
1.05 „Senis“. N-7
6.30 „Pirmykštė žemė“.
6.55 „Nenugalimieji“.
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 „Dantų šepetukų karalienė“.
10.00 KINO PUSRYČIAI „Loch
Neso paslaptis“. N-7
14.00 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Komisaras Aleksas“. N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 SUPERKINAS „Paskutinis
veiksmo filmų herojus“. N-7
21.35 „Mano geriausio draugo
mergina“. N-14
23.40 „Ratko“. S
1.20 „Kruvina seserijos paslaptis“. S
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo meistrai“.
7.25 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Begalinė istorija“.
9.00 „Meškiukai Gamiai“.
9.30 Statybų TV.
10.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.30 „Barbė ir deimantinė pilis“.
12.05 „Kalėdų karštinė“.
13.50 „Penelopė“. 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 „102 dalmantinai“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
21.05 „Meilė, vedybos, šeimyni-
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6.40 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.00 Sveikata. 9.00
Naujienos. 9.20 Kelionės užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00
Naujienos. 11.25 Metas pietauti. 12.05 Vaidybinis f. “Jaunikis”. 14.00 TV serialas
“Mano vienintelė nuodėmė”. 17.00 Naujienos. 17.25 TV serialo tęsinys. 18.25
Vaidybinis f. “Vyras su garantija”. 20.00 Laikas. 21.00 Pakartok. 23.25 Informacinė
laida. 0.00 Vaidybinis f. “Princesė ant pupų”. 1.50 Vaidybinis f. “Kubanės kazokai”.
3.35 Vaidybinis f. “Pirmoji meilė”. 4.45 Humoro festivalis “Jūrmala 2011”. 5.40
Muzikinis kanalas.
5.20 Panorama. 5.45, 2.15 Baltarusijos bažnyčios. 6.10 Dokumentinis f. 6.35
Aukščiau stogo. 7.00 Vaidybinis f. “Padavėjas su auksiniu padėklu”. 8.30 Baltarusijos
virtuvė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10 Metropolito žodis. 9.20 Vaidybinis f. “Būkite
pasirengę, Jūsų kilnybe”. 10.25, 2.40 Pirmyn į praeitį. 10.50 Rytdiena - tai mes. 11.15
Firmos paslaptis. 11.30 Apie maistą. 12.10 Naujienos. Centrinis regionas. 12.35, 2.55
Minskas ir minskiečiai. 12.55 Dokumentinis serialas. 13.30 Arsenalas. 13.55 Moterų
žurnalas. 14.25 Laida automobilininkams. 15.15 Tavo miestas. 15.30 Tyrimo paslaptys. 16.05 Mūsiškiai. 16.15 Nežinoma Baltarusija. 16.45 Reali diplomatija. 17.10 Slavų
mugė. 17.30 Pasitikėk ir tikrink. 18.00 Superloto. 18.50, 23.35 Mistinės istorijos. 19.35
Dailininkai. 20.05, 0.25 Toje pačioje vietoje tuo pačiu metu. 21.00 Svarbiausias eteris.
21.50 Orai. 22.05 Vaidybinis f. “Tvirtovė”. 1.45 Baltarusija 24. Savaitės apžvalga.
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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. 12.30 Metas pietauti. 13.05
Kelionės užrašai. 13.35 Šįvakar su A. Malachovu. 14.00 Naujienos 14.20 Šįvakar
su A. Malachovu. Tęsinys. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis.
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.05 Lietuvos laikas. 21.35 TV
serialas “Departamentas”. 23.30 Lietuvos laikas. 23.40 Aleksandras Abdulovas. 0.40
Informacinė laida. 1.10 Naktinės naujienos. 1.20 Vaidybinis f. “Vienas, du, kareivėliai
ėjo”. 2.40 Vaidybinis f. “Tėvynės dūmai”. 4.05 Mados nuosprendis. 4.55 Muzikinis
kanalas.
5.10 Svarbiausias eteris. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 15.00, 19.00, 1.55 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.05
Orai. 9.25 Aplink planetą. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.30 Reali diplomatija. 11.00
Reporteris. 11.40 Slavų mugė. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00
Redaktorių klubas. 13.35 Atgalinė atskaita. 14.05 Mūsiškiai.14.15 Perkrovimas.
15.15 Regiono naujienos. 15.25 Vaidybinis f. “Baltarusijos žemė”. 15.40 Vaidybinis
f. “Tvirtovė”. 17.10 Arsenalas. 17.40 Biuro stilius. 18.05 TV serialas “Montekristas”.
19.20 24 klausimai. 20.40 Arena. 21.00 Panorama. 22.10 Filmas 6-as, “Jie dainavo
už tėvynę”. 22.40 Forumas. 23.35, 3.40 Baltarusijos laikas. 0.25 Aktualus interviu.
0.40 Kino apysaka “Ivanas”.2.15 Dia@blogas. 2.40 Laida apie futbolą. 3.25 X zona.
futbolą. 3.55 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. 11.40 Mūsų laikais. 12.35 Metas pietauti. 13.10 Kelionės užrašai. 13.40 Vadybinis f. “Storulių mokykla”. 14.00 Naujienos.
14.20 Filmo tęsinys. 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55

nis gyvenimas“. N-7
22.55 „Viskas ore!“. N-14
1.10 „500 meilės dienų“. N-7
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 Galiūnai. Baltijos vilkikų
tempimo čempionatas.
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.
22.10 MANO HEROJUS „Tikras
teisingumas. Brolija“. N-14
23.55 AŠTRUS KINAS
„Hibridas“. S
1.45 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“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 Natūralioji kulinarija su
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Anabele Lengbein.
12.30 „Savaitgalis su Aleks“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.00 „Vila prie ežero“. N-7
19.00 „Laikrodžių stabdytojai“.
21.00 NemaRus kinas.
„Čigonas“. N-7
22.40 „Dešimčia metų jaunesni“.
N-7
23.45 „Nerami tarnyba“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 Pasaulio futbolo čempionato rungtynės (k).
9.45 Kultūrų kryžkelė.
10.15 Krikščionio žodis (k).
10.30 Kelias.
10.45 „Saulutė rateliu tekėjo“ (k).
11.15 ...formatas. Poetė Dalia
Teišerskytė (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos
koncertas (k).
14.00 Kine kaip kine.
14.30 „krydis per Atlantą“.
16.10 „Radvilos. Auksiniai
Lietuvos kunigaikščiai“ (k).
17.00 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Pučiamųjų orkestrų koncertas
„Vario audra“.
19.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
19.15 Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmų atidarymo iškilmės. 2013 m.

Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.21.05 Lietuvos laikas. 21.35 TV serialas
“Departamentas”. 23.40 Lietuvos laikas. 23.45 Klara Lučko. 0.30 Informacinė laida.
1.00 Naktinės naujienos. 1.10 Vadybinis f. “Baladė apie narsųjį riterį Aivenhą”. 2.35
Vaidybinis f. “Nuoširdžiai Jūsų...”. 3.55 Mados nuosprendis. 4.50 Muzikinis kanalas.
4.35, 21.00 Panorama. 5.40 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10
X zona. 9.10 TV serialas “Montekristas”. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.35 24
klausimai. 11.05, 0.50 Baltarusijos laikas.12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”.
13.05 Forumas. 14.00, 23.55 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Arena. 15.45 Kino apysaka “Ivanas”. 17.00 Firmos paslaptis. 17.10 Pavarų
dėžė. 17.35, 2.55 Moterų žurnalas. 18.05 TV serialas “Montekristas”. 19.20 Žurnalisto
tyrimas. 20.40 Interesų sritis. 22.10 Filmas 7-as “Jie dainavo už tėvynę”. 22.15
Koncertas Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo 70-mečiui. 1.40 Vaidybinis f. “Nužudyti
“Licedėjų”. 3.25 Dia@blogas. 3.50 Pavarų dėžė. 4.15 X zona.
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5.50 Lietuvos laikas. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis
pirkimas.9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.10 Kelionės užrašai. 13.45 Vadybinis f. “Storulių mokykla”. 14.00 Naujienos.
14.20 Filmo tęsinys. 15.55 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.55
Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV serialas “Departamentas”. 23.00 Lietuvos “Laikas”. 23.10 Politika. 0.15 Informacinė laida.
0.45 Naktinės naujienos. 0.55 Vadybinis f. “Nuoskauda”. 2.20 Vaidybinis f. “Vietos čia
tylios”. 3.40 Mados nuosprendis. 5.20 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40 Žmogaus teisės. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.30 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas “Montekristas”. 10.10 Apie maistą.
10.35 Žurnalisto tyrimas. 11.05, 23.10, 4.00 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. “Nužudyti “Licedėjų”. 17.05 Laida automobilininkams. 17.35 Dokumentinis f. 19.20,
3.20 24 klausimai. 20.40 Specialus reportažas. 22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 0.00 Aktualus interviu. 00.15 Drama “Kelias į niekur”. 1.45 Dia@blogas. 2.10
Paryžiaus mokyklos dailininkai. 2.40 Taiki kelionė. 2.55 Laida automobilininkams. 3.45
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. 11.40 Mūsų laikais. 12.35 Metas
pietauti. 13.10 Kelionės užrašai. 13.35 Vadybinis f. “Išgelbėti vyrą”. 14.00 Naujienos.
14.20 Filmo tęsinys. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV
serialas “Departamentas”. 23.00 Lietuvos “Laikas”. 23.10 Sergejus Žigunovas. 0.05
Informacinė laida. 0.40 Naktinės naujienos. 0.50 Žvaigždėlaivis 1.05 Vaidybinis f.
“Pramogos seneliukams”. 2.20 Vaidybinis f. “Jūros pasakojimai”. 3.30 Mados nuosprendis. 5.15 Muzikinis kanalas.
5.00, 20.45 Panorama. 5.35 Drama “Kelias į niekur”. 6.50 “Žvaigždė” Karinių dainų
koncertas. 8.30 Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo 70-mečiui skirtas dokumentinių
filmų ciklas. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10 Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo

21.00 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Šokių diena „Sodauto“.
23.30 Panorama (k).
0.00 Vakaras su Josephu Calleja
Maltoje (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Nuo...Iki....
14.15 KK2 (k). N-7
14.55 Dviračio šou (k).
15.25 Padėkime augti.
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7.
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Jėgos vietos.
18.45 KK2 penktadienis. N-7.
20.00 Alchemija LVII. Poezija po
metaforos. VDU karta.
20.30 Padėkime augti (k).
21.00 „Mus supantis pasaulis“.
22.00 „Rojaus sodai“.
23.00 Pagalbos skambutis. N-7
23.55 Valanda su Rūta.
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7
2.40 Yra kaip yra (k). N-7
3.30 Jėgos vietos (k).
4.00 Alchemija LVII. Poezija po
metaforos. VDU karta (k).
4.30 Nuo...Iki... (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
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
Indijoje“.
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Karibų piratai. Numirėlio
skrynia“. N-7
22.00 „Tėvynė“. N-14
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš
23 buto“. N-7
0.10 „Las Vegasas“. N-14
1.05 „Šaltasis sprogimas“. N-14
7.50 Patriotai.
8.50 „Pasaulio istorija“. N-7
11.00 „Moterų daktaras“. N-7
13.00 „Likvidacija“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios
17.20 „Laukinis pasaulis“.
18.00 Žinios.
18.25 „Vera“. N-7
20.25 „Laukinis pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.30 „Merdoko paslaptys“. N-7
23.40 „Kolumbo ratas“. S
1.25 „Vera“. N-7
2.55 „Kolumbo ratas“. N-14
4.20 „Gamtos pasaulis“.
4.40 „Gongo Gangas“.
5.15 „Kelionė į Rio 5. San
Paulas“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.20 „Gongo Gangas“.

70-mečiui skirtas dokumentinių filmų ciklas. 9.35, 0.50 Melodrama “Pirmųjų paukščių
nerimas”. 11.05 Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo 70-mečiui skirtas dokumentinių
filmų ciklas. 11.30, 16.55, 18.15, 0.25 Dokumentinis f. “Pogrindis: karas kare”. 12.10
E. Artemjevo koncertas. 14.00 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.10 Vaidybinis f.
“Baltarusijos žemė”. 15.25, 3.15 Melodrama “Karo lauko romanas”. 17.20, 2.20
Okestro koncertas “Už mūsų pergalę”. 18.40 Karinė apysaka “Gili tėkmė”. 20.15
Filmas 9-as. “Jie dainavo už tėvynę”. 21.30 Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo 70-mečiui skirtas karinis paradas. 23.00 Dokumentinis f. “Katiuša. Pergalės balsas”. 23.25
Vaidybinis f. “Meilės adjutantai”.
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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. 11.40 Mūsų laikais. 12.35 Metas pietauti.
13.10 Vadybinis f. “Išgelbėti vyrą”. 14.00 Naujienos. 14.20 Filmo tęsinys. 15.20 Lauk manęs. 16.10 Mados nuosprendis. 17.20 Humoro festivalis “Jūrmala 2011”. 20.00 Laikas.
20.35 TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 21.40 Kaip du vandens lašai. 0.35 Informacinė
laida. 1.05 Vaidybinis f. “Inkognito iš Peterburgo”. 2.30 Humoro festivalis “Jūrmala 2011”.
3.55 Vaidybinis f. “Mes iš džiazo”. 5.20 Mados nuosprendis. 6.10 Muzikinis kanalas.
4.50, 21.00 Panorama. 5.25 Karinė apysaka “Gili tėkmė”. 7.05 “Molodečino 2014”
jaunųjų atlikėjų koncertas. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10
TV serialas “Montekristas”.10.10 Apie maistą. 10.35 Praėjusio amžiaus dainos. 11.30
Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo 70-mečiui skirtas dokumentinių filmų ciklas. 12.10,
19.40 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Rytdiena - tai mes. 13.25 Dokumentinis f.
13.40, 22.40 TV serialas “Meilės adjutantai”. 14.30 Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo
70-mečiui skirtas dokumentinių filmų ciklas. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Orkestro
koncertas “Senolių palikimas”. 16.55 Mūsiškiai. 17.10 Terra incognita. Nežinoma
Baltarusija. 17.35 Įžymybės. 18.00 Mistinės istorijos. 18.50 Praėjusio amžiaus
dainos.20.30 Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo 70-mečiui skirtas dokumentinių filmų
ciklas. 22.10 Filmas 10-as. “Jie dainavo už tėvynę”. 23.30 Reporteris. 0.10 Vaidybinis
f. “Tango virš bedugnės”.
3.00 Orkestro koncertas “Senolių palikimas”.
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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. 12.30 Liaudies medicina. 13.45 Mes dar
jauni! 15.00 “Šuolis”. 17.00 Naujienos.17.20 “Šuolis”. Tęsinys. 17.45 Linksmųjų ir
išradingųjų klubas. 20.00 Laikas. 20.25 Dvi žvaigždės.22.05 Vadybinis f. “Meilės
oazė”. 0.00 Informacinė laida. 0.35 Vaidybinis f. “Juodas sniegas”. 1.55 Vaidybinis f.
“Tu - man, aš - tau”. 3.20 Vaidybinis f. “Rudens maratonas”. 4.45 Muzikinis kanalas.
3.55, 21.00 Panorama. 5.00 Religinė laida. 5.30 Vaidybinis f. “Tango virš bedugnės”.
7.45, 23.45 Mistinės istorijos. 8.30, 2.30 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos.
9.10, 3.50 Vaidybinis f. “Stebuklingasis Dželsomino balsas”. 10.15 Dokumentinis f.
10.40 Perkrovimas. 11.20 Firmos paslaptis. 11.30 Apie maistą. 12.10 Dokumentinis
f. 12.40 Dokumentinis serialas. 13.05 Sveikata. 13.40 Biuro stilius. 14.05 Pavarų
dėžė. 14.30 Vadybinis f. “Geležinio fenikso kelias”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30
Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo 70-mečiui skirtas dokumentinių filmų ciklas 16.00
Atgalinė atskaita. 16.25 Aplink planetą. 17.05 “Molodečino 2014” jaunųjų atlikėjų
koncertas. 17.55, 23.45 Mistinės istorijos. 18.50 Įžymybės. 19.15, 0.35 Talentų akademija. 21.40 Žurnalistinis tyrimas. 22.05 Vaidybinis f. “Vyriškas charakteris arba Tango
virš bedugnės 2”. 2.15 Dokumentinis
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Tarybos narys pavojingesnis
už atominį ginklą?
jo neišsaugojo, prietaisas buvo
pavogtas“, - jau nekalbėjo, o ant
A.Savicko šaukė S.Pukenis. „O tu
pasakyk žurnalistui, kiek gazolio
iš statybininkų technikos pavogei“, - taip pat jau pakeltu tonu
savo oponentui teigė A.Savickas.
– Džiaukis, kad aš dar tavęs nepaskundžiau už tai, kad tu nelegaliai
pieną pardavinėji...“. „Matot, juk
aš ir savo rašte rašiau, kad šitas
valdžios atstovas yra kerštingas.
A.Savickas pavojingesnis netgi
už atominį ginklą“, - savo nuomonę apie kaimyną išsakė S.Pukenis,
pridurdamas, kad A.Savickas „bus
sutvarkytas ir turės tik tokį žemės
plotą, kiek faktiškai priklauso jo
kolektyviniam sodui“.

Stanislovas Pukenis nesigynė, jog pats sukasė sklypų riboženklius, tačiau dabar tvirtina, jog jie turi
būti perkelti už ginčo keliuko.
Autoriaus nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Žemėtvarkininkų suprojektuotas pirmas kelias ribojasi visa
A.Savicko žemės sklypo kraštine.
Pasidarius antrą kelią, A.Savickas
susidarė sąlygas niokoti mano
žemę ir vogti. Anykščiai – Liudiškiai tiesiamo plento į mano
ariamą žemę privežė akmenų,
žvyro, šaligatvio bordiūrų, plytelių, pralaidų, kurias A.Savickas
panaudojo savo dviejų garažų statybai, o likusias medžiagas pradėjo pardavinėti kaimo žmonėms po
150 litų. Dėl A.Savicko skirtam
keliui išgrobstytų medžiagų esant
plentui snieguotui ar apledėjus
šiam pienovežis įvažiuoja į griovį
ir negali paimti pieno.
Nuo A.Savicko namų prie vilkinio šunio „Boso“ pavogtas vibratorius 30 tūkstančių litų vertės, vagiami medžiai. A.Savickas
nesilaiko riboženklių ribų, kuriuos kasant du vandens telkinius
perkėlė į kitas vietas. Mano žemėj
prisodino eglių, šaltalankių, su
šiuolaikine technika užbarikadavo akmenimis, užtvėrė tvorą. Aš į
savo sklypą negaliu net įvažiuoti,
o įvažiavus apsisukti.
Prašau panaikinti antrą kelią,
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grąžinti užgrobtą trūkstamą žemę,
atlyginti skriaudas.
A.Savickas grasina, kerštingas,
nereaguoja į perspėjimus, tik žada
pavadinti Stasio Pukenio gatvę ir
namui duoti Nr.1“.
Keliukui paaukojo
20 tūkstančių litų
A.Savickas neigė užgrobęs dalį
S.Pukenio sklypo ir tvirtino, jog
ginčo keliukas į jo namo kiemą
yra padarytas ant valstybinės žemės.
A.Savickas žurnalistui netgi
rodė planą, kuriame šis įvažiavimas yra pažymėtas, A.Savicko
žodžiais, kaip servitutinis kelias.
„Liūdiškių kaimo ir sodininkų
bendrijos žmonės man turėtų
dėkoti, kad aš sutvarkiau seniau
sunkiai išvažiuojamu buvusį kelią
nuo plento iki sodų. Tam skyriau
apie 20 tūkst.Lt asmeninių lėšų“,
- aiškino A.Savickas.
Politikas „Anykštai“ rodė įvairius savo sodo sklypo įsigijimo
dokumentus ir sakė, kad žemėtvarkininkai jam jokių priekaištų dėl padaryto naujo keliuko į
sodybą neturės. „S.Pukenis pats
pasižymėjo riboženkliais savo

sklypo ribas, o jos, kaip matote,
nesiekia ginčo keliuko“, - vietoje
žurnalistui rodė ūkininko įkastus stulpus, skiriančius du žemės
sklypus A.Savickas. Rajono Tarybos narys tikino, kad jis neperkėlė
į kitą vietą ir tvenkinio – jis yra
toje vietoje, kur ir buvo iškastas.
A.Savickas svarsto galimybę
jį laiške savivaldybės vadovams,
politiko žodžiais, apšmeižusius
gyventojus paduoti į teismą.
Siūlė persišviesti galvą
Kai „Anykštos“ žurnalistas prie
ginčo žemės ir keliuko į A.Savicko
sodybą atsivedė jo kaimyną S.
Pukenį, kuris rodė, kur turėtų būti
jo žemės sklypo, o kur A.Savicko
teritorijos ribos, rajono Tarybos
narys ėmė aiškinti, kad S.Pukenis
ieško to, ko nepametė. „Visi žmonės iš tavęs juokiasi. Geriau persišviesk galvą“, - ūkininkui patarė
rajono politikas.
Tuo tarpu S.Pukenis Seimo nario padėjėjui dar kartą priminė vieną įvykį, kurį paminėjo savo rašte
rajono vadovams. „Kai prie tavo
namų buvo paliktas statybininkų
agregatas, 30 tūkst.Lt kainuojantis vibratorius, tai tavo šuo Bosas

Kaimynai tvirtina, kad
politikas neteisus
Kai „Anykštos“ žurnalistas
buvo įvykio vietoje ir gilinosi į
konflikto peripetijas, netoliese
savo daržą ravėjusi viena sodininkė, priėjusi prie žurnalisto
sakė: „A.Savickas yra neteisus.
Net jeigu toje vietoje, kur jis
pasidarė įvažiavimą į savo sodo
sklypą yra valstybinė žemė, ten
jis įvažiavimo pasidaryti negalėjo, nes turi keliuką iš kitos namo
pusės“.
Vienas vyriškis, turintis sodo
sklypą prie pat A.Savicko sodybos, taip pat tyliai, kad negirdėtų
statybines medžiagas į lengvojo
automobilio priekabą kraunantis A.Savickas, žurnalistui dėstė: „Tikrai S.Pukenis yra teisus.
A.Savickas keliuką pasidarė svetimoje žemėje. Be to, ir jo kieme
esantys tvenkiniai tapo kitiems
sodų gyventojams neprieinami
pasisemti vandeniui daržams palaistyti. O kai bendrai kasėme
tuos tvenkinius, tai buvo žadėta,
kad jais naudosis visų sodų šeimininkai...“
Valdininkai dar nežino, kas
kaltas
Nacionalinės žemės tarnybos Anykščių skyriaus, kuriam
S.Pukenis parašė skundą dėl

A.Savicko veiksmų, vedėjas Dainius Petrauskas „Anykštai“ sakė,
jog skyriaus specialistai skundo
tirti važiuos į vietą. „Kol kas nieko pasakyti negaliu. Mes tyrimui
turime vieno mėnesio terminą.
Tada S.Pukeniui ir bus parašytas
atsakymas“, - sakė D.Petrauskas.
Pakeitė savo nuomonę
Kai kurie gyventojai, pasirašę
po ūkininko St.Pukenio kreipimusi į rajono vadovus ir žemėtvarkininkus, savo nuomonę
pakeitė, kai tik pats A.Savickas
apsilankė jų namuose ir prašė
raštu atsisakyti nuo savo parašo
ant S.Pukenio rašto. „Aš, Vilma
Gelažienė ir Romas Meškauskas
norime paaiškinti, kad ūkininkas S.Pukenis prašė pasirašyt
ant skundų, kad Savickas blogas
žmogus. Mes esam seniai pažįstami, nieko blogo negaliu pasakyti. Apie ginčus su Pukeniu
nieko nežinome“, - A.Savickui
parašė minėti Storių kaimo gyventojai.
„Aš Algirdas Jurgis Pipiras noriu paaiškinti, kad ūkininkas Stanislovas Pukenis prašė pasirašyti
ant skundo, kad Savickas blogas
žmogus. Aš ant Savicko blogo
žodžio neturiu. Tik girdėjau, kad
jis prisidėjo prie kelio Anykščiai
– Storiai tiesimo darbų. O dėl ginčo su Stasiu Pukeniu nieko negirdėjau su Savicku“, - paaiškinime
parašė Storių gatvės 16 namo gyventojas.
„Aš ant pono Savicko blogo
žodžio neturiu“, - savo parašu
patvirtino Storių kaimo gyventoja
Daiva Pakalkienė.
Paklaustas, kodėl staiga pakeitė savo nuomonę, A.J.Pipiras
„Anykštai“ sakė: „S.Pukenis nedavė savo skundo paskaityti, sakė,
kad reikia pasirašyti dėl įvažiavimo. Pasirodo, kad man pačiam
reikėjo prieš pasirašant perskaityti S.Pukenio melodiją. S.Pukenis
yra savotiškas žmogus...“
Daiva Pakalkienė taip pat tvirtino, jog prieš prašydamas pasirašyti ant skundo, S.Pukenis
„žodžiu kitaip kalbėjo“. Jis sakė,
kad reikalingas atitvaras prie
staigaus posūkio, kur pelkė...
Įvyko nesusipratimas, S.Pukenis
turėjo savanaudiškų tikslų, o aš
atsiprašiau A.Savicko už savo
parašą ant S.Pukenio skundo“,
- paaiškino Storių kaimo gyventoja.

„Tele2“ praplėtė 3G mobiliojo ryšio tinklą Anykščiuose ir rajone

Atėjus atostogų sezonui, spartus mobiliojo interneto ryšys tampa
aktualus ne tik kasdienėms reikmėms, bet ir poilsiaujant gamtoje. Kad naršyti būtų galima dar paprasčiau, o mobilusis internetas
visur veiktų patikimai ir kokybiškai, telekomunikacijų bendrovė
„Tele2“ Anykščiuose ir rajone įrengė septynias naujas 3G ryšio
stotis.
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, šiuo metu „Tele2“ 3G
ryšio tinklas apima beveik visą
Anykščių rajono savivaldybę –
93,6 proc. teritorijos (-105 dBm).
Greitas ir visur prieinamas internetas
Svėdasuose,
Staškūniškyje,
Skiemonyse,
Troškūnuose,
Kavarske ir Anykščiuose įdiegtos
7 naujos 3G ryšio stotys gyventojams leis laisvai naudotis kokybiškesniu mobiliuoju internetu visame Anykščių mieste ir rajone.
„Mobilusis internetas šiandien
reikalingas beveik kaip skambučiai ar SMS žinutės. Plėsdami 3G
ryšio tinklą, siekiame vartotojams
pasiūlyti aukštą kokybę už mažą
kainą. Tai gyventojams užtikrina,

kad nepermokėdami už paslaugas jie gali laisvai naršyti“, – sakė
Valerijus Kovzanas, „Tele2“ technikos direktorius.
Naujose bei atnaujintose „Tele2“
3G bazinėse ryšio stotyse įdiegta
moderni įranga, kuri užtikrina geresnę ryšio aprėptį ir signalo kokybę. Be to, nauji įrenginiai sunaudoja ketvirtadaliu mažiau elektros
energijos. Nauja stočių įranga leidžia paslaugas teikti už gerą kainą,
o ateityje be didesnių papildomų
investicijų leis teikti itin spartų – 4G
– internetą.
Mobilusis internetas – pagal
kiekvieno poreikius
Lietuvoje kasmet augant išmaniųjų telefonų skaičiui, vis daugiau
vartotojų naudojasi mobiliojo inter-

neto reikalaujančiomis šių telefonų
funkcijomis. Kiekvieno naršymo
įpročiai bei poreikiai skiriasi, todėl
„Tele2“ savo klientams pateikia
platų mobiliojo interneto duomenų
pasirinkimą.
Išankstinio mokėjimo paslaugos
„Pildyk“ vartotojai gali rinktis 20,
150 megabaitų ar didesnius – 1
arba 3 gigabaitų paketus.
Tuo tarpu pagal sutartis mokantys „Tele2“ klientai gali pasirinkti
norimą ryšio planą kartu su mobiliojo interneto paketu ar atskirai
užsisakyti 100, 300 MB, 1 ar 5 GB
naršymui.
Mažesnių duomenų paketų užteks retai besinaudojantiems mobiliuoju internetu – kada reikia patikrinti adresą ar elektroninį paštą.
Vidutiniškai dažnai naršantiems
optimaliausias pasirinkimas – 1
GB. Šis duomenų kiekis leis laisvai
skaityti naujienas, bendrauti socialiniuose tinkluose, rašyti elektroninius laiškus ar naudotis mobiliosiomis programėlėmis.
3 bei 5 GB paketai skirti itin daug
naršantiems vartotojams. Šie duo-

menų kiekiai leis ne tik žiūrėti vaizdo klipus „Youtube“ svetainėje, bet
ir atsisiųsti filmus, žiūrėti televizijos
laidas ar bendrauti „Skype“ programa realiu laiku.
Plačiau apie „Tele2“ mobiliojo in-

terneto bei kitų paslaugų pasiūlymus galima sužinoti apsilankius
artimiausiame „Tele2“ salone
Anykščiuose adresu Vilniaus g.
22 (p.c. „Norfa“) arba nemokamu
informacijos telefonu 117.

Valerijaus Kovzano teigimu, „Tele2“ savo klientams siūlo spartų ir kokybišką mobilųjį internetą už mažą kainą.
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SKELBIMAI

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.

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

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Mokome nauju automobiliu !!!
Teirautis tel.: (8-657) 68 156
www.jonroka.lt.
Renkamės liepos 1 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto
skyriuose, PayPost kioskuose. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 1 mėn. - 10 Lt ir „Anykštą“ pdf formatu
rasite elektroniniame pašte.

įvairus
Paslaugos
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 garantija.
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
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija, drenažas, pamatai ir įvadai.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
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.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų įdėklai (0,8 mmm
skarda) - gamyba, montavimas.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.
UAB „Finetra“ - plastikinių langų,
šarvo durų gamyba ir montavimas
žemiausiomis kainomis.
Vilniaus g. 41, Panevėžys,
tel. (8-670) 99331.
Pjauname medieną jūsų kieme
elektra ir benzinu.
Tel. (8-682) 16258.

parduoda
Sodybą Troškūnuose. Yra
sodas, 15 arų žemės, šulinys,
elektra, naujai pastatytas namas.
Tel. (8-612) 85703.
Sodybą Anykščių rajone.
Tel. (8-671) 10145.
Naują namą prie Anykščių
miesto.
Tel. (8-671) 10145.
Butą su garažu Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.
Sodą su namu sodininkų bendrijoje „Šaltupys“.
Tel. (8-602) 83636.
Automobiliai, žemės ūkio
technika
Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, vartytuvus,
vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų
valomąsias, šnėkus, bulvių sodinamąsias, kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Pjaunu medieną kliento kieme.
Galiu pjauti be trifazės. Didžiausias
ilgis - 11 m.
Tel. (8-657) 66798.
Smulkinu pievas.
Tel. (8-676) 95876.
Smulkiname pievas.
Tel. (8-687) 59061.
Buitinės technikos remontas,
baldų gamyba
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.
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, vaikų kambario baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo ir kitus baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Statybos ir remonto darbai
Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai namus, gamybinės paskirties
patalpas, kalkinu fermas, atlieku
kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Įvairūs statybos darbai, stogų
dengimas ir t.t.
Tel. (8-652) 77157.
Fasadų dažymas, kokybiškai nuima senus dažus, įvairūs remonto
darbai. Greitai ir kokybiškai visame rajone.
Tel. (8-685) 68182.

Plokščių stogų remontas.
Tel. (8-611) 44505.
Dengiame šlaitinius ir horizontalius
stogus, šiltiname fasadus. Darbus
galime atlikti savo medžiagomis.
Tel. (8-617) 80504.
Nuoma
Šeima išsinuomotų butą
Anykščiuose. Gali būti ne visiškai
įrengtas.
Tel. (8-658) 84634.
Išsinuomosiu žemės ūkio sklypus Debeikių seniūnijoje.
Tel. (8-650) 87570.
Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai. Parduoda medieną.
Miškovežio paslaugos.
Tel. (8-612) 12058.
DĖMESIO!
Norite sužinoti apie savo ar artimųjų ateitį, permainas gyvenime,
ar verslo sėkmę? Kas jūsų laukia
2014 metais? Jaučiates blogai, nerandate ligos?
Kreipkites i LIETUVOS
EKSTASENSŲ MŪŠIO
NUGALĖTOJĄ VANDĄ, kuri
2014m birželio 30 d. (pirmadienį) atvyksta į Anykščius.
Būtina išankstinė registracija
tel. (8-603) 30626.

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.

UAB „Anykščių techninio sporto klubas“

ORGANIZUOJA B kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi birželio 30 d. 14 val. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

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

Kitos prekės
Naudotą irklinę valtį.
Tel. (8-650) 95233.
Gelžbetonines briaunuotas
perdengimo plokštes 3x6 m
(apšiltintos keremzitu), 18 vnt.
Kaina apie 7 Lt/kv. m.
Tel. (8-698) 41118.

Naujas lietuviškų durpių briketų gamybos sezonas.
Briketų prašome teirautis tel.:
(8-612) 93386, (8-615) 79101.
Malkas.
Tel. (8-671) 45111.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

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

9 metų ramų, darbinį arklį. Gali
keisti. Atveža.
Tel. (8-673) 38175.

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

*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

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

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

Kuras

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

Mokymosi trukmė – 1; 1,5 arba 2 metai (baigusiems 12 klasių); 3
metai (baigusiems 10 klasių).
Stojamųjų egzaminų nėra.
Visi pageidaujantys aprūpinami bendrabučiu.
Yra valgykla.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija
ADRESAS - Jaunimo g.8, Kupiškis, LT-40128
Tel.(8-459)35366, 35080, 35355
El.paštas - mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt
Mokyklos tinklapis – www.ktvm.kupiskis.lm.lt

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

„Zeimerį“ lentoms pjauti.
Tel. (8-611) 14561.

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

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
2014 METAIS KVIEČIA MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:
STALIUS (baigusiems 10 ar 12 klasių)
PREKYBOS ĮMONIŲ VADYBININKO PADĖJĖJAS
(baigusiems 10 ar 12 klasių)
APDAILININKAS (STATYBININKAS) (baigusiems 10
ar 12 klasių)
VIRĖJAS (baigusiems 10 ar 12 klasių)
PADAVĖJAS IR BARMENAS (baigusiems 10 ar 12
klasių)
TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS
(baigusiems 10 klasių)
KOMPIUTERIO IR ORGANIZACINĖS TECHNIKOS
OPERATORIUS (baigusiems 10 klasių)
SUVIRINTOJAS (baigusiems 10 ar 12 klasių)
APSKAITININKAS IR KASININKAS (baigusiems 12
klasių)
SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS (baigusiems
12 klasių)

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 30 d. (pirmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6-8 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,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 16.45, Ažuožeriuose 16.45, Pagiriuose
16.50, Dabužiuose 16.55, Janušavoje 17.05,
Kavarske 17.10, Zaviesiškyje 17.20.

Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
malkas . Galime atvežti.
Tel.: (8-686) 88713.

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

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas, žemė,
miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
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.
Dviejų kambarių butą
Anykščiuose.
Tel. (8-699) 53167.
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.
Tvarkome vėjovartas, atliekame
sanitarinius kirtimus, šviesiname,
pjauname mišką.
Tel. (8-692) 05288.
Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus su VOLVO FH12.
Tel. (8-650) 16017.

siūlo darbą
Reikalingi grybų - uogų supirkėjai.
Tel.: (8-618) 25497,
(8-613) 33744.

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

STALIAUS GAMINIAI

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

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

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

Automobilių ir kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo 300 iki
2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.

UA B „ B OVA R I S “

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.

Žemė 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.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Nuolat perka
Moka PVM.

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

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

„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.
Reikalingas darbininkas dirbti
prie įrengimų gamybinėje įmonėje
Anykščiuose.
Direktorius, tel. (8-687) 81410.
UAB „Kasyba“ siūlo darbą ekskavatorininkui. Darbas gerai apmokamas.
Rytis, tel. (8-656) 20130.

REIKALINGI
E-kategorijos
VAIRUOTOJAI.
Į Rusiją nevažiuojame.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.
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.

Gaminame langus, duris, laiptus, baldus ir kitus gaminius iš
medžio.
Tel. (8-609) 41651,
(8-671)40430

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,
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IŠ ARTI

šiandien
Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.
birželio 29 d.
Paulius, Petras, Mantigirdas,
Gedrimė, Benita, Povilas.
birželio 30 d.
Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina, Adelė.

mėnulis
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Jubiliejinės regatos dalyviai šėlo
jonas.j@anyksta.lt
vandenyje ir krante
Jonas JUNEVIČIUS

Praėjusį savaitgalį Rubikių ežere vyko Panevėžio jachtklubo
organizuota jubiliejinė 30-oji regata „Rubikiai 2014”, kurioje
dalyvavo daugiau nei 40 buriuotojų iš visos Lietuvos. Anykščių
kraštui atstovavo tik viena jachta „Plukė”, kuria plaukusi šeima
savo klasėje užėmė 4 – vietą.

birželio 28-30 d. jaunatis.

komentaras
anyksta.lt
„Tikrai nėra“:
„Tikrai lygiaverčių nėra. Buvo
Nefas, bet tokias dujas paleido,
kad jį patį nupūtė. Na dar Gudeliokas bandė, bet neatlaikė, išmovė į prezidentūrą ir pšik... Tai va.
Geresnių - yra. Lygiaverčių - ne.“

mįslė
„Laukas nematomas, avys neskaitytos, piemuo raguotas?“
Ketvirtadienio mįslės: „Platus,
išduobtas, ilgas ir siauras, kasdien
prie stalo įkyriai braunas?“ teisingas atsakymas – šaukštas.

Ukmergiškis Virgilijus Apanavičius ne tik buriavo, bet ir linksmino.

oras
+21

+8

Vladas Palaima su jachta „Plukė“ užėmė 4 vietą.
Asmeninio albumo nuotr.
Šeštadienį buriuotojai džiaugėsi
geru oru ir vėju, vyko net 4 plaukimai, o per sekmadienį vykusį maratoną apie ežero salas juos išprausė
lietus. Tačiau varžybų vandenyje ir
turiningos jubiliejinės regatos programos krante jis nesutrikdė.
Pasak Panevėžio jachtklubo komandoro, jų jachtklubas vienintelis šalyje neturi ne tik savo uosto
ar prieplaukos, bet ir buriavimui
tinkamo vandens telkinio. Tačiau
klubo buriuotojai dalyvauja regatose, plaukioja Lietuvos ežeruose,
jūrose, o Rubikių ežere jau 30 metų
organizuoja Joninių regatą.
Jeigu į pirmąją susirinko vos 20
buriuotojų, tai šiemetinėje jų dalyvavo du kartus daugiau.
Buriuotojai įsikūrė prie ežero
Kriokšlio poilsiavietėje ir nuo ankstaus ryto savo laivus ruošė startui.
Tarp burlentininkų neišvydau nė
vieno anykštėno, nors šia pramoga užsiimančių yra apie 20. „Ne

ta klasė, mūsų lentos netinka šioms
varžyboms“, - teigė vienas aukštesnės klasės burlente plaukiojantis,
burlenčių sporto entuziastas Kęstutis
Indriūnas.
Anykščiams atstovavo vienintelė
jachta „Plukė”, kuria plaukė penkiasdešimtmetis Vladas Palaima su
Anykščių savivaldybėje Vaiko teisių
apsaugos skyriaus vyriausiąja specialiste dirbančia žmona Asta. Anykštėnai savo klasėje užėmė 4 vietą.
Pasak A. Palaimienės, jos vyras tik
prieš trejetą metų įgyvendino savo
jaunystės svajonę buriuoti. „Visada
turėjome kokią nors plaukiojimo
priemonę, tačiau tik prieš 3 metus
atsiradus galimybei investuoti į savo
pomėgį, Lenkijoje, patarus Panevėžio jachtklubo buriuotojui Jonui Lazauskui, nusipirkome beveik naują
jachtą, vėliau – priekabą jos transportavimui, - sakė A. Palaimienė. Vyras ją įrengė pagal savo skonį. Kai
pirkome, ji vadinosi „Nervuška”.

Beje, Vladas lankė kursus ir gavo buriavimui ir kateriui vairuoti reikalingus pažymėjimus”. Plaukioti jachta
taip pat labai mėgsta V. ir A. Palaimų
dukra Julija. Liepos mėnesį šeima
ruošiasi buriuoti Kuršių mariose.
Komandinėje įskaitoje nugalėjo
Panevėžio jachtklubo buriuotojai,
antrąją vietą netikėtai užėmė ukmergiškiai, kurių vienas buriuotojas Vir-

Mums kas vakarą transliuoja
Kas ką muša, kaip sportuoja
Vyrai laksto po aikštelę
Spardo, kampinius sau kelia

Štai Prancūzijos žvaigždynas,
Iš ispanų liko blynas.
Portugalus su Ronaldo
Vokiečiai suspardė baisiai

Vėjas pagavo bures.

Autoriaus nuotr.
gilijus Apanavičius finišuojančius
savo komandos draugus sveikindavo
grodamas akordeonu, o trečioji vieta
atiteko Biržų buriuotojams.
Krante sirgaliai nenuobodžiavo,
žingsniavo slidėmis, pjovė rastą,
lenktyniavo kojūkais. Vakare, suliepsnojus laužui, regatos dalyviai pynė
vainikus ir leido juos į ežerą, ąžuolo
lapų vainikais padabino Jonus.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė stebi futbolo čempionatą ir jaučia simpatiją Brazilijai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Televizijoj vėl matos
Futbolo čempionatas.
Kas stati, kas ant kėdžių
Oi, prilipom prie dėžių.

Ji net langą atsidaro
Už brazilus ji – lik galo
Juk ten jos teta ir dėdė
Seniau vyko padirbėti.

