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Miesto šventė
vyks ir be
savivaldybės
„kultūros“

2 psl.

šiupinys
Koncertas. Liepos 5 dieną
(šeštadienį) 18 valandą Anykščių koplyčioje vyks festivalio „12
muzikos savaitgalių Anykščiuose“ vokalinės muzikos koncertas.
Atlikėjai: prof. Sigutė Stonytė
(sopranas) ir prof. Jurgis Karnavičius (fortepijonas).Bilietai - 15 Lt.
Senjorams, studentams ir moksleiviams - 10 Lt.

Atidirbimas – menkas darbo
našumas ir nesusipratimai

Meras problemos nemato,
kad Parlamento gynėjas komunalinio ūkio šiukšles perinkinėja plikomis
rankomis.

Pirtyje vyrai kalba apie
moteris ir valdžią

Vytautas Pupeikis sako, kad
pirtis ir švara vyrui suteikia
dešimt privalumų.

4 psl.

3 psl.

Kur šiluma, ten SEB bankas

Anykščių rajono taryba nusprendė, jog 4 mln. 500 tūkst.
litų paskolą savivaldybė ims iš
SEB banko. Dalis šios sumos
bus skirta UAB „Anykščių šiluma“ biokuro katilo statybai
kofinansuoti, dalis – kitų savivaldybės projektų įgyvendinimui.

Sodai. Režisierius Algirdas Tarvydas susuko dokumentinį filmą
apie sodų pynėjas „Dangaus sodai“. Jame nufilmuota ir kavarskietė Elvyra Abramovienė. Filmą per
LRT Kultūra kanalą pažiūrėti galite liepos 8 dieną 12 val. 50 minučių arba liepos 12 dieną 23 val. 25
minutės.
Paroda. Liepos 4 dieną Andrioniškio bibliotekoje atidaryta
anykštėno Stanislovo Semėno,
kurio darbai publikuojami ir www.
anyksta.lt rubrikoje „Anykštijos
meno albumas“, fotografijų paroda.
Dalins. Pagal programą „Pagalba maisto produktais“ Anykščių
miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams maisto paketai bus išduodami liepos mėn. 15-17 d. nuo
8.00 iki 15.00 val. Vilties g. 24,
Anykščiuose. Informacija teikiama
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių skyriaus telefonais:
(8-381) 5 34 63; (8-610) 39 314.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Senovėje, gal 1997 metais, iš
SEB pirmtako „Vilniaus banko“
buvo paimta 19 mln. litų paskola
dujinių katilinių Anykščių mieste
statyboms.

Naujai Anykščių katilinei reikia ir naujos paskolos.

9 psl.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Miesto gėlynai: džiugina ar liūdina?

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose gėlynų įrengimu ir priežiūra rūpinasi UAB „Anykščių komunalinis ūkis“. Užkalbinti anykštėnai ir keli miesto svečiai
teigė esą nustebinti miesto žaluma ir jį puošiančiais gėlynais, tačiau keli pastebėjo monotoniją- metai iš metų įrengiamas tas pačias
gėlines ir komunalininkams bei miesto architektams reiškė priekaištus dėl išradingumo stokos.

Garbė. Rajono Taryba be diskusijų nutarė Anykščių rajono garbės
piliečiu paskelbti verslininką Alvydą Bitiną.
Karjera. Buvusi Anykščių savivaldybės administracijos teisininkė Ligita Kuliešaitė pradėjo dirbti
Vyriausybės atstovo Utenos regione tarnyboje. Savivaldybė paskelbė
konkursą - ieško kito teisininko.
Uogos. Anykščių turguje vis dar
galima nusipirkti braškių. Kilogramas kainuoja 7-8 litus. Už litrą mėlynių prašoma 12 litų, už pusę litro
žemuogių – 9 -10 litų.
Prenumeratoriams. Laiku negavę mūsų leidinių, informuokite
tel. (8-605) 96555.

Anykščių komunalinio ūkio direktorius Kazimieras Šapoka sakė, kad gėlinių pastatymą derina su rajono architekte,
o kokias gėles ir kaip sodinti sumano komunalininkai, o rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė dabartiniais
gėlynais nėra patenkinta ir viliasi ateityje viską keisti iš esmės.

12 psl.
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Miesto šventė vyks ir be
savivaldybės „kultūros“
Anykščių savivaldybės administracijoje šią savaitę kelias dienas nedirbo visas skyrius ilgu pavadinimu. Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus vedėja Gražina Nargelienė atostogavo,
viena iš skyriaus specialisčių - Virginija Ros Garcia - turėjo nedarbingumo pažymėjimą, o antroji - Audronė Pajarskienė - buvo
išvažiavusi į Klecką Baltarusijoje komandiruotėn.

Panašu, kad Anykščių savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Valentinas Patumsis nelabai
domisi, kas, ką savivaldybėje
dirba.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Administracijos
direktoriaus
pavaduotojas Valentinas Patumsis
pavaduojantis DIREKTORIŲ VILIŲ JUODELĮ, kuris taip pat kelias dienas buvo Klecke, pripažino,
kad šiokia tokia problema dėl duris
užvėrusio savivaldybės administracijos skyriaus buvo. Paklaustas,

kam patikėtos šiomis dienomis
neveikiančio Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus funkcijos,
V.Patumsis kiek padvejojęs atsakė,
jog Bendrajam ir juridiniam skyriui. Ir vėl „išsidūrė“...
Mat, kai Bendrojo ir juridinio
skyriaus vedėjo Audroniaus Gališankos paklausėme, ar jo skyriui patikėtos ir skyriaus ilgu pavadinimu funkcijos, jis nustebo.
„Baikit bajerius“ - į „Anykštos“
klausimą, ar jo skyrius šiomis dienomis atlieka ir Kultūros, turizmo
ir komunikacijos skyriaus darbą,
atsakė A.Gališanka. Ir pridūrė,
kad V.Patumsis šitaip komentavo,
matyt, todėl, kad „po atostogų dar
neįsigilino“.
Meras Sigutis Obelevičius visgi
pripažino, kad Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus funkcijų,
kai nebuvo nei vienos darbuotojos,
niekas ir neatliko. „Kai valdininkų
tokios mažos algos, žmonės ieško pigių kelionių ir kada gauna,
tada ir atostogauja.“ – kodėl Kultūros, turizmo ir komunikacijos

skyriuje neliko darbuotojų, paaiškino meras. Tiesa, jis patikslino,
kad kalba ne apie A.Pajarskienės
komandiruotę į Klecką, o apie
G.Nargelienės prieš pat Miesto
šventę suplanuotas atostogas. Šiaip
jau, atrodytų, Miesto šventė turėtų
būti svarbiausias savivaldybės kultūrininkų darbymetis...
Regis, ir šį savaitgalį vykstanti

spektras
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
respublikinė Dainų šventė, kurios
eisenoje dalyvaus ir pats meras su
iš Klecko grįžusiu ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUMI, turėtų
rūpėti Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriui, tačiau, pasak
S.Obelevičiaus, A.Pajarskienė dar
prieš Klecką greituoju būdu atliko su
Dainų švente susijusius darbus, todėl
ir galėjo išlėkti į komandiruotę.

balsai internete (anyksta.lt):
komunistinė istorija: „Teisingai sudaryta delegacija. LKP Anykščių
partijos komiteto skyriaus vedėjas KGB rezervo karininkas draugas Vilius
Juodelis ir pirmojo rajono VLKJS komiteto sekretoriaus draugo Eugenijaus
Pajarsko antroji žmona Audronė Pajarskienė pasivaikščios komjaunuoliškos jaunystės takais. Prisimins kovingą praeitį už aukštus primilžius ir per
miesto šventę gal pamatysim ir vieną kitą raudoną transparantą. Meras
konservatorius juk neprieštaraus“.
labai aišku : „Anykščių kultūrai diriguojama iš Baltarusijos pasirodo.
Įtariau, kad kažkas čia ne taip“.
Klausimas : „Praėjo savaitė..., tuoj praeis ir antra..., praeis mėnuo..,
praeis metai ir patikėkite be šio skyriaus nieko baisaus ir blogo rajone ir
savivaldybėje neatsitiks! Tai kam tas skyrius reikalingas?“
Tėvynės sąjunga : „a)Socialdemokratui svarbiausia žmogus.
b)Savas socialdemokratų partijos žmogus.
c) Žmogui svarbu alga.
a+b+c= skyrius“.
žurnalistas: „Štai ir įrodymas, kam buvo sugalvota informacijos neteikimo tvarka. Raštu valdininkai būtų nenusišnekėję, o žmonės nesužinoję, kad
išlaiko skyrių, kurio darbas nereikalingas“.
socdėmė: „Jei priimi naujas partietes, pirmas reikalavimas duok algą ir
minkštą krėslą“.
(Komentatorių kalba netaisyta – red.past.)

Politikams teks rinktis dėl kurios
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
kėdės kovoti
Asmenys, dalyvaujantys tiesioginiuose merų rinkimuose, negalės kandidatuoti į rajono Tarybą. Taigi, tie politikai, kurie varžysis dėl mero posto, rizikuoja pralaimėję mero rinkimus, atsidurti
politikos užribyje.
Seimo narys Ričardas Sargūnas
„Anykštai“ sakė, jog įstatymai
suvaržys ir „netikrų“ kandidatų
dalyvavimo rinkimuose į savivaldybių Tarybas galimybes. Pasak
R.Sargūno, tie žmonės, kurie pagal savo užimamas pareigas negali būti rajono Tarybos nariais,
kandidatuodami į vietos valdžią
turės sumokėti beveik 5 tūkst. litų

užstatą, o šie pinigai jiems nebus
grąžinami.
Priminsime, jog partijos paprastai į savo kandidatų sąrašus prirašo seniūnų ir savivaldybės įstaigų
vadovų, o šie iškarto po rinkimų
atsisako Tarybos nario mandato.
Tiesa, Anykščiuose toks kandidatų
„prirašymas“ nebuvo tapęs dėsningumu – partijų sąrašuose būdavo

vos po keletą „netikrų“ kandidatų
– 2011 metų savivaldos rinkimuose
į Anykščių rajono tarybą kandidatavo nariais negalintys tapti 4 socialdemokratai, 3 – liberalcentristai,
o kitų partijų sąrašuose tokių kandidatų buvo dar mažiau.
Tuo tarpu į Ignalinos rajono tarybą buvo išrinkta 12 „valstiečių“,
bet sąrašas tiek pasislinko, jog Taryboje dabar dirba tik 26-uoju porinkiminiame sąraše likęs asmuo.
Anykščių meras, konservatorius
Sigutis Obelevičius „Anykštai“
sakė, jog jis kovos tiesioginiuose

Anykščių mero rinkimuose, bet
vylėsi, kad Konstitucinis teismas
panaikins Seimo sprendimą ir tiesioginiai rinkimai nevyks. „Bus
dar kreipimasis į Konstitucinį
Teismą. Sąvokos „meras“ nėra
valdžios sąrangoje, nes dabartinis meras yra tik rajono Tarybos
pirmininkas. Tiesiogiai išrinktas
meras jau nebebus ir rajono Tarybos vadovas. Kam jis vadovaus?
Paleist į gyvenimą tokį merą yra
absurdas, bus viskas kaip buvo,
tik ... blogiau“ – „Anykštai“ sakė
S.Obelevičius.

Futbolas kavinėms pelno neneša
Pačių ištikimiausių futbolo fanų, stebinčių tiesiogines čempionato transliacijas, Anykščių kavinėse susirenka nedaug. Kaip teigia miesto kavinių darbuotojos, futbolo čempionatas ir, apskritai,
sporto rungtynių tiesioginės transliacijos pelnui daro tik simbolinę įtaką.
Anykščių picerijoje „Jara
Jums“ įprastai lankosi įvairaus
amžiaus žmonės. Picerijos darbuotoja tikino, kad specialiai
rungtynių transliacijoms nesiruošia: „Įjungiame televizorių, norintieji ateina pažiūrėti.
Žymaus lankytojų antplūdžio
nepastebime galbūt todėl, kad
yra konkurentų, kurie tokioms
sporto transliacijoms ruošiasi
rimčiau“. Daugiau klientų „Jara

Jums“, pasak nenorėjusios prisistatyti darbuotojos, sulaukia
tuomet, kai varžybos transliuojamos savaitgaliais, ir didesnė
žiūrovų dalis – vyrai. Jei tiesioginė rungtynių transliacija trunka ilgiau, picerija pratęsia darbo
laiką. „Juk nepaleisime kliento
bėgti namo tęsinio žiūrėti,“ –
tikino picerijos darbuotoja. Ji
sakė, kad picerijos pelnui tiesioginės sporto transliacijos daro

nežymią įtaką.
Alvyda Vanagaitė, Anykščių
kavinės „Erdvė“ darbuotoja, pasakojo, kad tiesioginės pasaulio
futbolo čempionato transliacijos
didelės įtakos lankytojų skaičiui
ir pelnui nedaro, o „Erdvė“ specialiai darbo laiko dėl tiesioginių rungtynių transliacijų nepratęsia.
„Nors šį šeštadienį buvo susirinkę nemažai žmonių, gal dėlto,
kad savaitgalis. Viliamės, kad
čempionato finalinės rungtynės
pritrauks daugiau klientų,“- kalbėjo A. Vanagaitė.
Anykščių „Bangelės“ vadybininkė Irena Sabalytė teigė, kad
čempionato rungtynes kavinėje

Temidės svarstyklės

automobilis, kuris stovėjo daugiabučio namo kieme. Automobilis rastas
apgadintas, Kavarsko seniūnijoje
netoli Dabužių I-ojo kaimo ir grąžintas savininkui. Žala tikslinama.
Pistoletas. Liepos 2-ąją apie 14
val. 15 min. A. L., gimęs 1983 m.,

gyvenantis, Troškūnų seniūnijoje, į
policijos komisariatą atnešė dujinį
pistoletą, kuris iki liepos 1 dienos
nebuvo įregistruotas nustatyta tvarka. A. L. apklaustas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo
kodekso 253 str. 1 d.

Automobilis. Gautas S. P., gimusio 1980 m., gyvenančio Kavarsko seniūnijoje, pareiškimas,
kad liepos 2-ąją apie 5 val. pastebėjo, jog pavogtas jam priklausantis

Aurelija KARALIŪTĖ

transliuoja, tačiau žmonių susirenka nedaug. Didžioji dalis žiūrovų
– jaunimas. Specialiai sporto varžybų transliacijoms nesiruošiama,
joms vykstant tiesiog įjungiamas
kavinėje esantis televizorius. Nepaisant mažo lankytojų skaičiaus,
„Bangelė“ ir toliau žada rodyti
varžybas iki pat pasaulio futbolo
čempionato pabaigos.
Dvidešimtasis pasaulio futbolo čempionatas jau eina į
pabaigą. Galbūt daugiau žiūrovų Anykščių kavinės pritrauks
rugpjūčio 18-24 dienomis, kai
Berlyne vyks Europos plaukimo
čempionatas, kuriame dalyvaus
anykštėnas Giedrius Titenis ir
Rūta Meilutytė.
Svetingumas. Gautas M. J., gimusios 1989 m., gyvenančios Kupiškio rajone, Noriūnų seniūnijoje,
pareiškimas, kad birželio 24 dieną,
apie 21 valandą Svėdasų seniūnijoje, šventės metu ją sumušė A. R.,
gimęs 1987 m.

Referendumas.
Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį patvirtino oficialius birželio
29 dieną vykusio referendumo dėl
kai kurių Konstitucijos straipsnių
pakeitimo rezultatus. VRK nustatė, kad referendumas dėl žemės
pardavimo užsieniečiams ir referendumo inicijavimo proceso neįvyko. Jame dalyvavo 380 tūkst.
178 tai yra 14, 98 proc. rinkėjų.
VRK duomenimis, referendume
turėjo teisę dalyvauti 2 milijonai
538 tūkst. 430 rinkėjų. Negaliojančiais pripažinti 10 tūkst. 754
arba 2, 83 proc. biuletenių. „Taip“
referendume pasakė 269 tūks. 49
rinkėjai, kas sudaro 10, 60 proc.
visų rinkėjų ir 70, 77 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.
„Ne“ pasakė 100 tūkst. 375 proc.
rinkėjų, tai yra 3, 95 proc. visų
rinkėjų ir 26, 40 proc. rinkimuose
dalyvavusių rinkėjų.
Susirūpino. Valdančiosios koalicijos partijų taryba reiškia susirūpinimą, jog pastaruoju metu
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė skelbia „tendencingus pareiškimus, kurių teiginiai
prieštarauja parlamentinės demokratijos principams bei galimai
pažeidžia Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje įtvirtintą valdžių
atskyrimo principą“. Tokį pareiškimą dėl bandymų sutrukdyti
įgyvendinti Vyriausybės programą paskelbė Lietuvos socialdemokratų pirmininkas Algirdas Butkevičius, Darbo partijos
pirmininkė Loreta Graužinienė,
Partijos „Tvarka ir teisingumas“
pirmininkas Rolandas Paksas ir
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
pirmininkas Valdemaras Tomaševskis.
Europarlamentas.
Europos
Parlamentas patvirtino savo komitetų sudėtį. Kaip ir iki šiol,
Parlamente veiks 20 komitetų
ir du pakomitečiai. Daugiausia
Lietuvoje išrinktų europarlamentarų - net trys - dirbs Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos
komitete. Iš viso lietuviai dirbs
vienuolikoje komitetų ir dviejuose pakomitečiuose.
Rinkliava. Siūloma leisti ne
tik kurortų ar kurorto statusą
turinčioms gyvenamosioms vietovėms, bet ir kitoms savivaldybėms, nustatyti vietos turisto
rinkliavą. Rinkliavų įstatymo
pataisas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravęs Seimo narys
socialdemokratas Juras Požela
siūlo įteisinti, kad tokia rinkliava
būtų imama už „turistų, išskyrus
vaikus iki 7 metų, naudojimąsi
gyvenamųjų vietovių viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“.
Paliaubos. Su JAV viceprezidentu Džo Baidenu telefonu
bendravęs Ukrainos prezidentas
Petro Porošenka teigė esąs pasirengęs atnaujinti paliaubas, jei
separatistai įsipareigos jų laikytis. „Petro Porošenka sakė gražinsiantis paliaubų režimą vos tik
gavęs patikinimą, kad abi šalys jų
laikysis, visi įkaitai bus paleisti,
o sienų kontrolę vykdys Europos
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėtojai“,
- rašoma Ukrainos prezidento
spaudos tarnybos pranešime.

Parengta pagal
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Ar netrūksta
pramogų
kurortiniuose
Anykščiuose?
Kalbino ir fotografavo
Miglė GALVONAITĖ
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Atidirbimas – menkas darbo
našumas ir nesusipratimai
Anykštėnas, buvęs tremtinys ir Parlamento gynėjas Rimantas Juozas Plėta esamą tvarką, kai reikia atidirbti už 350 litų
pašalpą, vadina „XXI amžiaus vergove“. Jis atsisakė plikomis
rankomis rausis po šiukšles UAB „Anykščių komunalinis ūkis“.
Į sąvartyną anykštėnas buvo nusiųstas dirbti viešųjų darbų .

savaitės citatos
Gerai, kad greit rinkimai…

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
Romaldas GIŽINSKAS, Anykščių rajono tarybos narys, paaiškino, kodėl muzikos mokykloje sutiko dirbti už mažesnę algą:
„Nesutiksi – lauk iš darbo. O kas
nori likti be darbo?”
Žalieji žmogeliukai!

Ieva MERKEVIČIŪTĖ,
moksleivė:
- Yra daug visokių pramogų, bet dauguma pramogų tiesiog kainuoja. Galbūt reiktų
tokio kaip „kampo”, vietos,
kur galėtų susirinkti ir nebūtinai tokie paaugliai, kurie yra
populiarūs, bet tiesiog bendrai
visi. Ir kad būtų kokių užsiėmimų, žaidimų ir kad jie daug
nekainuotų.

Romualdas RAŽINSKAS,
moksleivis:
- Pramogų netrūksta. Gyvenu ne pačiame mieste, bet
atvykęs aplankau Puntuko
akmenį, Dainuvos slėnį, Laimės žiburį.

Gytis NORVILAS, nenuolatinis Anykščių miesto gyventojas:
- Gerai Anykščių nežinau,
nesu visiškai vietinis, bet,
man atrodo, bet kokiu atveju
aš laikausi tokios nuomonės,
kad jeigu pramogų reikia, tai
galima tą pramogą susigalvoti ir vidury miško ar būnant
kažkur užkampyje. Kiekvienam pagal skonį, bet esmė,
kad pramogą gali susikurti čia
ir dabar, stovėdamas plikame
stadione ar autostradoje.

Parlamento gynėjas Rimantas Juozas Plėta prie Lietuvos purvo
prisilietė be pirštinių.
Komisijos psichologai domisi
tik pajamomis

neina net kalba, kad būtų siunčiami dirbti į kokią privačią įmonę ar
pas ūkininkus“, - kalbėjo A.Baura.
Paklaustas, ar žmogus gali atsisakyti dirbti kokį nors darbą, nes jam
yra nepriimtinas, A.Baura sakė,
kad taip, žmogaus klausiama, ar
jis galės dirbti kažkokį darbą. „Yra
atvejų, kai Regioniniame parke
žmonės dėl temperatūrų skirtumo,
nes šalo rankos, buvo perkelti dirbti tvarkyti archyvo. Nėra, kad „ant
žmogaus užsisėstų“ būtinai dirbti
kažkokį konkretų darbą“, - tvirtino
mero patarėjas A.Baura.

Mero patarėjas Antanas Baura,
kuris yra Anykščių miesto Piniginės socialinės paramas teikimo
komisijos pirmininkas, paklaustas
apie situaciją kalbėjo, kad anykštėnai nieko neišrado – jie tiesiog
vykdo galiojančius įstatymus.
„Negalvočiau, kad tremtinio statusas yra kažkas ypatingo. Jeigu yra
priimta, kad už pašalpą žmogus pasitelkiamas visuomenei naudingai
veiklai, tai ir turi atidirbti“,- teigė
A.Baura.
Beje, anksčiau A.Baura teigė,
Komunalininkai darbo rūbus
kad „šios komisijos nariai yra geri dalina tik savo darbuotojams
psichologai, iš gyventojų sugebantys išpešti informaciją, kurią jie yra
UAB „Anykščių komunalinis
linkę nutylėti“ (Arvydas LINGAI- ūkis“ direktorius Kazimieras ŠaTIS „Socialinės pašalpos atimtos poka sako, kad situacija su tais
iš vienuolikos žmonių“,- „Anykš- žmonėmis, kurie ateina atidirbti,
ta“. 2014-06-07). Tiesa, J.Plėtos nėra paprasta. „Ta sistema, kuri
atveju, komiyra sukurta, kai
sija psicholo...supraskit, kad Anykš- žmogus ateina
ginių
žinių
laikinai atidirbaiškiai pritrūko čiuose labai daug bedarbių, ti, yra netobula
ir neįstengė iš- o norėdami užtikrinti žmo- ir vargu ar bus
siaiškinti, kad gui teisę ir pareigą atidirbti tobula. Su tais
tai tremtinys už pašalpą, mes turime su- žmonėmis mūsų
ir buvęs Parlaįmonė nesudaro
daryti sąlygas...
mento gynėjas.
jokių sutarčių,
Žinoma, čia ne
mes neturim jopajamos, kad tuo domėtis...
kio pagrindo išduoti darbo rūbus
Mero patarėjo teigimu, darbas ar kažkokias priemones. Patys suuž pašalpas yra naudingas visuo- prantat, kas būtų, jei kiekvienam,
menei. „Mes rezultatus akivaiz- kuris ateina imtume dalinti darbo
džiai matome“,- kalbėjo A.Baura. rūbus“,- sakė K.Šapoka. Taigi,
Paklaustas, ar žmogaus siuntimas tik UAB „Anykščių komunalinis
atidirbti į konkrečią įmonę nepa- ūkis“ darbininkai pagal sutartis yra
žeidžia pačios visuomenei naudin- aprūpinami darbo rūbais, o bedargo darbo sąvokos, juk, sakykim, biai po šiukšles gali raustis ir be
„Anykščių komunalinis ūkis“ yra pirštinių.
uždaroji akcinė bendrovė, taigi
Direktoriaus teigimu, įmonei
bendrovė, siekianti gauti pelno, o papildomi žmonės sukuria provisuomenei naudingos veiklos su- blemas, nes žmones reikia aprūtartyje įrašyta, kad asmuo užsiims pinti darbu, reikia juos prižiūrėti,
„Veikla nevyriausybinėse organi- vežioti. Be to, toks darbas negali
zacijose“, A.Baura sakė: „UAB pasižymėti ir dideliu našumu. „Tų
„Anykščių komunalinis ūkis“ yra žmonių vienų nepaliksi, o adminissavivaldybės įmonė, todėl ten ir travimo klausimai nėra išspręsti.
siunčiame, kaip ir į kitas savi- Juk visokių žmonių ateina, vieni
valdybės įmones. Supraskit, kad sąžiningai atidirba, o kiti ateina, po
Anykščiuose labai daug bedarbių, valandos prisigeria, meta darbą“,o norėdami užtikrinti žmogui tei- sakė K.Šapoka.
sę ir pareigą atidirbti už pašalpą,
„Sakyčiau, kad laikinas žmogus,
mes turime sudaryti sąlygas. Todėl kuris ateina atidirbti ar 10 ar 20 diežmonės siunčiami į savivaldybės nų, tiek mums, tiek bet kokiai įmoįstaigas, mokyklas, seniūnijas, bet nei yra pats blogiausias dalykas.

Anykščių meras Sigutis Obelevičius problemos nemato,
kad Parlamento gynėjas komunalinio ūkio šiukšles perinkinėja plikomis rankomis.
Iš kitos pusės, supraskit, kad mes
negalime duoti darbo su pieštuku,
nes mūsų funkcija yra teritorijų
tvarkymas“,- kalbėjo K.Šapoka.
Meras problemos nemato, kad
plikomis rankomis rausiamos
šiukšlės
Paprašytas įvertinti situaciją,
meras Sigutis Obelevičius sakė,
kad nemato čia nieko išskirtinio.
„Sutartyje punktas apie aprūpinimą darbo priemonėmis ir apsaugos priemonėmis kaip ir yra. Tai
turėtų suteikti ta organizacija, kuri
priima. Dėl komunalininkų suprantama, čia jiems primesta, jie
ir neduoda apsaugos priemonių,
bet problemos čia nematau“,- teigė S. Obelevičius. Paklaustas, o ar
teisėta žmones siųsti į pelno siekiančias įmones, tokias kaip UAB
„Anykščių vandenys“ arba UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ bei,
kodėl tokiu atveju nepasiuntus į,
pavyzdžiui, UAB „Jara“, meras
teigė, kad į privačias įmones žmonės nesiunčiami. „Komunalininkai
siekianti pelno įmonė, bet juk daro
tai, ką jiems liepiame – prižiūri
plotus, šienauja“,- argumentavo
meras, kodėl atidirbantys už pašalpas žmonės siunčiami į „uabus“.
Valstybė pati sukūrė tokią
situaciją
Anykščių tremtinių ir politinių
kalinių organizacijos pirmininkė
Prima Petrylienė sako, kad nėra
skirtumo, tremtinys ar ne, bet jei
reikia atidirbti, tai ir reikia. „Mano
nuomone, jei žmogus gauna pašalpą, turi ir atidirbti, nes niekas
už dyką nieko neduoda. Negalima
išskirt žmonių. Negi dabar sakys
„tremtinys“, vadinasi, neturi dirbti?“, - sakė P. Petrylienė.
„Visokių atvejų būna, konkrečiai šio atvejo nežinau, bet jeigu
jis Parlamentą gynė, turėtų atsižvelgt, nes išeina kaip ir žmogaus
pažeminimas. Galvoju, kad čia
valstybė pati taip padaro – geriausia būtų, jei žmogus turėtų pastovų
darbą, o ne reikėtų jam prašinėti
pašalpos. Skaudu matyti žmones
prie konteinerių, skaudu nuklydusius matyti, kai jie kito kelio nebemato“,- sakė P. Petrylienė.

Gintaras VAIČIŪNAS, savivaldybės specialistas atsakingas už
civilinę saugą, apie tai, kur dingo
sandėlio, kuriame laikytos cheminės medžiagos, pastatas:
„Pasirodo, jog buvęs pastatas
bešeimininkis, o žemė po juo ir
aplink jį – valstybinė. Kas nugriovė šį sandėlį – neaišku.”
Išeitų, komandiruotę laikote
pramoga?
Valentinas PATUMSIS, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, laikinai pavadavęs
DIREKTORIŲ VILIŲ JUODELĮ,
žurnalisto paklaustas, ar į komandiruotę Baltarusijoje DIREKTORIUS išvažiavo su administracijos
darbuotoja Audrone Pajarskiene:
„Koks mano reikalas su kuo
V.JUODELIS išvažiavo?”
Sugalvosim mes ir daugiau
būdų
Zenonas VAIGAUSKAS, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, apie Anykščių rajono
valdžios konfliktus su rajono rinkimų komisijos pirmininku Alfrydu
Savicku:
„Gal Anykščių rajono valdžia
nebesugalvoja būdų kaip į save
atkreipti dėmesį ir šitaip bando patekti į žiniasklaidos puslapius?”
Mūsų rajonas su statusu!
Alfrydas SAVICKAS, Anykščių
rajono rinkimų komisijos pirmininkas, apie šios komisijos santykius su vietos valdžia:
„Anykščiai – išskirtinis, nenormalus rajonas. Kai pakalbu su
kolegomis iš kitų rajonų rinkimų
komisijų, niekur tokie dalykai nevyksta.”
O „Autoveldos” maršrutiniai?
Sigutis OBELEVIČIUS, meras,
apie tai, kodėl nebuvo skirtas valdiškas transportas balsavimo biuletenių išvežimui:
„Buvo tokia kalba, jog, jei kas į
Vilnių važiuos, tai nuveš tuos maišus su biuleteniais. Bet niekas nevažiavo…”
Kuo alga mažesnė – tuo toliau
skrenda…
Sigutis OBELEVIČIUS, meras,
apie tai, kodėl prieš didžiuosius
kultūros renginius atostogauja savivaldybės Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus vedėja
Gražina Nargėlienė:
„Kai valdininkų tokios mažos
algos, žmonės ieško pigių kelionių
ir kada gauna, tada ir atostogauja.“
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Pirtyje vyrai kalba apie
linas.b@anyksta.lt
moteris ir valdžią
Linas BITVINSKAS

Anykštėnas Vytautas Pupeikis, Socialdemokratų partijos
Anykščiuose kūrėjas ir visuomenininkas, turi vieną aistrą, kuri
lydi jį nuo vaikystės – pirtį. Visą gyvenimą V.Pupeikis naudojosi
visuomeninėmis pirtimis, bet teigia, kad politiniai sąmokslai ten
negimsta, o ir postų vyrai susirinkę nesidalija.

Vytautas Pupeikis gyvenime vadovaujasi senovės indų išminčių
posakiu, kad pirtis ir švara vyrui suteikia dešimt privalumų. Vienas iš jų – moterų dėmesys.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Prie pirties, pasak V. Pupeikio,
jį pripratino tėvas. „Gyvenome
Gečionių vienkiemyje (Anykščių
seniūnija), tėvas buvo „prie statybų“, tad pasistatė pirtį, kurioje
buvo priepirtis ir garinė, tėvas ją
vadindavo „vanotuvės“. Pradėjau
kaitintis pirtyje nuo 7 metų amžiaus. Garo tiek duodavo, kad gul-

davau ant grindų ir kvėpuodavau
per durų apačioje esantį plyšelį,
nes tėvas neleisdavo man atidaryti
durų“,- apie pirmąsias patirtis pirtyje pasakojo V.Pupeikis.
Pupeikių šeima šiuo statiniu, o jų
pirtis tiems laikams buvo gana moderni – iš krosnies einantis vamzdis kaitindavo vandenį 200 litrų

statinėje, dalinosi su kaimynais.
„Jei važiuodavau į užsienį, irgi
stengdavausi patekti į pirtį. Pirtyse buvau Suomijoje, kur kaitinausi
saunoje, Azerbaidžane sėdėjau turkiškose pirtyse, į pirtį nepatekau
gal tik viešėdamas Prancūzijoje“,pasakojo V.Pupeikis, pridurdamas,
kad arčiausiai jam prie širdies –
vadinamoji rusiška pirtis, kurioje
garas „šlapias“.
„Apie pirtis rašė jau graikų istorikas Herodotas, tvirtinęs, kad
pirtis turėjo jau ir pirmykštės bendruomenės. Lietuviai statėsi pirtis
jau XIII-XIV amžiuje, vis dėlto
Lietuvoje jos buvo populiarios
tik Aukštaitijoje, o, sakykim, suvalkiečiai ir žemaičiai kubiluose
prausdavosi“,- aiškino pirčių istoriją V.Pupeikis.
Visą gyvenime pirtyse vanojęsis,
aštuoniasdešimtmečio sulaukęs vyras taip ir nepasistatė savo pirties.
„Gyvenau daugiabutyje, neturėjau žemės, kur galėčiau statyti, o
kai gavom sodo sklypelį, tuo laiku
nebuvo pinigų“, - dėstė V. Pupeikis.
Beje, V.Pupeikis pastebi, kad ne
visi žmonės pamėgsta pirtį. „Sakykim, mano brolis taip ir netapo
pirtininku, o ir mano tik vienas sūnus iš dviejų mėgsta pirtį“,- sakė
V.Pupeikis
Vyro teigimu, visuomeninė pirtis turi dar vieną ypatumą – susi-

formuoja tam tikras pirtininkų sociumas, kuris pirties malonumus
derina su bendravimu.
„Anykščių pirtyje yra trys pamainos – 15, 17 ir 19 valandomis.
Einu vanotis 19 valandą, mūsų
susidaro apie 10 žmonių pastovi
grupė. Vyrai pirtyje kas apie medžioklę, kas apie moteris, o kas
apie valdžią ir politiką kalba. Aišku, valdžiai kliūna daugiausiai.
Valdžios nemėgsta visais laikais.
Beje, mūsų „pamaina“ – kairiųjų
pažiūrų, tai jeigu kas prasižioja
apie politiką iš dešiniųjų, tai greit
„sukapoja“, į kampą pastato“, juokėsi V. Pupeikis, pasakodamas
apie politines aistras pirtyje. Politiko – V. Pupeikis yra LSDP Anykščių skyriaus pirmasis pirmininkas,
o dabar – šios partijos skyriaus garbės pirmininkas teigimu, perdėtas
tvirtinimas, kad pirtyse sudaromos
visokios politinės sąjungos, skirstomos pareigos. „Nei anksčiau,
nei dabar to nėra. Visuomeninėse
pirtyse, kur aš lankausi, neateidavo aukšti partijų veikėjai, pats esu
buvęs kolūkių pirtyse, vanojęsis su
rašytoju Juozu Baltušiu, bet nebūdavo ten tokių kalbų“, - sakė kadaise komunistų partijos Anykščių
rajono komitete instruktoriumi, atsakingu už propagandą ir kultūrą,
dirbęs V.Pupeikis.
Užkietėjęs pirtininkas tvirtina,
kad Anykščiuose esanti pirtis – vi-

sai nebloga.
Pasak jo, nebloga buvo ir senoji
Anykščių pirtis J. Jablonskio gatvėje, kur patirta ir visokių nuotykių. „Kartais pirtininkai pasigerdavo, tekdavo pirtį kūrenti patiems
atėjusiems nusiprausti žmonėms.
Kabėjo skelbimas, kad vieną dieną
maudosi vyrai, kitą – moterys, o
trečia diena – bendra. Kartą buvo
atvejis, kad moteris sumaišė puses
ir pateko pas vyrus. Garo tiek daug
buvo, kad nesimatė, o prasisklaidžius garams nustėro – šitiek vyrų.
Buvo ir vyrai pas moteris patekę“,juokėsi V.Pupeikis.
Vyras yra pagarsėjęs pirtininkų
interesų gynėjęs, ne kartą kėlęs
šį klausimą rajono valdžiai. „Dar
Hipokratas, gyvenęs V-IV amžiuje
prieš mūsų erą, ligonius siųsdavo į
pirtį gydytis. Platonas tvirtino, kad
pirtys – sveikatos šaltinis, jų statyba turi rūpintis valstybė, o Anykščių rajone uždarytos visos pirtys
miesteliuose, kodėl valdžia nesirūpina? Kai keliu šitą klausimą, man
politikai sako: „Tu vonią turi“. Bet
pirtis ir vonia - skirtingi dalykai“,pasakojo V.Pupeikis.
Beje, jis nesutinka, kad finansinis faktorius pirties klausime yra
pats svarbiausias. „Pažiūrėkit, ir
medicina, ir švietimas yra nuostolingi“,- apie būtinybę išsaugoti
pirtis sako V.Pupeikis.
„Kol galėsiu, tol į pirtį eisiu, tai
man sveikatos šaltinis – gerai miegu, jėgos atsinaujina“,- apie pirties
naudą kalbėjo V. Pupeikis.
Tarp kitko, pirtį mėgsta ir vienas
iš dviejų jo sūnų. „Mano sūnus.
iš Vilniaus atvažiuoja pasivanoti,
nes ten geresnių neranda“,- sakė
V.Pupeikis.

Gaidys ateina palesti
Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
iš rankos
Dailininkė, režisierė Rūta Martorana, gyvenanti Le Gosier
mieste, Gvadelupoje, susidraugavo su paukščiais. O vienas iš jų
ypatingas.
Dailininkė R. Martorana pratęsė
temą apie jos ir gyvosios gamtos
santykius. Ji pasakojo, kad gyvenimas Gvadelupoje tuo ir žavus,
jog nėra aiškios ribos tarp gamtos
ir žmogaus urbanizuoto pasaulio.
Jos studijos langai visą laiką atviri:
„Kelių rūšių driežai šmirinėja visur
kaip Lietuvoje tarakonai ar pelės,
nuolat sukiojasi cukrinukės, kurios

rievės

Danielius BINKYS
Vis daugiau sutinku buvusių
aktyvių sąjūdininkų, nusivylusių
dabartiniu gyvenimu. „Ne už
tokią Lietuvą kovojome“ - tarsi
susitarę aimanuoja jie.
Tai nėra visos tautos nuomonė. Priešingai, yra žmonių
padariusių puikią karjerą,
neįtikėtinai praturtėjusių - tokie
išdidžiai kalba ir rašo, kad

atakuoja padėtą cukrų, kaip lietuviškos zylės – lašinius, kolibriai
Gvadelupoje „pakeičia“ muses,
kurios čia labai retos, o šliužai irgi
nesirenka kur vaikščioti – jie keliauja trumpiausiu keliu, kirsdami
pastatą, nes durys ir langai atviri“,pasakojo R. Martorana.
Pasak dailininkės, pro studijos
langus dažnai galima stebėti pa-

krantėje gyvenančią iguanų šeimyną bei žvejojančius pelikanus,
kurie krenta į vandenį lyg akmenų
maišai...
Tiesa, mėgstamiausias R. Martoranos gyvūnas Gvadelupoje yra
ne egzotinis, o mums gerai pažįstamas – gaidys. „Turiu prijaukintą
gaidį, kuris išliko mano rūpesčio
dėka, nes dar būdamas viščiuku
prarado vieną akį. Kas rytą gaidys
ateina lesti iš delno ryžių ir laukia,
kol bus paglostytas kaip koks kačiukas“,- juokiasi R.Martorana

gyventi mūsų šalyje kaip niekur
gera. Laimingą gyvenimą jie
esą pasiekę tik savo gabumų,
ryžto, tvirtos valios dėka.
Tegul džiaugiasi kol nepajuto
gyvenimo dyglių ir nesėkmių.
Iš tikrųjų gyvenimas kur kas
sudėtingesnis negu šiems laimės
kūdikiams atrodo. Dar prieš tris
tūkstančius metų vienas žydų
pamokslininkas įžvelgė giliau:
„Lenktynes laimi ne greitieji, karus ne drąsieji, duonos
turi ne išmintingieji, turtus ne
protingieji ir palankumą ne
sumanieji. Visa priklauso nuo
laiko ir atsitiktinumo“.
Tebūnie šie žodžiai paguoda
talentingiems ir doriems žmonėms nusmukdytiems į gyvenimo
dugną. Daugelis energingesnių
mūsų šalies piliečių, kuriems
gyvenimas nenusisekė, ieško
išeities ne tik sau, bet ir likimo
broliams bei seserims. Deja,
standartiniai mokytojo receptai
per dvidešimt metų nepadėjo.

Ką daryti? Kai oficialioji
medicina nepadeda, netekęs
vilties ligonis ir jo artimieji ieško šundaktarių. Prieš pusantro
šimtmečio rusų poetas Nikolajus Nekrasovas aprašė kaip
valstiečiai gydė beviltišką ligonį: „murkdė mylimąjį į eketę,
guldė po vištų lakta“. Žinoma,
vargšas po to nieko nebevalgė,
nebegėrė ir atsisveikino su šiuo
gyvenimu. Taip ir politikoje
atsiranda savamokslių pranašų,
siūlančių keisčiausius įstatymų projektus. Dėl vieno tokio
neseniai balsavome. Ir valdančiosios, ir opozicinės partijos
džiaugiasi, kad referendumas
dėl žemės nepardavimo užsieniečiams ir kitokių gudrybių,
nepavyko. Ką gi, tylus pritarimas visoje Europos Sąjungoje
galiojančioms taisyklėms yra
geriau negu blaškymasis pirmyn
ir atgal. Bet besidžiaugdami
referendumo pralaimėjimu,
politikai ir didelė dalis politolo-

Dailininkė Rūta Martorana pro savo studijos langą mato šią
žvejojančių pelikanų šeimyną.
Nuotraukos iš asmeninio albumo.

gų nenori matyti, kad labai jau
didelė tautos dalis vadovaujasi
pesimistiniu požiūriu: niekas
mūsų balso neklauso, niekas
nuo mūsų nepriklauso.
Ką tik pasibaigusiu referendumu nesibaigė politikos šundaktarių ketinimai pateikti naujus
tautos gelbėjimo projektus.
Kai kam nebepatinka euras,
kiti siūlo grįžti prie viduramžių
šeimos modelio, trečius piktina
ne lietuviški užrašai ant privačių
namų sienų. Stebėtina, kad
požiūris į svetimų kalbų užrašus
yra selektyvus. Maždaug prieš
dvidešimt metų lankydamasis
Panevėžyje pastebėjau, jog ant
daugelio viešojo maitinimo ir
buitinių paslaugų įmonių išdygę
vien angliški užrašai be vertimo
į gimtąją kalbą. Man tądien
reikėjo pasidaryti raktų kopijas.
Šiek tiek mokėdamas angliškai
kaip mat supratau, kad dirbtuvėlė su iškaba „Key service“ ir
yra mano ieškomoji. Nemažai

kaimiečių ieškodami tos pačios
paslaugos, matyt, kalbindavo
gatvėje vienas kitą, klausdami „o kas čia užrašyta?“, bet
retas sugebėjo tą neilgą užrašą
paaiškinti. Niekas tada viešai
nesipiktino tokiu Panevėžio
jaunimo išprusimu. Angliški
užrašai tyliai buvo pakeisti
lietuviškais - tokius ir dabar
matome. Bet kai lenkas ant savo
namo sienos užrašo porą lenkiškų žodžių, mūsų intelektualus
patriotas taip piktinasi, tarsi tas
svetimtautis netinkamą užrašą
būtų ištatuiravęs ant tam tikros
patrioto kūno dalies ir pastarajam nepakenčiamai peršėtų.
Vargu, ar kas nors žino
paprastą išeitį, kaip išgelbėti
mūsų šalį nuo nevykusių eksperimentų ir nykimo. Belieka
guosti tuo, kad mūsų ateitis
neatsiejama nuo visos Europos
ateities, ir mokytis iš tų šalių,
į kurias dabar plūsta mūsų
emigrantai.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 2014 m. Dainų šventė.
Šokių diena „Sodauto“.
9.30 „Džeronimas“.
9.55 „Mažasis princas“.
10.20 „Čaplinas“.
10.30 Brolių Grimų pasakos.
6 s. „Užkeiktas princas“.
11.45 Lietuvos Valstybės
(Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Iškilmingas
Valstybės vėliavos ir istorinės
vėliavos pakėlimas.
12.30 Valstybės diena. Šv.
Mišių tiesioginė transliacija.
13.30 „Lituanicos“ paslaptis.
14.30 Iškilminga Dainų šventės dalyvių eisena.
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.10 Iškilminga Dainų šventės dalyvių eisena.
18.00 2014 m. Dainų šventė.
Dainų diena „Čia mūsų namai“.
21.30 Panorama.
21.45 Mūsų laisvės metai 2004.
21.45 „Vanduo - tai gyvybė.
Misija Tana“.
23.45 „Puaro“. 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 ir Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Šuo vampyras“.

11.50 „Tarp jaunų ir karštų“.
N-7
13.55 „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 „Gyvenimas ant ratų“.
N-7
22.05 „Kurjeris“. N-14
23.55 „Bruklino geriausieji“.
N-14

12.30 „Ekstremali padėtis“.
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 „Baltosios balandės
paslaptis“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Šėtono
gėlelė“. N-14
22.45 „Snaiperis“ (k). N-14.
0.30 Bamba TV. S

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Sudėtingas pagrobimas“. N-7
8.50 „Paauglės dvasia“.
10.35 „Barbė Auksaplaukė“.
12.10 „Asteriksas ir
Obeliksas. Misija Kleopatra“.
N-7
14.20 „Brangioji, aš padidinau
vaiką“. N-7
16.10 „Bangų medžiotoja“.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Robinzonas Kruzas“.
N-7
20.50 Tautiškos giesmės
giedojimas. Tiesioginė transliacija.
21.05 „Žmogus be praeities“.
N-14
23.00 „Siaubas ledo kely“. 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 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein.
12.30 Savaitgalis su Aleks.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7
17.00 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
19.00 „Magijos meistrai“. N-7
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS „Niro Vulfo
mįslės. Motinos paieškos“.
N-14
22.50 „Laukinės aistros“. N-14
0.45 „Nerami tarnyba (k)“. N-7

7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7
9.30 „Lietuvėlė“. N-7
10.00 Pašėlusios močiutės.
N-7
10.50 Gamta iš arti.
11.00 „Meilės sala“. N-7
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8.05 Pasaulio futbolo čempio-

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 2014 m. Dainų šventė.
Dainų diena „Čia mūsų namai“
(k).
14.00 Žinios.
14.15 Taip. Ne.
15.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7
17.00 Stilius.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Karo pradžia“.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Rojus Lietuvoj“.
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“.
0.30 „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
8.45 „Paskutinis veiksmo filmų
herojus“ (k). N-7
11.15 „Šuo vampyras“ (k).
13.00 „Agentas Šunytis“.
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.
Nuotaka, kuri žinojo per
daug“. 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 „Robinzonas Kruzas“.
N-7
13.05 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
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.
19.25 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
23.00 „Jei tai būtų tiesa“. N-7
1.00 „Tikrasis teisingumas“.
N-14
1.50 „24 valandos“. N-14

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 „Baltosios balandės paslaptis“ (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 „Sumokėti viską“. N-7
23.35 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7
1.25 „Laukinis“ (k). N-7
2.25 Bamba TV. S
6.50 „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
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
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nato rungtynės (k).
9.45 Septynios Kauno dienos.
10.15 Koncertas Nacionalinėje
filharmonijoje „Mano mokykla“.
11.40 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Pučiamųjų orkestrų koncertas
„Vario audra“ (k).
13.45 Mūsų miesteliai. Kražiai.
1, 2 d.
15.30 Šventadienio mintys.
16.00 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Teatro dienos baigiamasis
spektaklis „Jau saulelė“.
18.15 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą, k).
18.30 „Dangaus sodai“.
19.25 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Baltų genčių kostiumų pristatymas Valdovų rūmų kieme (k).
21.00 Koncertas „Gimę
Rygoje“.
23.00 Panorama (k).
23.15 „2000 km istorijos. žygis
žirgais iki Juodosios jūros“.
0.10 Lietuvių kinas trumpai.
Vasaros MEDIA Studija.
Geriausi trumpametražiai
filmai. 2007 m. 1 d. (k).
0.30 Džiazo vakaras (k).
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
6.15 Alchemija LVII. Poezija
po metaforos. VDU karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
9.05 Jėgos vietos (k).
9.35 KK2 (k). N-7.
10.20 Priimk. Drąsink. Keiskis.
10.45 Alchemija LVII. Poezija
po metaforos. 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 Alchemija LVII. Poezija
po metaforos. 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 „6 kadrai“. N-7
19.00 Formulė 1. Didžiosios
Britanijos GP lenktynės.
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7
22.00 „Tėvynė“. N-14
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš
23 buto“. N-7
0.00 „Las Vegasas“. N-14
0.55 „CSI kriminalistai“. N-7
1.10 „Lyga“. N-7
1.45 „Mastrichto policija“. N-7
7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Mainai gamtoje“. N-7
9.20 Šiandien kimba.
9.50 Namų daktaras.
10.25 „Pažabok stresą!“ N-7
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Girių takais.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Kartą Odesoje...“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios
17.20 „Laukinis pasaulis“.
18.00 Žinios.
18.25 „Klounas“. N-7
20.25 „Laukinis pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-7
23.30 „Šerifas“. N-7
1.40 Nusikaltimas ir bausmė.
N-7
2.20 „24/7“.
3.00 Amerikos muzikos
„Grammy“ apdovanojimai.
2014 m.
5.20 „Miestai ir žmonės“.
5.25 „Ilgai ir laimingai“.
6.00 „Kelionė į Rio 6. Rio“.
6.45 „Baikalo legendos:
tremtinių ir nuotykių ieškotojų
keliais - iki Mongolijos“.
7.05 „Miestai ir žmonės“.
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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 „Iš kokios tu planetos“.
N-14
23.05 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.00 „Dūmas“. N-14
0.55 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 „Brolių Grimų pasakos. 6
s. Užkeiktas princas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Kine kaip kine (k).
11.55 „Skrydis per Atlantą“ (k).
13.30 „2000 km istorijos. žygis
žirgais iki Juodosios jūros“ (k).
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Septynios Kauno dienos
(k).
15.30 Istorijos detektyvai.
16.20 Būtovės slėpiniai. Lietuva
Ukrainoje. LDK pilys. 3 d.
17.05 Smegenų paslaptys.
17.15 Laiko portretai.
18.05 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Kanklių koncertas „Skambėkite,
kanklės“ Šv. Jonų bažnyčioje
(k).
20.05 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Teatro dienos baigiamasis
spektaklis „Jau saulelė“ (k).
22.15 „Žemės stulpai“. N-7
0.00 Panorama (k).
0.25 Linija, spalva, forma (k).
5.00 Sveikatos kodas (k).

5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.50 „Pagalbos skambutis“ (k).
N-7
7.35 Savaitės kriminalai (k).
N-7
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios.
9.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7
9.55 „Mus supantis pasaulis“
(k).
10.50 „Rojaus sodai“ (k).
11.50 „Mus supantis pasaulis“
(k).
12.45 „Rojaus sodai“ (k).
13.45 Padėkime augti (k).
14.15 Valanda su Rūta (k).
15.50 Savaitės kriminalai (k).
N-7
16.20 Ne vienas kelyje (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.00 „Beverli Hilsas
90210“. N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „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 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“. N-7

22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Pagieža“. N-14
0.55 „CSI kriminalistai“. N-7
1.45 „Mastrichto policija“. N-7
7.30 „Pažabok stresą!“
8.00 Girių takais.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis.
10.00 Nuoga tiesa. N-7
11.00 Pasaulis X. N-7
12.00 Patriotai.
13.00 Viskas bus gerai! N-7
14.00 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios.
17.20 „Mikropasauliai“. N-7
18.00 Reporteris.
18.45 „Froido metodas“. N-7
19.50 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Pasaulis X. N-7
23.45 „Deimantų medžiotojai“
N-7
0.45 Reporteris.
1.25 „Miestai ir žmonės“.
1.30 „Mikropasauliai“. N-7
2.05 „Ilgai ir laimingai“.
2.40 Reporteris.
3.10 „Gongo Gangas“.
3.45 „Ilgai ir laimingai“.
4.20 Reporteris.
4.50 „Gongo Gangas“.
5.25 „Ilgai ir laimingai“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.10 „Kelionė į Rio 1.
Urugvajus“.
6.55 „Miestai ir žmonės“.
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Primename, kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 55 litai.

antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Karo pradžia“ (k).
12.00 Didieji Žemaičių
Kalvarijos atlaidai.
14.00 Žinios.
14.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
15.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 Pagalbos ranka.
17.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota)
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Bėdų turgus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Emigrantai.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
22.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Pusfinalis.
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 „Gyvenimas ant ratų“ (k).
N-7

10.50 „Tarp jaunų ir karštų“
(k). N-7
12.55 „Agentas Šunytis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.25 „Komisarai tiria. Mirtinas
kėlinys“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Gundytoja“. N-14
0.25 „Havajai 5.0“. N-7
1.20 „Nikita“. N-7
2.15 „Išrinktieji“. N-14
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 „Transformeriai.
Praimas“. 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.
19.25 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 „Netikėta meilė“. N-7
1.15 „Tikrasis teisingumas“.
N-14
2.05 „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 „Nuotaka iš anapus“.
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“.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio futbolo čempionatas. Pusfinalis.
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Bėdų turgus.
15.00 „Užrašai apie Šerloką
Holmsą“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7
17.00 Istorijos detektyvai.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Lietuva gali.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Gyvenimas.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
22.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Pusfinalis.
1.00 Vakaro žinios.
1.30 „Senis“. N-7
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(k.).
6.35 „Didysis filmukų šou“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.30 Tikras gyvenimas (k).

11.30 „Komisarai tiria. Nuotaka,
kuri žinojo per daug “ (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. Milijono
vertės sandoris“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Sąmokslo teorija“. N-7
0.55 „Nikita“. N-7
1.50 „Išrinktieji“. N-14
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 „Transformeriai.
Praimas“. 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
19.25 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 „Likimo skirtoji“. N-7
1.00 „Tikrasis teisingumas“.
N-14
1.55 „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 „Nenatūrali mirtis“. 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“.
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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
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 „Įtariamasis. Driu
Pitersono gyvenimas“. N-14
22.45 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
23.40 „Dūmas“. N-14
0.35 „Žmogus juodu apsiaustu“. N-7
KULTŪRA
8.05 Krikščioniškoji Lietuva.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Koncertas Nacionalinėje
filharmonijoje „Mano mokykla“
(k).
12.50 „Dangaus sodai“ (k).
13.45 „Džeronimas“.
14.05 „Mažasis princas“.
14.30 Pagalbos ranka.
15.00 „Dingusios civilizacijos.
1 d. Senoji keramika“ (k).
15.30 Linija, spalva, forma (k).
16.20 Būtovės slėpiniai.
Lietuva Ukrainoje. LDK pilys.
4 d.
17.15 Laiko portretai.
18.05 „Prokurorai“.
19.00 Kultūra.
19.30 Septynios Kauno dienos
(k).

20.00 „Pasaulio dokumentika.
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
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.40 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
(k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Alchemija LVII. Poezija
po metaforos. 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 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7

18.00 „Viskas teisėta“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Narsioji širdis“. N-14
1.10 „CSI kriminalistai“. N-7
2.00 „Mastrichto policija“. N-7
7.20 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 „Mikropasauliai“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 „Mikropasauliai“. N-7
18.00 Reporteris.
18.45 „Froido metodas“. N-7
19.50 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nuoga tiesa. N-7
23.45 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
0.45 Reporteris.
1.25 „Miestai ir žmonės“.
1.30 „Mikropasauliai“. N-7
2.05 „Ilgai ir laimingai“.
2.40 Reporteris.
3.10 „Gongo Gangas“.
3.45 „Ilgai ir laimingai“.
4.20 Reporteris.
4.50 „Gongo Gangas“.
5.25 „Ilgai ir laimingai“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.10 „Kelionė į Rio 2.
Argentina“.
6.55 „Miestai ir žmonės“.
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8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Berniukas ir voveriukas“.
9.05 „Muča Luča“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Mylėk savo sodą“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 Superauklė. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VII“ (k). N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Kaulų kolekcininkas“.
N-7
23.20 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.15 „Dūmas“. N-14
1.10 „Žmogus juodu apsiaustu“.
N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Mūsų dienos - kaip šventė (k).
13.30 Prakalbintas medis.
13.55 Vakaras su Josephu
Calleja Maltoje (k).
15.30 Legendos (k).
16.20 Būtovės slėpiniai.
Lietuvių skverbimasis į
Ukrainą..
17.00 ...formatas.
17.15 Laiko portretai.
18.05 „Mes“.
19.00 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.

Šokių diena „Sodauto“ (k).
21.30 Kultūros savanoriai.
22.00 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Pučiamųjų orkestrų koncertas
„Vario audra“ (k).
0.00 Panorama (k).
0.25 „Prokurorai“ (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.45 Pagalbos skambutis (k).
N-7
13.35 Ne vienas kelyje.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Viskas teisėta“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7
18.00 „Ieškotojas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7

21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „39 –oji byla“. N-14
23.55 Europos pokerio turas. S
0.55 „CSI Majamis“. N-7
1.45 „Mastrichto policija“. N-7
7.20 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje“. 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 „Mikropasauliai“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 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.
1.25 „Miestai ir žmonės“.
1.30 „Mikropasauliai“. N-7
2.05 „Ilgai ir laimingai“.
2.40 Reporteris.
3.10 „Gongo Gangas“.
3.45 „Ilgai ir laimingai“.
4.20 Reporteris.
4.50 „Gongo Gangas“.
5.25 „Ilgai ir laimingai“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.10 „Kelionė į Rio 3. Čilė“.
6.55 „Miestai ir žmonės“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio futbolo čempionatas. Pusfinalis.
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Emigrantai.
15.00 „Užrašai apie Šerloką
Holmsą“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Auksinės rankos.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Specialus tyrimas.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Rojus Lietuvoj“.
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „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 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k).
N-7
11.10 „Komisarai tiria. Milijono
vertės sandoris“ (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. Mirtis
grožio salone“. N-7.
21.00 „Soriukas“. N-14
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS „Į
saulę“. N-14
0.10 „Havajai 5.0“. N-7
1.05 „Deksteris“. N-14
2.05 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 „Transformeriai.
Praimas“. 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.
19.25 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 „Mechanikas“. N-14
0.50 „Tikrasis teisingumas“.
N-14
1.45 „24 valandos“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k)“. N-7
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7
9.00 Prajuokink mane (k). N-7
10.00 „Jokių kliūčių!“ (k).
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Didžiojo sprogimo
teorija“. N-7
20.30 Juoko kovos. N-7
21.30 „Pripažinkite mane
kaltu“. N-14
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7
1.05 „Laukinis“ (k). N-7
2.05 Bamba TV. S
6.50 „Draugai VIII“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.15 „Beprotiškos linksmybės“.
8.40 „Berniukas ir voveriukas“.
9.05 „Muča Luča“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Skonio improvizacija
(k).
12.00 Auksinės rankos (k).
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Stilius.
15.00 „Užrašai apie Šerloką
Holmsą“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 Specialus tyrimas.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.15 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Taip. Ne.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Duokim garo!
23.00 Dvi žvaigždės.
1.30 „Senis“. N-7
6.35 „Didysis filmukų šou“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
III“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k).
11.10 „Komisarai tiria. Mirtis

grožio salone“ (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 6.
Miesto apgultis“. N-7
21.15 „Mirtinas ginklas 3“.
N-7
23.35 „Tranzitas“. N-14
1.20 „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.
Praimas“. 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 „Simpsonų filmas“. N-7
20.50 „Nepriklausomybės
diena“. N-7
23.50 „Žąsine, kur mano
automobilis?“. N-7
1.25 „Meilės guru“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7
9.00 Juoko kovos (k). N-7
10.00 „Jokių kliūčių!“ (k).
11.00 „Laukinis“. N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Šeimynėlė“. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės. N-7
21.30 „Snaiperis 2“. N-14
23.15 „Pripažinkite mane
kaltu“ (k). N-14
1.50 „Laukinis“ (k). N-7
2.50 Bamba TV. S
6.50 „Draugai VIII“. 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“.

9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Mylėk savo sodą“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai“ (k). N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
17.50 „Didingasis amžius“.
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės VI. Talentas gyventi“.
N-7
23.10 „Begėdis“. N-14
0.05 „Farų šeima“. N-7
1.00 „Žmogus juodu apsiaustu“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas.
12.00 Koncertas „Gimę
Rygoje“ (k).
14.00 Lietuvos didžiosios
kunigaikštystės Valdovų rūmų
atidarymo iškilmės. 2013 m.
(k).
15.35 „Grandinėlė“.
16.20 Būtovės slėpiniai.
Švitrigailos pėdsakai
Ukrainoje.
17.15 Laiko portretai.
18.05 „Prokurorai“.
19.00 „Dingusios civilizacijos.
2 d. Ugnis. Geležies apdirbimas“.
19.30 2014 m. Lietuvos Dainų
šventė „Čia - mano namai“.
Baltų genčių kostiumų prista-

tymas Valdovų rūmų kieme
(k).
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.25 Kristupo vasaros festivalis 2013. Jorge Pardo. flamenco/jazz alchemikas.
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.45 Autopilotas.
13.15 Tauro ragas. N-7
13.45 Apie žūklę.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Ieškotojas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Ieškotojas“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7

20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Mis Kovas“. N-14
23.20 „Britanikas“. N-14
1.20 „CSI Majamis“. N-7
2.10 „Mastrichto policija“. N-7
7.20 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje...“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai“.
14.00 „Mikropasauliai“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 „Mikropasauliai“.
18.00 Reporteris.
18.45 „Froido metodas“. N-7
19.50 „Stalino sūnus“. N-7
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.45 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
0.45 Reporteris.
1.25 „Miestai ir žmonės“.
1.30 „Mikropasauliai“. N-7
2.05 „Ilgai ir laimingai“.“.
2.40 Reporteris.
3.10 „Gongo Gangas“.
3.45 „Ilgai ir laimingai“.
4.20 Reporteris.
4.50 „Gongo Gangas“.
5.25 „Ilgai ir laimingai“.
6.00 „Gamtos pasaulis“.
6.10 „Kelionė į Rio 4.
Kolumbija ir Ekvadoras“.
6.55 „Miestai ir žmonės“.

2014 07 11
10.00 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.30 „Būrėja“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7
12.00 „Kaimo daktarė“. N-7
13.00 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Draugai VIII“ (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.
Žmogžudystė Malibu“. N-7
22.50 SNOBO KINAS „Kovos
klubas“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.30 Kultūra (k).
14.00 „Krikščioniškoji
Lietuva“ (k).
14.50 Kristupo vasaros festivalis 2013. Jorge Pardo.
flamenco/jazz alchemikas
(k).
16.20 Būtovės slėpiniai.
Lvovas.
17.05 Laiko portretai.
17.30 2014 m. Lietuvos
Dainų šventė „Čia - mano
namai“. Dainų diena „Čia mūsų namai“ (k).
21.00 „Apie teisę“.
21.10 Linija, spalva, forma.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Lietuvių kinas trumpai.

Vasaros MEDIA Studija.
Geriausi trumpametražiai
filmai. 2007 m.
22.50 Smegenų paslaptys.
23.00 Džiazo vakaras.
0.00 Panorama (k).
0.25 „Prokurorai“ (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 „Pagalbos skambutis“.
N-7
10.55 24 valandos. N-7.
11.30 Sekmadienio rytas.
12.15 Dviračio šou.
12.45 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
13.15 „Mus supantis pasaulis“ (k).
14.10 „Rojaus sodai“ (k).
15.05 „Mus supantis pasaulis“ (k).
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“.
N-7
12.00 „Ieškotojas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 40 Lt,
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm). 1 Lt.

17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Ieškotojas“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški
kadrai“. N-7
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe
iš 23 buto“. N-7
0.00 „Las Vegasas“. N-14
0.55 Aukščiausia pavara
Indijoje.
7.20 Reporteris.
8.00 „Kartą Odesoje...“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.00 Patriotai. N-7
14.00 „Mikropasauliai“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“.
N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
18.00 Reporteris.
18.45 „Froido metodas“. N-7
19.50 „Moterų daktaras“. N-7
21.50 „207 kambarys“. N-14
23.55 „Kraujo ryšys“. N-14
1.55 Reporteris.
2.25 „207 kambarys“. N-14
3.55 „Miestai ir žmonės“.
4.00 „Kraujo ryšys“. N-14
5.35 „2000 km istorijos“.
6.00 „Ilgai ir laimingai“.
6.35 „2000 km istorijos“.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Klausimėlis.lt
6.15 Pagalbos ranka.
6.40 Nacionalinė paieškų tarnyba
(k).
7.30 Bėdų turgus (k).
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Haudis Gaudis“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Iškilmingas Lietuvos
Respublikos Seimo posėdis,
skirtas Prezidentės Dalios
Grybauskaitės priesaikos ceremonijai.
12.30 Iškilmingos Šv. Mišios,
skirtos Lietuvos Respublikos
Prezidentės Dalios Grybauskaitės
inauguracijai.
13.30 Lietuvos regionų, miestų
ir miestelių vėliavos sveikina
Lietuvos Respublikos Prezidentę
Dalią Grybauskaitę.
15.00 Šventinis Prezidentės inauguracijos koncertas.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.30 „Prezidentės portretas“.
19.30 Gala koncertas „Rio taurė“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Gala koncertas „Rio taurė“.
22.00 Pasaulio futbolo čempionato apžvalga.
22.45 Pasaulio futbolo čempionatas. Rungtynės dėl 3 vietos.
1.00 „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 „Varlė keliauninkė“.
10.00 „Delio safaris“.
11.55 „Ponas Amsius“. N-7
13.55 „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 „Katinas su
skrybėle“.
20.35 „Laiko įkaitai“. N-7
22.50 „Kitoks parodijų filmas“.
N-14
0.40 „Raudonieji smėlynai“. 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 jos sesės ponių
istorijoje“.
12.00 „Asteriksas ir Obeliksas
prieš Cezarį“. N-7
14.10 „Naujoji dukra“. S
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai.

sekmadienis 2014 07 06
6.40 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.00 Sveikata. 9.00
Naujienos. 9.20 Kelionės užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00
Naujienos. 11.20 Septyni didieji Rusijos keliautojai. 12.20 TV serialas. “Geriausia
mūsų gyvenimo vasara”. 16.35 Vadybinis f. “Operacija Y ir kiti Šuriko nuotykiai”.
18.20 Šlovės minutė. 20.00 Laikas. 21.05 Pakartok. 23.30 Informacinė laida.
0.00 Vaidybinis f. “Juodas sniegas”. 2.40 Vaidybinis f. “Dvigubas lenkimas”.3.05
Vaidybinis f. “Neišsiųstas laiškas”. 4.35 Muzikinis kanalas.
5.00 Panorama. 5.30 Baltarusijos bažnyčios. 5.55 Dokumentinis f. 6.25Aukščiau
stogo. 6.50 Vaidybinis f. “Vyriškas charakteris arba Tango virš bedugnės 2”. 8.30
Baltarusijos virtuvė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10 Vaidybinis f. “Stebuklingasis
Dželsomino balsas”. 10.15Animacinis f. 10.25 Pirmyn į praeitį. 10.50 Rytdiena
- tai mes. 11.15 Firmos paslaptis. 11.30Apie maistą. 12.10 Naujienos. Centrinis
regionas. 12.35, 3.30 Minskas ir minskiečiai. 13.00 Dokumentinis serialas. 13.30
Arsenalas. 14.00 Moterų žurnalas. 14.25 Laida automobilininkams. 15.15 Tavo
miestas. 15.30 Baltarusijos išlaisvinimo iš fašizmo 70-mečiui skirtas dokumentinių
filmų ciklas. 16.00 Mūsiškiai. 16.15 Nežinoma Baltarusija. 16.45, 3.05 Dialogai apie
civilizaciją. 17.10 Slavų mugė. 17.25 Pasitikėk ir tikrink. 17.50, 1.25 Mistinės istorijos.
18.45 Dailininkai. 19.15 Superloto. 20.05, 2.15 Toje pačioje vietoje tuo pačiu metu.
21.00 Svarbiausias eteris. 22.00 Orai. 22.15 Kupolės šventė. 0.15 Vaidybinis f.
“Kupolės naktis”. 3.55 Vaidybinis f. “Stebuklingasis Dželsomino balsas”.
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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. 13.10 Šįvakar su
A. Malachovu. 14.00 Naujienos. 14.20 Šįvakar suA. Malachovu. 15.50 J. Menšovos
laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 TV serialas “Departamentas”. 23.00 Lietuvos laikas. 23.05
Vladimiras Vorošilovas. Visas gyvenimas - žaidimas. 0.10 Informacinė laida. 0.45
Naktinės naujienos. 0.55 Vaidybinis f. “Vasaros sapnai”.
2.05 Vaidybinis f. “Ant scenos”. 3.30 Mados nuosprendis. 5.10 Muzikinis kanalas.
5.05 Svarbiausias eteris. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 15.00, 19.00, 1.20 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 8.55
Metropolito žodis. 9.05 Orai. 9.25Aplink planetą. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.30
Dialogai apie civilizaciją. 11.00 Reporteris. 11.40 Slavų mugė. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.10 Tyrimo paslaptys. 13.35Atgalinė atskaita. 14.05 Mūsiškiai.
14.20 Perkrovimas. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Dokumentinis f. 15.55 Vaidybinis f.
“Kupolės naktis”. 17.10, 22.55 Estrados kokteilis. 18.05 TV serialas “Montekristas”. 19.20,
3.10 24 klausimai. 20.40, 3.35Arena. 21.00 Panorama. 21.45, 3.50 Zona X. 22.00
Forumas. 23.45 Vaidybinis f. “Palemonas”. 1.05Aktualus interviu. 1.40 Dia@blogas.
2.05 Biuro stilius. 2.30 Laida apie futbolą. 4.05 Žmogaus kūnas. 4.35 Realus pasaulis.
futbolą. 3.55 X zo
na.
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5.50 Lietuvos laikas. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis
pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.10 Kelionės užrašai. 13.35 Jie ir mes. 14.30 Naujienos. 14.45 Serialas “Gražuolė”.

N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Naktis muziejuje“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
21.15 „Didžiosios vestuvės“.
N-14
23.05 „Nekviesti svečiai“. S
0.50 „Savigyna“. 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 Lietuvos galiūnų čempionato I-etapas.
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“.
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensai detektyvai“.
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.
19.30 Skonis.
21.30 MANO HEROJUS „Tikras
teisingumas. Miesto kovos“. N-14
23.15 AŠTRUS KINAS „Balsai iš
anapus. Sugrįžimas“. S
1.05 Bamba TV. S
6.50 „Sodo paslaptys“. N-7
7.45 „Išgelbėti dizainerį“.
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
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11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein.
12.30 „Savaitgalis su Aleks“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.00 „Vila prie ežero“. N-7
19.00 „Legenda“. N-7
21.00 NemaRus kinas.
„Čigonas“.
22.40 „Dešimčia metų jaunesni“.
23.45 „Nerami tarnyba“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Kultūrų kryžkelė.
10.15 Krikščionio žodis.
10.30 Kelias (k).
10.45 Vaikų klubas. Spalvos ir
piešinys.
11.05 Prakalbintas medis.
Suvalkija (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2014. Radijo laida „Mes
– moterys“.
12.50 IV tarptautinis folkloro
festivalis „Skambantys varpai“.
14.00 Kine kaip kine.
14.25 „Atpildo diena“. N-7
15.40 „Mes“ (k).
16.35 „Lietuvos Respublikos
Prezidentai. A. Smetona, K.
Grinius, A. Stulginskis“.
17.35 Nacionaliniai Kristijono
Donelaičio „Metų“ skaitymai.

15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Šventinis koncertas. 20.00
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 TV serialas “Departamentas”. 23.00 Lietuvos laikas.
23.10Andrejus Miagkovas. 0.10 Informacinė laida. 0.40 Naktinės naujienos. 0.50
Vaidybinis f. “Įteisinti vagys”. 2.20 Vaidybinis f. “Našlaičių puokštė”. 3.45 Mados nuosprendis. 5.25 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.20 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10,
8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas “Montekristas”. 10.00 Dokumentinis serialas. 10.25
24 klausimai. 10.50Arsenalas. 11.20 Stiliaus biuras. 11.45, 2.25 Firmos paslaptis. 12.10,
19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Forumas. 14.00, 22.00 TV serialas “Meilės
adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30Arena. 15.45 Vaidybinis f. “Palemonas”.
17.10, 23.00 Estrados kokteilis. 19.20, 3.10 Žurnalisto tyrimas. 20.40, 3.35 Interesų sritis.
21.45, 3.50 X zona. 23.55 Serialas “Kapitonas Nemas”. 1.35 Dia@blogas. 2.00 Moterų
žurnalas. 2.40 Pavarų dėžė. 4.05 Žmogaus kūnas. 4.30 Realus pasaulis.
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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.
13.30 Jie ir mes.
14.25 Naujienos. 14.40 Vaidybinis f. “Gražuolė”. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.55 Lietuvos
“Laikas”. 21.20 TV serialas “Departamentas”. 23.30 Lietuvos “Laikas”. 23.40 Natalija
Gvozdikova. Mylėti - reiškia atleisti. 0.40 Informacinė laida. 1.10 Naktinės naujienos. 1.20
Vadybinis f. “Vaniušino vaikai”. 2.50 Vaidybinis f. “Geležinkelio stoties prižiūrėtojas”. 3.55
Mados nuosprendis. 5.35 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, 1.20 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10,
8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.05Apie maistą. 10.30 Žurnalisto
tyrimas. 11.00 Pavarų dėžė. 11.30 Moterų žurnalas. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas
meile”. 13.05 Sveikata. 13.35 Pirmyn į praeitį. 14.00, 22.00 TV serialas “Meilės adjutantai”.
15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis.
15.45 Serialas “Kapitonas Nemas”. 17.05, 22.55 Estrados koktelis. 19.20, 3.15 24 klausimai. 20.40 Specialus reportažas. 21.40 Slavų mugė. 21.45, 3.55 X zona. 23.50 Serialas
“Kapitonas Nemas”. 1.05Aktualus interviu. 1.35 Dia@blogas. 2.00 Paryžiaus mokyklos
dailininkai. 2.30 Taiki kelionė. 2.45 Laida automobilininkams. 3.40 Specialus reportažas.
4.10 Pasitikėk, bet tikrink. 4.40 Rytojus - tai mes.X zona.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis
pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas
pietauti. 13.05 Kelionės užrašai. 13.30 Jie ir mes. 14.25 Naujienos. 14.40 “Gražuolė”.
15.45 J. Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV serialas “Departamentas”. 23.05
Lietuvos “Laikas”. 23.15 Zinaida Kirijenko. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Naktinės naujienos. 1.00 Žvaigždėlaivis. 1.15 Vaidybinis f. “Saugokite vyrus”. 2.30 Vaidybinis f. “Muromo
kelelyje”. 3.55 Mados nuosprendis. 5.35 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00, 4.55 Panorama. 5.45, 11.45Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija!7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 3.10 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10,

Vasaros darbai (k).
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.45 Teatralizuotas koncertas
„Opera atsiveria Valdovų rūmuose“. 2013 m.
20.15 „Algirdas Brazauskas.
Liudijimai“.
21.15 „Prezidento vienatvė“.
22.00 Šventinis Prezidentės
inauguracijos koncertas.
23.00 Panorama (k).
23.25 „Dangaus sodai“ (k).
0.15 „J. Miltinis. Atominės akimirkos“.
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 Pasivaikščiojimai su Romu
Sakadolskiu. 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
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.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Kaip atsikratyti vaikino per
10 dienų“. N-7
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7
22.00 „Tėvynė“. N-14
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 23
buto“. N-7
0.00 „Las Vegasas“. N-14
1.05 „Mis Kovas“. 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.
21.25 „Miestai ir žmonės“.
21.30 „Merdoko paslaptys“. N-7
23.40 „Vestuvių komanda“. N-14
1.25 „Vera“. N-7

8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.00Apie maistą. 10.25 24 klausimai. 10.50 Laida apie automobilius. 11.15 Paryžiaus mokyklos dailininkai. 12.10, 19.50
TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Medicinos paslaptys. 13.30 Pasitikėk ir tikrink. 14.00,
1.05 TV serialas “Meilės adjutantai”.15.15 Regiono naujienos. 15.25, 21.50 Slavų mugė.
15.30 Specialus reportažas. 15.45 Serialas “Kapitonas Nemas”. 17.00 Firmos paslaptis.
17.10 Estrados kokteilis. 19.20, 4.25 Piniginė ir gyvybė. 20.40, 3.25 Interesų sritis. 22.00
Iškilmingas XXIII tarptautinio meno festivalio “Slavų mugė - 2014” atidarymas. 0.30 Slavų
mugė. 2.00 Serialas “Kapitonas Nemas”. 2.10 “Baltarusijos žemė” 3.40 X zona. 4.00
Terra incognita.
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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”.10.10Apie 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”.

šeštadienis 2014 07 12

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. 10.15 Metas pietauti. 11.00
Naujienos. 11.25 Idealus remontas. 12.30 Mano genealogija. 13.20 Vaidybinis f. “Noras”.
15.30 “Šuolis”. 17.00 Naujienos. 17.20 “Šuolis”. Tęsinys. 18.00 Tarptautinis muzikos
festivalis “Baltosios Sankt Peterburgo naktys”. 20.00 Laikas. 20.35 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 22.40 Šįvakar suAndrejumi Malachovu. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Vaidybinis
f. “Juodas sniegas”. 2.20 Vaidybinis f. “Raudonas putinas”. 4.00 Vaidybinis f. “Žmogus su
akordeonu”. 5.30 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.50 Vaidybinis f. “Pavogti Belmondo”. 7.35, 18.00, 1.45 Mistinės
istorijos.
8.20 Vasarvietė. 8.45 Metropolito žodis. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10 Vaidybinis
f. “Kur tu, Bagira?” 10.25 Dokumentinis f. 10.50 Perkrovimas. 11.30Apie maistą. 12.10
Fortifikacija. 12.50 Firmos paslaptis. 13.00 Dokumentinis serialas. 13.30 Sveikata. 14.00
Biuro stilius. 14.25 Pavarų dėžė. 15.15 Regionų naujienos. 15.30, 21.50 Slavų mugė.
15.35 Muitų sąjunga. 16.05 Jėgos veiksnys. 16.30Atgalinė atskaita. 17.00Aplink planetą.
17.35 Baltarusija 24. Savaitės apžvalga. 18.50 Įžymybės. 19.15, 2.40 Talentų akademija.
22.00 Slavų mugė. 0.00 Sunkios dienos vakaras.
0.30 Vaidybinis f. “Vejantis su zuikius”. 4.20 Vaidybinis f. “Kur tu, Bagira?”

IŠ ARTI
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Signatarei sunku svarstyti kas
laukia Lietuvos
Valstybės dienos išvakarėse vieną iš valstybės kūrėjų – Kovo
11-osios Akto Signatarę Ireną ANDRUKAITIENĘ kalbina žurnalistė Gražina ŠMIGELSKIENĖ.

menės mūsų Lietuvoje? 1991 m.
vasario 9 d. referendume (plebiscite) už tai, kad Lietuva būtų
nepriklausoma demokratinė Respublika, balsavo ¾ , t. y. beveik
90 procentų visų balsavimo teisę
turinčių rinkėjų. O sekmadienio
referendume? Penkiolika procentų? Nuo tikėjimo savo valstybe iki
nusivylimo – dvidešimt metų...
-Kad referendumas dėl žemės pardavimo būtų surengtas,
pasirašė maždaug kas septintas
balsavimo teisę turintis Lietuvos
pilietis. Ar partijų raginimas
neiti balsuoti nėra demokratijos
naikinimas?
-Be jokios abejonės. Raginimas
neiti balsuoti yra antikonstitucinis
veiksmas.
-Ar Jūs pati dalyvavote šiame
referendume? Kodėl?
-Dalyvavau. Tai mano pareiga.
-Kaip manote, kodėl žmonės
buvo abejingi esminiam tautai
dalykui – žemės pardavimui
svetimtaučiams? Kodėl žmonės
nėjo į referendumą?
-Prisiminkime, kaip aukšti
Signatarė, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktorė valstybės vadovai vertino refeIrena Andrukaitienė mano, kad lietuviai nebesididžiuoja, kad rendumo dėl atominės jėgainės
yra lietuviai, nevertina savo senos kalbos.
rezultatus. Tai buvo Tautos valios
Autorės nuotr. ignoravimas. Tos pačios Tautos,
apie kurią Lietuvos Respublikos
-Signatare, tai ar už tokią Lie- niams standartams, bet ir tolydžio Konstitucijos 2 straipsnyje pajuos smukdė“.
tuvą mes kariavome?
sakyta: „Lietuvos valstybę kuria
Reikia susigrąžinti paprastų Tauta. Suverenitetas priklauso
-Tikrai ne už tokią. Tokio valdžios savivaliavimo, koks vyksta žmonių pasitikėjimą savo vals- tautai.“ Nereikėtų užmiršti senodabartinėje mūsų valstybėje, Kovo tybe. Šiandien tai yra didžiausias vės romėnų išminties. Jie sakė,
11 –ąją, matyt, niekas Lietuvoje iššūkis. Situkad „Vox populi
neįsivaizdavo. Niekas nesitikėjo, acija žymiai
- vox Dei“.
...Viešojoje erdvėje stenkad piliečio balsas, jo nerimas dėl sudėtingesnė
-Be
tautos
buvo giamasi formuoti nuomonę, sprendimo nevalstybės ateities bus kaip šauks- negu
Sąjūdžio lai- kad emigruojama tik dėl di- tekome
mas tyruose.
kito
-Dalyvaujate Signatarų klu- kais.
desnių pinigų, kad emigran- valstybingumo
-Ką
tik
bo veikloje. Kovo 11-osios Aktą
tai - vos ne tėvynės išdavi- simbolio – savų
paskelbę žmonės buvo šviesiau- nesėkmingai
pinigų. Naujus
sia Lietuvos dalis - kultūros ir baigėsi refe- kai. O niekas nepagalvoja, metus pasitikmokslo elitas. Susitinkate su r e n d u m a s , kad ne vieną iš jų paskatino sime turėdami
Signatarais, manau, atvirai kurį didžio- trauktis tai, kad čia nėra eurą.
Valdžia
pasikalbate, taigi turite žinių, sios Lietu- vertinamas žmogus...
skelbia, kad 46
daugiau nei kiti esate girdėjusi vos partijos
procentai
apįžvalgų. Kokią ateitį matote Lie- ragino boiklaustųjų pasikotuoti. Iki šiol prieš rinkimus sako už euro įvedima. Ar Jūsų
tuvai per ateinantį dešimtmetį?
-Žuvis genda nuo galvos. Pra- buvo teigiama, kad balsavimas aplinkoje taip pat kas antras
džiai reikėtų, kad pasikeistų Sei- yra ne tik piliečio teisė, bet ir žmogus norėtų atsiskaityti Liemai, kad į valdžią norėtų ateiti pareiga. Kas atsitiko, kad pasi- tuvoje euru?
pilietiškai mąstantys atsakingi keitė požiūris į dalyvavimą rin-Tikrai ne. Apklausomis neretai
žmonės. Kad jiems rūpėtų Vals- kimuose?
manipuliuojama, kai reikia „pri-Man nesuvokiama, kaip galima tempti“ prie norimo rezultato.
tybė, kad jie nebūtų tik lobistų
aptarnautojai. Kad apie juos būtų viešai, netrukdomai raginti pa-Kaip manote, kodėl Lietuva
galima pasakyti taip, kaip apie neigti konstitucinę nuostatą, kuri nerengė referendumo dėl euro
Aukščiausiąją Tarybą – Atkuria- teigia, kad „svarbiausi Valstybės įvedimo, nors kitose ES valstymąjį Seimą: „ Kad ir kaip kritiš- ir Tautos gyvenimo klausimai bėse tokie referendumai vyko?
kai vertintume nepriklausomybę sprendžiami referendumu“. Ir čia
-O jeigu Tauta būtų pasisakiusi
atkūrusią Aukščiausiąją Tarybą, jau ne atsitiktinė tokių agitatorių „prieš“? Ką pasakytų Europos Sądaugiau negu akivaizdu, kad, prie- „klaida“, o sistema tapęs požiū- junga? Ar ne taip mąsto valdžia?
šingai visiems lūkesčiams, vėlesni ris.
Nacionalinė valiuta yra vienas
Paminta pilietiškumo samprata. iš nacionalinio saugumo garanSeimai nė iš tolo neprilygo jos pasiektiems moraliniams ir dalyki- Kiek dar liko tos pilietinės visuo- tų. Beje, ES Sutartyje pasakyta:

„Kiekviena valstybė narė išimtinai išlieka atsakinga visų pirma už
savo nacionalinį saugumą“...
-Lietuva kasmet netenka gyventojų, kurių skaičius prilygsta Utenos miestui. Provincijoje
lieka tik valdininkai, seniai ir
vaikai. Jūsų pačios dukra šiemet baigia Anglijos universitetą
ir girdėjau diplomuota politologė Ieva neketina grįžti į Lietuvą.
Dešimt metų esame Europos Sąjungoje, tačiau dėl to netapome
patraukli gyventi valstybė. Kas
atsitiko, kad lietuviai išvažiuoja
iš Lietuvos?
-Mano dukra kol kas tikrai neketina grįžti į Lietuvą, nes žada
mokytis toliau.
Viešojoje erdvėje stengiamasi
formuoti nuomonę, kad emigruojama tik dėl didesnių pinigų, kad
emigrantai - vos ne tėvynės išdavikai. O niekas nepagalvoja, kad
ne vieną iš jų paskatino trauktis
tai, kad čia nėra vertinamas žmogus. Ir tai, deja, yra valstybės požiūris. Nereikia savų, tegu išvažinėja. Nereikia ir norinčių sugrįžti.
Kam išvaloma erdvė? Kam ją planuojama atiduoti?
-Trečias, ir turbūt svarbiausias dalykas tautos išlikimui, be
savo žemės ir savo pinigų, yra
kalba. Prikurta daugybė lietuvių kalbą saugančių institucijų
– lietuvių kalbos institutų, valstybinės kalbos komisijų, veikia
net kalbos policija. Kiekviena
savivaldybė turi kalbos tvarkytojo etatą. Toks etatas yra ir
Anykščių rajono savivaldybėje.
Tačiau kad ir kiek kritikuojame,
oficialiame savivaldybės tinklapyje iki šiol kabo netaisyklinga
kalba parašyti oficialūs raštai.
Atrodo, kad deklaruojame viena, o darome kita...
-Iš tikrųjų šiuo metu turime visas reikiamas institucijas, kurios
privalėtų rūpintis kalba, ją saugoti
ir puoselėti, valstybės lygmeniu
spręsti kalbos politikos klausimus. Turime valstybinę kalbą
saugojančius įstatymus. Tai kas
tada kaltas, kad yra tokia ydinga
situacija? Atsakymas vienas – tik
valdininkų „neįgalumas“, atsakomybės nebuvimas. Ir ne tik kalbos
klausimu.
- Augome gūdžiais tarybiniais
laikais, kai buvo visokiais būdais
diegiamas ir skatinamas rusų
kalbos vartojimas. Tačiau man
regis ne taip smarkiai, kaip dabar anglų kalbos. Dabar angliškų užrašų mūsų krašte netrūksta, nors užsieniečių sulaukiame
retai. Angliškai nekalbėti baisi
gėda, nors prancūzui, vokiečiui

ar švedui tai visiškai normaluanglų kalba juk yra tik viena iš
kelių Europos oficialių kalbų.
Kodėl lietuvis taip noriai lenkia
stuburą prieš anglų kalbą?
-Todėl, kad dalis mūsų nesididžiuoja savo kalba. Kalba liko tik
bendravimo priemonė. Ji nebėra
vertybė. Ji traukiasi iš nacionalinės savimonės. Kodėl ši erozija
vyksta? Matyt, kažkas mūsų valstybėje yra ne taip.
-Lietuvos valstybė, regis, nuolaidžiauja Lenkijai esminiais
klausimais, pvz. mažų lenkiškų
mokyklų išlaikymas, tačiau lenkų nepasitenkinimas keliamas
ten, kur jo galima būtų ir nekelti, pvz. reikalavimas nukabinti
lenkiškus gatvių pavadinimas.
Ar tokie reikalavimai nekursto
tautinės nesantaikos?
-Čia yra tik manipuliavimas tautinės nesantaikos tema, peraugantis į nuolaidžiavimą tam tikriems
politikieriams. Lietuvoje (ir Europos Parlamente) nuolat šią temą
kelia visiems žinomi Pietryčių
Lietuvos veikėjai iš Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos. Tai, kad šitokie
dalykai gali vykti, yra ir mūsų valdžios aplaidumas ir nesugebėjimas
tvarkytis savo šalyje. Pažiūrėkime,
kokia kova jau kuris laikas vyksta dėl Tautinių mažumų įstatymo
projekto Vyriausybėje ir Seime.
Turbūt nereikia aiškinti, kokias
nuostatas stengiasi suinteresuota
rengėjų grupė įteisinti įstatymiškai.
-Darant administracines reformas (kai buvo sukurtos Pagėgių, Rietavo, Kalvarijos ir kt.
savivaldybės) nebuvo svarstytas Lietuvos lenkų asimiliacijos
klausimas. Juk buvo galima nepalikti lenkiškų administracinių
darinių, o Vilniaus kraštą “apkarpyti”, sukurti lietuviškas-lenkiškas savivaldybes. Ką apie tai
manote?
-Esmė ne administraciniuose
dariniuose. Esmė - valstybės politikos nebuvimas Pietryčių Lietuvos regione ir nesugebėjimas
(nedrįstu sakyti – nenoras) imtis
integracijos žingsnių. Ar nebus
taip – nespėsime apsižiūrėti, o jau
turėsime autonomiją. Kartą jau
buvome įvedę tiesioginį valdymą
– prieš dvidešimt metų, tik atkūrus nepriklausomybę. Nesikartos
istorija? Jeigu taip pro pirštus žiūrėsime į krašto likimą.
-Ir klausimas, kurio nepaklausiau: ko paklaustų save
Kovo 11-osios Akto Signatarė
Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos išvakarėse?
-O kas toliau? Bet čia jau atskira ir sunki tema.

niui vadovauja, Anykščių rajono
tarybos narys, įtakingas konservatorius Vytautas Bernatavičius.
Birželio mėnesio rajono Tarybos posėdyje, kai deputatai priėmė sprendimą paskolą imti iš
SEB-o, V.Bernatavičius nedalyvavo. D.Jurevičienė „Anykštą“
tikino, kad Anykščių bankininkas
niekaip negali būti susijęs su paskolos konkursu, neva visos viešųjų pirkimų konkursų procedūros atliekamos tik per centrines
bankų kontoras.
V.Bernatavičius 1995-1997 m.

buvo Anykščių rajono vicemeru,
o jo išėjimas į SEB (tada „Vilniaus bankas“) Anykščių padalinio vadovus sutapo su 19 mln. Lt
paskolos ėmimu mūsų miesto šilumos ūkio modernizavimui iš šio
banko... 1995-2000 m. Anykščių
rajono meru buvo konservatorius
Saulius Nefas, nuo 2007-ųjų rajonui vadovauja konservatorius
Sigutis Obelevičius. Konservatorius V.Bernatavičius Anykščių
rajono tarybos nariu yra nuo pat
1990-ųjų, vos su vienerių metų
pertrauka...

Kur šiluma, ten SEB bankas
(Atkelta iš 1 p.)
Pasak Anykščių savivaldybės
administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus laikinosios vadovės Danutos Jurevičienės, savivaldybė skelbė 4 mln. 500 tūkst.
litų paskolos viešojo pirkimo
konkursą, kuriame dalyvavo trys
bankai, o SEB-as pasiūlė geriausias, t.y. mažiausias palūkanas. 4
mln. 500 tūkst. litų paskolą savivaldybė ima dešimčiai metų, per
šį laikotarpį SEB-ui bus sumokėta 580 tūkst. Lt palūkanų.

Birželio 1 dieną Anykščių savivaldybė bankams buvo skolinga 7 mln. 982 tūkst. 800 litų. Prie
šios sumos pridėjus naują paskolą, Anykščių savivaldybės skola siektų beveik 12,5 mln. litų,
tačiau, pasak D.Jurevičienės,
bendra skola bus kiek mažesnė
– kol bus pradėta naudoti naujoji paskola, senosios pamažu bus
grąžinamos.
Didžioji dalis iš senosios beveik
8 mln. Lt Anykščių savivaldybės
paskolos taip pat yra SEB banke.
„SEB-as siūlo geriausias sąlygas,

todėl laimi paskolų konkursus.“
– tvirtino savivaldybės Finansų
ir biudžeto skyriaus l.e.p. vadovė
D.Jurevičienė. Einamosios sąskaitos, D.Jurevičienės teigimu,
savivaldybė SEB-e neturi, visi
rajono biudžeto pinigai „vaikšto“
per „Šiaulių banką“.
Iš 19 mln. Lt UAB „Anykščių
šilumos“ prieš keliolika metų paimtos paskolos, likę negrąžinta
14 mln. litų. Šią paskolą iš SEB-o
yra perėmęs valstybinis Turto
bankas.
SEB banko Anykščių padali-
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„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja

nuo 87,75 Lt.
- perpus pigiau!
negražina gyvenimo - Elektroninė1prenumerata
mėn. - 10 Lt.
tiesiai ir apie viską!
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.

įvairūs
Perka mišką. Parduoda malkas,
biokurą, „čipsus“.
Tel.: (8-606) 43017,
(8-698) 35966.
Nuoma
Išsinuomosiu žemės ūkio sklypus Debeikių seniūnijoje.
Tel. (8-650) 87570.

Išnuomočiau statybininkų brigadai namą Anykščių mieste per
vasarą. Gali gyventi 6-8 žmonės.
Tel. (8-675) 47714.
Paslaugos
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
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantija.
Tel. (8-699) 81270.
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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą Troškūnuose. Yra sodas, 15 arų žemės, šulinys, elektra, naujai pastatytas namas.
Tel. (8-612) 85703.
Skiemonių seniūnijos Vildiškių
kaime - gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais, 9 ha žemės.
Tel. (8-612) 86675.
Pusę namo Kavarske, šalia
bažnyčios su pagalbiniais pastatais: sandėliukas, malkinė, rūsys.
Plotas 45 m. kv., sklypo plotas 7,5
arai. 15000 Lt.
Tel. (8-691) 90056.
Dviejų kambarių butą bendrabutyje Mindaugo gatvėje (1-as aukštas).
Tel. (8-615) 43032.
Dviejų kambarių butą bendrabutyje Vairuotojų gatvėje. Kaina
sutartinė.
Tel. (8-683) 06202.
Vieno kambario butą Ramybės
gatvėje (30 kv. m, 1-as aukštas,
plastikiniai langai, yra rūsys, dvigubos durys, gera vieta, 32 000
Lt).
Tel. (8-610) 00815.
Vieno kambario butą (2-as
aukštas) Anykščiuose, adresu: J.
Biliūno g. (centras).
Tel. (8-673) 64329.
Mūrinį garažą su duobe
Anykščiuose, Kęstučio g.45
(“Draugystės” bendrija).
Kaina sutartinė.
Tel. (8-675) 49237.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija,
drenažas, pamatai ir įvadai.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda) gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.
Pjauname medieną jūsų kieme
elektra ir benzinu.
Tel. (8-682) 16258.
Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną iki 7,5 m ilgio,
benzinu ir elektra.
Tel. (8-602) 61187.
Smulkinu pievas.
Tel. (8-676) 02291.
Smulkinu pievas.
Tel. (8-676) 95876.
Griauna pastatus, sumala statybines atliekas.
Tel. (8-682) 92949.
Statybos ir remonto darbai
Fasadų dažymas, kokybiškai nuima senus dažus, įvairūs remonto
darbai. Greitai ir kokybiškai visame rajone.
Tel. (8-685) 68182.
Įvairūs statybos darbai, stogų
dengimas ir t.t.
Tel. (8-652) 77157.
Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai namus, gamybinės paskirties
patalpas, kalkinu fermas, atlieku
kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Statybinės medžiagos ir kitos
prekės
Gelžbetonines briaunuotas perdengimo plokštes 3x6 m (apšiltintos keremzitu), 18 vnt. Kaina apie
7 Lt/kv. m.
Tel. (8-698) 41118.
Statybinę medieną: lentas, gegnes ir kt.; įvairias skaldytas malkas. Priima užsakymus, atveža į
vietą.
Tel. (8-677) 66350, Tomas.
Administracinio pastato perdengimo plokštes: 5,90 x 1,60 m; 5,80
x 1,60 m.
Tel. (8-685) 37720.
„Zeimerį“ lentoms pjauti.
Tel. (8-611) 14561.

Statome ir remontuojame stačiamalkes, židinius, virtuvines
krosnis, duonkepius. Mūrijame ir
valome kaminus.
Tel. (8-648) 79989.
Dengiame, remontuojame stogus, statome terasas, pavėsines,
malkines ir kt. Pasirūpiname medžiagomis.
Tel. (8-604) 66166.
Grindų betonavimas, betonuojame namus, angarus, lauko aikšteles ir t.t su savo įranga.
Tel. (8-605) 71199.
Dengiame šlaitinius ir horizontalius stogus prilydomąja danga,
šiltiname fasadus.
Tel. (8-617) 80504.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, vaikų kambario baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Nebrangiai - uosines malkas kaladėlėmis 35 - 40 cm ilgio. Atveža į
vietą (Anykščių mieste ar greta).
Tel. (8-624) 39558.
Gyvuliai
Paršelius.
Tel. (8-684) 14841.
Žalmargę metinę telyčaitę.
Tel. (8-615) 51923.
Karvę.
Tel. (8-608) 14008.
Karvę.
Tel. (8-678) 09761.

PERKA MIŠKĄ

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

Laidojimo namai
„Paguoda“

Liepos 11 d.

A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus
TIKRINS REGĖJIMĄ.

Užsisakantiems akinius
patikrininmas nemokamai.

Registracija išankstinė
optikoje arba tel. (8-655) 07882.

PARDUODU TRAKTORIUS
SU KRAUTUVAIS:
MASSEY FERGUSON,
FIAT, FORD, ZETOR – 6945
(dvitiltis),
traktorių VOLVO su dvigubais ratais,
savivartę traktoriaus priekabą, tinkamą grūdams vežti
(veža 18t, ilgis- 7,28 m, plotis-2,38 m, aukštis - 1,20 m).
Atvežu į vietą.
Biržai, tel. (8-699) 31400.

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

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

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

D. Lingienės
ūkyje

BRAŠKĖS
PASISKINTI.

Uogų kiekis ribotas.

Tel. (8-687) 45219.

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

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

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

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.

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

Informuojame, kad yra atlikti žemės sklypo, kurio kadastro Nr.3436/0001:204,
esančio Antupių kaime, Debeikų seniūnijoje, kadastriniai matavimai. Sklypo aplinkinėje riboje yra žemės sklypas (kad. Nr. 3536/0001:466) bendrasavininkė Zofija
Veronika Galvonienė, mirusi. Prašome atsiliepti paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis,
kad būtų galima suderinti sklypų ribas. Prašome kreiptis žemės sklypo paveldėtojus ar
jų įgaliotus asmenis ir kreiptis adresu: Ukmergės g. 36-67, 49244 - Kaunas, matininkė Algima Bartosevičienė, tel.(8-614) 59835.
Nuo išspausdinimo dienos pasiūlymus galima pareikšti per 10 darbo dienų.

Nebrangiai - naudotas vidaus
duris (15 vnt.).
Tel. (8-686) 74638.

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

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

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Liepos 7 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, Aykščiuose (prie pard.
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 16.35, Ažuožeriuose
16.45, Pagiriuose 16.50, Dabužiuose 16.55,
Janušavoje 17.05, Kavarske 17.10, Zaviesiškyje
17.20.
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perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Pirksime vidutinio dydžio akmenis, aikštelės apie 100 kv. m išklojimui ir darbų paslaugą.
Tel. (8-698) 13507.
Nekilnojamsis turtas, miškai
Namą (sodybą), tinka apleistos,
areštuotos.
Tel. (8-606) 12335.
Dviejų kambarių butą
Anykščiuose.
Tel. (8-699) 53167.
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką
išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus su VOLVO FH12.
Tel. (8-650) 16017.
Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Transporto priemonės, žemės
ūkio technika
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.
Automobilių, mikroautobusų,
traktorių, motociklų supirkimas
visoje Lietuvoje. Seni, nebenaudojami, daužti. Atsiskaito iš karto.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-600) 96172.
Brangiausiomis kainomis - automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Sutvarko dokumentus. Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

siūlo darbą
Reikalingi grybų, uogų supirkėjai.
Tel.(8-601) 21323.
Statybinei įmonei Vilniuje reikalingi mūrininkai dirbti Vilniuje.
Suteikiamas gyvenamasis plotas
nemokamai.
Detalesnė informacija
tel. (8-693) 58620.
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.

Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo 300 iki
2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.
Automobilių bei kitokios technikos supirkimas Lietuvoje.
Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Visų markių automobilius. Būklė,
metai nesvarbu. Sutvarko dokumentus, moka iš karto. Prekiauja
įvairiomis dalimis.
Tel.: (8-623) 98777,
(8-606) 06115.

Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

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

Kita
Didesnį rusišką šaltkalvio spaustuvą.
Tel. (8-617) 50035.
UAB „Tolmana“ – brangiai juodojo metalo laužą. Klientui pageidaujant pasiima savo transportu.
Tel. (8-617) 05596.
Šlifuoto gintaro karolius (nuo 600
Lt), gintaro papuošalus, gabalus.
Tel. (8-601) 00888.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Gintaro karolius, sages, didelius
gabalus.
Tel. (8-674) 61640.

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

Gyvuliai
Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka
PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
„Niksoft“ brangiai - veršelius auginti. Moka PVM.
Tel. (8-699) 46054.
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502,
(8-636) 42871.

UAB “DOVALDA”

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

UAB „ANRESTAS“
reikalingi
DAŽYTOJAI
PLYTELIŲ KLIJUOTOJAI

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

Tel. 8-611-31937.
El.paštas:
uab.dovalda@gmail.com.

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

UAB GILOTA
SIŪLO DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS
darbas tarp ES šalių: Vokietija–Prancūzija–Italija;
darbas pagal iš anksto numatytą grafiką;
darbas Lietuva–ES–Rusija;
darbas su vilkikais SCANIA;
pinigai išmokami po kiekvieno reiso.
Įmonės adresas: Technikos g. 6C, Kupiškis.
Tel. (8-698) 80012.

įvairus

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 liepos 7-14 d.d. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

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

UA B „ B OVA R I S “

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

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.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
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Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24, mob. (8-675) 47714;
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šiandien
Antanas, Butginas, Mantmilė,
Karolina, Filomena.
liepos 6 d.
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Miesto gėlynai: džiugina ar liūdina?

Marija, Nervydas, Ginvilė, Dominyka, Domė, Mindaugas, Nervilė,
Nervilas, Nerilė, Nerilis.
liepos 7 d.
Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita, Sangaudas.

mėnulis
lieps 5-7 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt

Gėlės Vilniaus ir Taikos gatvių sankirtoje.

„Nuomonė“:
„Kultūros, sporto ir komunikacijos skyriaus veiklos paskirtis yra
daugiau politinės agitacijos krypties formavimo skyrius, su kultūra nelabai ką bendra turintis. Jei
neklystu, tai visos darbuotojos,
pradedant vedėja, yra politikės,
aktyvios socdemės. Tokia yra nuomonė“.

mįslė
„Apskritas kabo, o barzda
dreba?“
Ketvirtadienio mįslės: „Aukso
lenta praskilo, visas pasaulis sukilo?“ teisingas atsakymas – saulė
patekėjo.
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Nauja gėlinė Antano Baranausko aikštėje.
(Atkelta iš 1 p.)
„Anykštos“ skaitytoja Ina ( pavardė redakcijai žinoma) mūsų miesto
grožį prilygino sovietmečiu matytam Jūrmaloje, o gamtininkui ir gėlininkui merui Sigučiui Obelevičiui
pasiūlė komunalininkams organizuoti ekskursiją kad ir į kaimyninę
Latviją pasižiūrėti kaip želdinami
miestai, kokiom gėlėm puošiamos
aikštės. „Nejaugi toks žinomas biologas ir daugelio knygų autorius
(meras Sigutis Obelevičius) nemato,
kokia beskonybe dvelkia Anykščių

gėlių kompozicijos?“, - klausė Ina.
Gėlynų įrengimu ir priežiūra užsiimančios įmonės UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ direktorius Kazimieras Šapoka teigė, kad laimėjus Anykščių savivaldybės skelbtą
viešųjų pirkimų konkursą sutartyje
buvo numatyta kur ir kokius gėlynus įmonė turi įrengti. „Tačiau
gėlinių pastatymą deriname su rajono vyriausiaja architekte, - sakė
direktorius. - Na, o kokias gėles ir
kaip jas susodinti, tai jau mūsų sumanymai. Apie 12 000 daigų įmonė užsiaugina savo šiltnamyje. Tai

Originalus gėlynas Ramybės mikrorajone.

lengvai auginamos ir nereiklios gėlės: serenčiai, žilės, žioveniai, margeniai, salvijos ir kitos. Kitą grupę
gėlių daigų perkame iš gėlininkystės
įmonių, o gėles „karalienes“ įsigyjame iš jas auginančių firmų. Kasmet
norisi anykštėnus ir miesto svečius
pradžiuginti, tad šiemet pasigaminome naujus stovus gėlinėms įrengti. Įvairių formų gėlinių daugiau bus
pastatyta prieš miesto šventę“.
Įrengus gėlynus, gėlines komunalininkai jas ir prižiūri. Prieš pietus
gėlynus laistė vienas traktorininkas,
o gėlines ir gėlių kompozicijas ant
atramų dar 2 žmonės.
Beje, K. Šapoką liūdina, kad vis
pasitaiko asmenų, kurie gėles išrauna ir nežinia kur pradangina. Tačiau
direktorius viliasi, kad anykštėnai
subręs ir gėlėmis tik grožėsis.
Taigi, komunalininkai stengiasi,
tačiau ar jie turi specialistų, galinčių
formuoti žydinčio miesto visumą?
Jie, kad ir kokie kūrybingi bebūtų,
yra tik vykdytojai.
Kad Anykščių komunalinis ūkis
neturi šios srities specialistų, sutinka Anykščių rajono savivaldybės
vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė, teigusi, kad ji nėra patenkinta
dabartine situacija. „Norėtųsi viską

pakeisti iš esmės. Tai ką darome,
darome už labai mažus pinigus,
jeigu lygintume su kitais miestais.
Stengiamės maksimaliai, o kaip
pavyksta – spręsti žmonėms. - sakė
vyriausioji architektė. – Viskas pasikeis kitąmet. Rugpjūčio pabaigoje- rugsėjo pradžioje Anykščiuose
veiks kraštovaizdžio kūrybinės
dirbtuvės. Dirbant ir apimant miestą nuo įvažiavimo iki išvažiavimo
į visumą bus sujungti gėlynai, medžiai ir krūmai bei mažoji architektūra. Manau, kad čia padvelks nauji
vėjai, išryškės modernus požiūris į
mūsų miestą. Originalias idėjas ir
sprendimus, manau, realizuosime
etapais. Rudeniop vyks ir naujas
konkursas dėl gėlynų įrengimo ir
priežiūros“.
Pasaulinio lygio floristų mokyklų
kursus baigusi, meistrės - floristės
vardą turinti, ir vykdanti apželdinimo užsakymus užsienio šalyse
Anykščių gėlių salono „Lanka“ savininkė Eugenija Sudeikienė miesto
gėlynus vertina patenkinamai. Pasak
jos, gėlynai nuobodoki.
„Anykščių gėlynuose pernelyg
daug ryškių spalvų - pastebėjo floristė. – Dabar Europoje vyrauja jau
kitos tendencijos ir kryptys“.

Per sausrą gėlynus tenka laistyti kasdien.

Autoriaus nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė eidama ant Palatavio
piliakalnio patiria dvasios pagavą

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Tarpu pelkių ir miškų
Aš į iškilmes einu
Čia ant kalno, ant stataus
Laukia Lietuva žmogaus.

Mindaugas pilis čia statė,
Šalies viziją numatė
Čia stūksojo jojo rūmas
Džiūvo saulėj krikšto rūbas.

Jaučia ji ties Latava
Čiumpa dvasios pagava
Virpesiai švelni ore –
Karalienė ji dvare.

Neša valgyti jai antį
Stebi, ar gerai sukramtė...
Pagarba, galingi ryšiaiAš į dabartį negrįšiu.

