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Senoji Anykščių koplyčia at-
naujinta panaudojus Euro-
pos Sąjungos paramą.

FESTIVALIS. Šiandieną  Sakra-
linio meno centre (Vilniaus g. 11) 16 
valandą dailininko Arbit Blato paro-
dos atidarymas. 16.30 Festivalio “12 
muzikos savaitgalių Anykščiuose” 
koncertas. BSM TRIO: M. Bačkus 
(violončelė), Raimondas Sviackevi-
čius (akordeonas) ir Vytautas Mikeliū-
nas (smuikas). Įėjimas nemokamas.

Ars. Liepos 22-ąją , Elmininkuo-
se, prie ŽŪB „Elma“ dirbtuvių vyks 
Anykščių rajono artojų varžybos. 

Nepritarė. Seime „stumiamas“ 
pavardžių rašymo nelietuviškais raš-
menimis dokumentuose socialdemo-
kratų Irenos Šiaulienės ir Gedimino 
Kirkilo pateiktas įstatymas. Abu 
anykštėnai parlamentarai - Ričardas 
Sargūnas ir Sergejus Jovaiša pro-
jektui nepritarė. S. Jovaiša balsavo 
„prieš“, o R. Sargūnas susilaikė. Įsta-
tymo projektui buvo pritarta 57 parla-
mentarams balsavus „už“, 32- „prieš“ 
ir 12 susilaikius. Projektas bus toliau 
svarstomas Seimo komitetuose.

Sultys. AB „Anykščių vynas“ šiuo 
metu perka juoduosius serbentus ir 
vyšnias ir iš šių uogų spaudžia sultis. 
Tiesa, pasak gamyklos direktoriaus 
Audriaus Zuzevičiaus, su kibiru uogų 
į gamyklą nereikia eiti - juodieji ser-
bentai ir vyšnios perkami tik iš ūki-
ninkų, su kuriais sudarytos išankstinės 
sutartys. A. Zuzevičius anykštėnus 
guodė, jog prasidėjus obuolių supir-
kimo sezonui užsidirbti leis visiems 
sodininkams. Šių metų obuolių der-
lius - mažas, todėl prognozuojamos 
didelės jų supirkimo kainos.  

Su šautuvu. Vienas garsiausių 
visų laikų Anykščių sportininkų, So-
čio olimpinių žaidynių dalyvis Vy-
tautas Strolia traukiasi iš slidinėjimo 
ir pereina į biatloną. Portalui 15 min.
lt anykštėnas aiškino, kad biatlone jis 
matąs daugiau perspektyvų nei sli-
dinėjime. V. Strolia buvo vienintelis 
lietuvis slidininkas, dalyvavęs Sočio 
olimpiadoje, taigi - Lietuvos lyderis. 
Biatlone jis, regis, bent jau kol kas 
Lietuvoje geriausiu atveju bus antras 
po Tomo Kaukėno.

Paroda. Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje atidaryta 
kūrybinės grupės „ALT events“ paroda 
„Tikri norvegiško metalo koncertai“.

Vos nepakartojo Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno tragedijos Aurelija KARALIŪTĖ

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Trečiadienio vakarą prie Puntuko akmens anykštėnai ir miesto svečiai minėjo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 
ir jų žūties 81-ąsias metines. Minėjimas vos nesibaigė tokia pačia tragedija kaip ir garsiųjų lakūnų skrydis. Virš žmonių galvų burzgu-
sio sraigtasparnio sukelti vėjo gūsiai sudraskė storą medį - ant šalikelėje stovinčio automobilio virto didelė medžio šaka. Automobilis 
buvo sumaitotas, laimei, medis savo auka pasirinko geležį, o ne žmones...

Stora medžio šaka sumaitojo automobilį. Tik atsitiktinai išvengta žmonių aukų.

Atnaujinus - šviesiau, 
gaiviau, šilčiau... 
Senoji Anykščių koplyčia, ku-

rios rūsyje palaidota Burbiškio 
dvaro grafo Venclavovičiaus 
giminė, daugiau kaip prieš 3 
dešimtmečius architekto Gedi-
mino Baravyko buvo paslėpta 
po tuomet labai moderniu įsti-
klintu gaubtu ir tapo Civilinės 
metrikacijos vieta. Nepriklau-
somybės metais Koplyčia įgavo 
naują funkciją ir tapo renginių 
ir parodų vieta.  

Anykščiams svarbus ir origi-
nalus pastatas  prašyte prašėsi 
atnaujinimo. 

Tai padaryti pavyko tik su 
Europos Sąjungos parama. 

Šuo medžiojo 
narkomanus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį net trys į „Velnio akmens“ festivalį važiavę ekipa-
žai įkliuvo su narkotinėmis medžiagomis.

Policijos pareigūnas Nerijus Urbonas ir jo dresiruojamas tarny-
binis šuo Ūkas iš „velnių“ atiminėja narkotikus.  
       Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Nemalonumai 
dėl drezinos

Žvejys iš Žvejų gatvės
Automobilyje Rimantas Va-

nagas visada vežiojasi tris meš-
keres, o prieš žvejybą beveik 
nemiega. Tačiau svarbiausia – 
šis užsiėmimas rašytojui sutei-
kia kūrybinį įkvėpimą.

Amiliutė švarina Šventosios upę

as, kurį pateikė
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spektras

Temidės svarstyklės
Mirtis. Liepos 16 dieną Anykš-

čių policijos komisariate pradėtas 

ikiteisminis tyrimas dėl J. B., gimu-
sio 1954 m., rasto savo namuose, 
esančiuose Anykščiuose, Kurklių 
g., mirties priežasties nustatymo.

Išvarė. Anykščių policijos ko-
misariatas gavo M. R., gimusios 
1945 m., gyvenančios Debeikiuo-
se, pareiškimą, kad liepos 17 dieną 

apie 9 val. pastebėjo, jog iš kie-
me esančio garažo pagrobtas jai 
priklausantis automobilis „VW 
Golf“. Žala – 800 litų.

Ekspedicija. Ketvirtadienį Vil-
niaus geležinkelio stotyje į Kras-
nojarsko kraštą išlydėti 16 šių 
metų projekto „Misija Sibiras“ 
dalyvių. Į traukinį Vilnius-Maskva 
sėdę aukščiausių šalies politikų ir 
projekto globėjų išlydėti jaunuoliai 
šiemet aplankys du Krasnojars-
ko regionus - Jeniseiską ir Kaza-
činskoję. Pasak projekto „Misija 
Sibiras“ vadovo Igno Rusilo, eks-
pedicija šiemet planuoja aplankyti 
šešerias lietuvių kapines. Dalyviai 
nukeliaus daugiau kaip 5000 kilo-
metrų. 

Bendradarbiaus. Įvedant Lietu-
voje eurą, policija bendradarbiaus su 
Lietuvos paštu. Paštuose, kuriuose 
bus keičiama valiuta, nepertraukia-
mai budės ne mažiau kaip po vie-
ną policijos pareigūną, taip pat bus 
užtikrintas saugus pinigų vežimas 
policijos transporto priemonėmis į 
paštus ir iš jų. Pinigus iš anksto su-
derintais maršrutais veš mobilios 
komandos, kurias lydės policijos pa-
lyda. 60 kalendorinių dienų nuo euro 
įvedimo datos litai neatlygintinai bus 
keičiami į eurus 330 paštų.

Vizos. Europos Sąjungos valdi-
ninkai, nepaisydami Rusijos agre-
sijos Ukrainoje, rengiasi supapras-
tinti Šengeno erdvės šalių, tarp jų 
ir Lietuvos, vizų išdavimo proce-
dūras. ES atstovybės Rusijos Fede-
racijoje vadovo Vygaudo Ušacko 
teigimu, kitų metų pradžioje Eu-
ropos Komisija žada tvirtinti naują 
Šengeno erdvės sienų kirtimo tvar-
ką. Trumpalaikes - 15 kalendori-
nių dienų - vienkartines vizas bus 
galima gauti tiesiog pasienio pos-
tuose įvažiuojant į Lietuvą. Tačiau 
ir užsienio reikalų ministerijos val-
dininkai, ir Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos pareigūnai tikina kol 
kas nieko apie tai nežinantys. 

Pataisos. Seimas supaprastino 
neveikiančių juridinių asmenų likvi-
davimą. Pagal naują teisinį regulia-
vimą likvidavimo procedūros bus 
pradedamos ne teismine tvarka, o 
kai atsiras Civiliniame kodekse nu-
statytos nurodytos aplinkybės. Pri-
imtos pataisos, kurios supaprastina 
neveikiančių juridinių asmenų likvi-
davimą, galios ir politinėms partijos. 
Pagal teisės akto pakeitimus, jei po-
litinė partija vienerius metus iš eilės 
nepateiks savo narių sąrašo, Teisin-
gumo ministerija apie tai informuos 
Juridinių asmenų registro tvarkytoją, 
kuris galės pradėti likvidavimo pro-
cedūras. Aiškinamajame rašte tvir-
tinama, kad politinė partija, turinti 
likviduojamos politinės partijos sta-
tusą, negalėtų dalyvauti rinkimuose 
ir gauti lėšų veiklai finansuoti.

Enciklopedija. Mokslo ir enci-
klopedijų leidybos centras išleido 
paskutinį - 25-ąjį „Visuotinės lie-
tuvių enciklopedijos“, leidžiamos 
nuo 2001-ųjų metų, tomą.Kitų 
metų pradžioje dar ketinama išleis-
ti atskirą Papildymų tomą, kuriame 
bus enciklopedijoje vartojamų au-
tentiškų tikrinių vardų ir jų lietu-
viškų atitikmenų sąrašas, pastebėtų 
didesnių klaidų atitaisymai. Moks-
lo ir enciklopedijų leidybos centras 
toliau enciklopediją planuoja skai-
tmeninti. Tikimasi, jog bandomoji 
skaitmeninė enciklopedijos versija 
gali pasirodyti po 2 metų. „Visuo-
tinė lietuvių enciklopedija“ sukur-
ta pagal vokiškos „Brockhaus“ en-
ciklopedijos formatą. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Tuo tarpu VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktorius 

Nemalonumai dėl drezinos
Žmogus paskambinęs į „Anykštos“ redakciją pranešė, jog neva 

nuo bėgių Anykščių rajone nuvirto siaurojo geležinkelio drezi-
na. Skaitytojas tikino, kad drezina atsitrenkė į ant bėgių gulėjusį 
medį, kad neva yra sužeistų žmonių.

Gintaras Kerbedis „Anykštai“ 
sakė, jog jis žinąs, kas tas skaityto-

jas, pranešęs laikraščiui apie įvykį. 
„Kirskit man galvą, bet aš negaliu 
nesveikų žmonių fantazijų komen-
tuoti. Tegul tas skaitytojas gydosi 
ligas. Iš kur tas medis ant bėgių at-
sirado? Per naktį užaugo?“ - pyko 
G. Kerbedis. 

Jis sakė, kad jau turi aiškintis ir 
su Geležinkelių inspekcija, nes ši 
tarnyba gavo pranešimą apie neva 
įvykusią avariją.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius tikino, kad jo 
vadovaujama įstaiga turi problemų 
su vienu asmeniu, kuris jiems sis-
temingai kenkia ir skundžia. 

-ANYKŠTA

Du jauni ir visada kupini istorinių 
iššūkių, mylimi anykštėnų istorikai 
Tomas Baranauskas ir Inga Bara-
nauskienė jau seniai plėtojo idėją 
supažindinti mus su Viduramžių 
Lietuvos svarbiausiomis asmenybė-
mis. Pažintis su nuostabiu dailininku 
Artūru Slapšiu šią idėją pavertė realy-
be, kadangi Artūras jau buvo nutapęs 
kai kuriuos Lietuvos valdovus. Labai 
greitai buvo atrinkti bei pavaizduoti 
drobėse Viduramžių Lietuvos vieš-

„Viduramžių Lietuvos viešpačiai“ – 
nuostabi kelionė laiku
Liepos 26 d. 11.00 val. Anykščių Antano Vienuolio progimnazi-

ja kviečia į Anykščių sakralinio meno centrą, Vilniaus g. 11, kur 
vyks knygos   pristatymas bei parodos „Viduramžių Lietuvos 
viešpačių portretai“ atidarymas.

pačiai. Tomas ir Inga stengėsi, kad 
svarbiausios ir reikšmingiausios Vi-
duramžių asmenybės atsispindėtų ne 
tik drobėse, bet ir įdomiuose jų gy-
venimų aprašymuose. Buvo svarbu 
pažinti ne tik politinę šių asmenybių 
svarbą Lietuvos istorijos vyksmui, 
bet ir atskleisti asmenybes, kurios 
kūrė Lietuvos istoriją, jų psicholo-
ginius portretus. Ypatinga knygos 
intriga, kad joje supažindinama ir 
su Lietuvos diduomenės vyrais, ir 

su nuostabiomis moterimis. Knygą 
„Viduramžių Lietuvos viešpačiai“ 
paskatino išleisti bei talkino Lietuvos 
kariuomenės Kauno įgulos karininkų 
ramovės viršininkas majoras Dona-
tas Mazurkevičius, išleido Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras. 

Visi renginio dalyviai turės ypatin-
gą galimybę pamatyti knygoje mini-
mų Viduramžių Lietuvos viešpačių 
portretus. Originalių drobių parodą 
anykštėnams dovanoja parodos inici-
atorius ir mecenatas Antanas Gedvi-
las. Paroda bus eksponuojama liepos 
26 – rugpjūčio 11 dienomis Anykščių 
sakralinio meno centre, Vilniaus g. 
11.           -ANYKŠTA

Šokiruojantys paveikslai, nuta-
pyti anksčiau ar gimę ant čia pat 
pastatytų molbertų, laisvai besi-
liejantis alus, šnekos lenkų, latvių 
ar kitomis užsienio kalbomis, nak-
tinis kinas iki paryčių... Nakties 
kulminacija – švedų grupės „Arh 
Enemy“ (vienintelės koncertavu-
sios pagrindinėje scenoje) atlikėja, 
riaumojanti vyro balsu. Ir į eksta-
zę puolę žiūrovai. Maždaug tokia 
atmosfera tvyrojo praėjusią naktį 
Anykščių Dainuvos slėnyje. 

Šėlstanti minia prilygo ankstes-
nių festivalių šeštadieniniams kon-
certams.

Beje, Rytų scenoje festivalio da-
lyvius į ekstazę varė kitos skandi-
navų grupės „Blues Pils“ vokalis-
tė, tačiau jau visai kitokia ramesne, 
nostalgiška, su psichodeliniais ri-
fais muzika. 

Vakar festivalyje vyko paplūdimio 
tinklinio turnyras, būgnų kovos, sce-
nose pasirodė daugiau nei 10 grupių. 

„Velnio akmuo“ finišuos sekma-
dienį. 

Įsišėlusiam „Velnio akmeniui“ 
ankšta

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Ketvirtadienį į festivalį „Velnio akmuo“ automobiliais, motociklais, dviračiais ir pėsčiomis traukė 
juoda apranga vilkintys žmonės. Festivaliui Dainų slėnis darosi per ankštas.Vakare automobiliai 
netilpo festivalio prieigose, palapinės – prie upės, o 12 valandą atvykę festivalininkai į aptvertą fes-
tivalio teritoriją pateko tik po 15 – os valandos. 

Festivalio dalyviai šėlo ir per ramios švedų grupės „Blue Pils“ pasirodymą. 
Autoriaus nuotr. 

Gretimame name gyvenanti leliū-
nietė p.Banienė „Anykštai“ pasakojo, 
kad išgirdusi neįprastą kaimynų šuns 
kauksmą išėjo į kiemą ir pamatė gais-
rą. Moteris iškvietė ugniagesius gel-
bėtojus. Staiga atlėkė net trys gaisri-
nės automobiliai bei medikų brigada. 
Tiesa, medikai darbo neturėjo – žmo-
nės per gaisrą nenukentėjo.

„Pasatas“ visiškai sudegė, bet pa-
vyko nuo ugnies apsaugoti pastatus. 
Degantis automobilis stovėjo tarp 
mūrinio tvarto ir medinės pavėsinės, 

Kalė išgelbėjo Leliūnus?
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Vakar apie15 valandą Leliūnuose (Debeikių sen.) Pakalnės ga-

tvėje suliepsnojo gyvenamojo namo kieme stovėjęs automobilis 
VW „Passat“. Šeimininkų namie nebuvo, laimei, pagalbą pasi-
kvietė voljere uždaryta kalė.

Ugniagesiai gelbėtojai „Pasato“ neišgelbėjo, tačiau apsaugojo 
Leliūnų kaimo pastatus nuo ugnies.

Autoriaus nuotr. 

o ir kaimynų sodybų pastatai nuo 
gaisravietės – vos už keliolikos me-
trų. Tad ugniai persimetus į pastatus 
galėjo suliepsnoti visas Leliūnų kvar-
talas.

Įvykį mačiusi leliūnietė „Anykštai“ 
pasakojo, kad degantis automobilis 
pajudėjo iš vietos ir jau virtęs fakelu 
įriedėjo į šuns voljerą. Šeimininkai tik 
ką buvo važiavę „pasatu“, jį pastatė 
kieme ir persėdę į kitą automobilį iš-
važiavo. Name buvo likusi tik į lauką 
neišeinanti močiutė. 
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savaitės citatos???

Kalbino 
Miglė GALVONAITĖ, 

fotografavo 
Aurelija KARALIŪTĖ

užjaučia

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Nuoširdžiai užjaučiame 
Palmirą KAZLAUSKIENĘ 
mirus broliui. 

Anykščių rajono vartoto-
jų kooperatyvo administra-
cija

Žodžiai nepaguos, nenu-
ramins, gal tik tyliai pri-
mins, kad esame kartu liū-
desio valandą.

Mirus seseriai, nuošir-
džiai užjaučiame Aleksejų 
TROFIMOVĄ.

J. ir S. Miškeliūnai, R. ir 
P. Juozėnai, Z. ir V. Eidri-
gevičiai

Pagerbė ir lakūnus, ir 
saviveiklininkus

Į renginį „Amžinas skrydis“ prie 
Puntuko akmens susirinkusiuosius 
sveikino Lietuvos aeroklubo pre-
zidentas Jonas Mažintas, Anykščių 
miesto meras Sigutis Obelevičius. 
Buvo skaitomas S. Dariaus ir S. 
Girėno testamentas, tylos minute 
pagerbtas lakūnų atminimas. Rengi-
nyje pasirodė Anykščių miesto šokių 
bei dainų kolektyvai. Minėjime da-
lyvavo ir Anykščių S. Dariaus ir S. 
Girėno 1-osios kuopos šauliai.

Taip pat buvo pagerbti Dainų 
šventėje „Čia mano namai“ dalyva-
vę Anykščių ansambliai. Meras S. 
Obelevičius sveikino ansamblių va-
dovus. Renginio pabaigoje pasirodė 
aktorius, bardas Giedrius Arbačiaus-
kas kartu su savo žmona, violančeli-
ninke Agne.

Prieš prasidedant muzikantų pa-
sirodymui auditorija laukė atskren-
dant Lietuvos kariuomenės lakūnų. 
Sraigtasparnį Mi-8 pilotavo Kazi-
mieras Lomanas, Eimantas Vaišvi-
la, Tomas Brusokas ir Stanislovas 
Žymantas. Iš už medžių pasirodžius 
sraigtasparniui žiūrovai nuščiuvo, 
artėdamas akmens link jis apšvietė 
legendinių lakūnų portretus, iškaltus 
Puntuke. Virš akmens sraigtasparnis 
ore skrido ypač žemai, sukeldamas 
didelį vėjo gūsį, kuris pustė smėlį, 
laužė šakas, suvyniojo scenos kilimą 
ir nupūtė violančelininkės A. Arba-
čiauskienės natas. 

Prireikė ugniagesių 
gelbėtojų pagalbos

Įspūdingas Lietuvos kariuomenės 
lakūnų skrydis sraigtasparniu virš 
susirinkusiųjų ir miško išjudino ne 
tik smėlį, bet ir medžius. Iškart po 
lakūnų pasirodymo, apie pusę 12 
nakties, ant šalikelėje stovinčio auto-
mobilio Citroen Xsara užvirto dide-
lė medžio šaka. Į įvykio vietą buvo 
iškviesta pagalba. Pasirodo, medžio 
šaka buvo visiškai supuvusi.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai nu-
virtusią šaką supjaustė ir automobilį 
išlaisvino. Atsivėrė baisus vaizdas – 
šaka suniokojo transporto priemonę 
nepataisomai: susmukęs stogas, į ga-
balėlius sutrupintas priekinis stiklas, 
visiškai sugadinta priekinė kėbulo 
dalis ir visa, kas yra po kapoto dang-
čiu. 2001 metų automobilis kasto 
draudimu nebuvo draustas, transpor-
to priemonės šeimininkai tikino, jog 
automobilį įsigijo tik prieš metus: 

Vos nepakartojo Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno tragedijos

„Nuostolis didelis – apie 6000 litų 
kainavo ši mašina, o dabar viskas, ji 
tinka tik nurašyti“, - tikino sumaito-
to automobilio šeimininkas. Į įvykio 
vietą atvykę policijos pareigūnai 
apklausė automobilio šeimininką, 
liudininkus, nufotografavo įvykio 
vietą. 

Meras žada atlyginti 
nuostolius

Draudimo bendrovės „Ergo Lietu-
va“ atstovai pasirūpino, kad medžio 
suniokotas automobilis būtų išvežtas 
iš Anykščių šilelio, o dėl žalos atly-
ginimo pagyvenęs Anykščių miesto 
svečias pradėjo minti valdiškų įstai-
gų slenksčius. 

Pasak Anykščių mero patarėjo 
Antano Bauros, didieji miesto rengi-
niai – „Bėk bėk, žirgeli“ bei Miesto 
šventė – būna apdrausti, tuo tarpu 
Atlanto nugalėtų skrydžio minėji-
mas nebuvo apdraustas. 

Automobilio savininkas raštu 
kreipėsi į Anykščių rajono vadovus 
ir gavo pažadą, jog nuostoliai bus 
atlyginti. Rajono meras Sigutis Obe-
levičius „Anykštai“ dėstė, jog jis 
bando išsireikalauti pinigus iš Lietu-

vos kariuomenės, o jei tai nepavyks 
padaryti - nelaimėlio patirta žala bus 
kompensuota iš rajono biudžeto.

Vytautas Galvonas taip 
žemai nebūtų skridęs

Akrobatinio skraidymo sporto 
meistras, Finansų viceministras 
Vytautas Galvonas prie Puntuko 
akmens stebėjęs Lietuvos kariuo-
menės sraigtasparnio pasirodymą 
„Anykštai“ sakė, jog nedrįstąs 
teigti, kad pilotai pažeidė skrydžių 
taisykles, tačiau tikino, kad jis pats 
taip neskristų. „Virš žmonių ma-
sės taip „pakabinti“ sraigtasparnį 
yra rizikinga. Maža ką... Technika 
yra technika. Čia ne vakaruškos, 
kur galima prieš mergas pasirody-
ti“, - kalbėjo V. Galvonas. Lakūno 
V. Galvono teigimu, sraigtaspar-
nio sraigto gūsiai nuo žemės kėlė 
akmenukus ir trankė į žmones, 
lenkė medžių viršūnes. Tad įvy-
kusi nelaimė, kai lūžtantis medis 
sudaužė automobilį, dar nėra pats 
blogiausias iš galimų scenarijų. 
„O jei koks medis būtų virtęs ant 
žmonių?“ - retoriškai klausė V. 
Galvonas.

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbio atminties vakaras 
prasidėjo oriai ir melodingai...     Aurelijos KARALIŪTĖS nuotr.

Šuo medžiojo narkomanus
Apie 15 valandą „Rover“ kelei-

vis M. R., gimęs 1995 m., gyve-
nantis Vilniuje, Taikos g., turėjo 2 
plastikinius užspaudžiamus mai-
šelius su rusvos spalvos augalinės 
kilmės medžiaga, pypkę ir smul-
kintuvą. Manoma, kad tuose mai-
šeliuose hašišas.

 Apie 19 val. 40 min. automo-
bilio „VW Multivan“ keleivis L. 
L. T., gimęs 1991 m., policijos 
pareigūnams ne savo valia patei-
kė supakuotą susmulkintą žalsvai 
rusvos spalvos augalinės kilmės 
medžiagą, taip pat užspaudžiamą 
plastikinį maišelį, kuriame buvo 
augalinės kilmės medžiaga. 

 Naktį apie 0 valandų 40 val. 
buvo sustabdytas automobilis „Alfa 
Romeo“, kurį vairavo A. V., gimęs 
1987 m., gyv. Anykščiuose, Kudir-
kos g. Apžiūros metu po vairuotojo 
sėdyne buvo rastas 260 g talpos sti-
klinis indas, kuriame buvo žalsvos 
spalvos augalinės kilmės medžiaga, 
įtariama, jog tai kanapės. A. V. sulai-
kytas ir uždarytas į laikino sulaiky-
mo kamerą. Ryte vyras paleistas...

 Anykščių policijos pareigūnai 
tikrino tik pasirinktus automobi-
lius, tad įkliuvo toli gražu ne visi 
„žolę“ vežę „velniai“. Automobi-
lius tikrinti policininkams padėjo 
jų šuo Ūkas. Prieš savaitę Ūkas 
dirbo Zarasuose vykusiame fes-

tivalyje. Pasak Anykščių krimi-
nalinės policijos vadovės Aušros 
Staškevičienės, Zarasuose Ūkas 
nuskriaudė dar daugiau narkoma-
nų nei ketvirtadienį Anykščiuose.

Pareigūnė, paklausta, ar ir kitomis 
festivalio „Velnio akmuo“ dienomis 
Ūkas eis į darbą, teigė, kad  narkoma-
nams nepavyks atsipalaiduoti. „Ūkui 
taip pat reikia pailsėti. Pailsės ir vėl 
dirbs“, – šypsojosi A. Staškevičienė.

Su Ūku gali dirbti vienintelis 
Anykščių pareigūnas – Preven-
cijos poskyrio vyresnysis tyrėjas 
Nerijus Urbonas. Šis pareigūnas 
turi specifinių kinologijos žinių, ir 
tarnybinį šunį jis pats užsiaugino ir 
išdresiravo.

Lakūnų pagerbimo vakare pasirodė ir ugniagesiai-gelbėtojai. 
Justo NAVAŠINSKO nuotr.

Brigita MISĖLIŪNAITĖ, 
moksleivė

„Velnio akmuo” man net-
gi labai trukdo. Šis festivalis 
mane nervina, nes naktį aš no-
riu gerai išsimiegoti. Todėl ta 
nuolat grojanti tranki muzika 
tiesiog erzina...

Antanas VILŽIŪNAS, 
anykštėnas

Na, žinot, kiekvienam savo. 
Aš nekreipiu dėmesio į tuos 
smulkius trukdymus. Girdisi, 
bet, jei vienam trukdo, juk 
šimtai negali apleisti šitų da-
lykų. Aš nieko prieš – kas tuo 
domisi, tegul linksminasi. 

Darius ŠIMĖNAS, miesto 
svečias

Šiuo metu esame koman-
diruotėje, gyvename bendra-
butyje, tai vakar garso tikrai 
buvo. Tačiau tai netrukdė, tik 
kad gerai girdėjosi – net ne-
reikėjo eiti iki pat festivalio 
vietos. 

Ar netrukdo 
miegoti 
festivalis 
„Velnio 
akmuo”?

O dabar beveik 90 proc.
 ginkluoti

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, apie ginklus: 

„Juk ne tik priešo kulka žudo. 
Internetas irgi ginklas: gali tave 
išaukštinti, gali sutrypti, moraliai 
sunaikinti.“

Sulauksit. Iki rinkimų 
vos pusmetis.

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių meras, linkėjo J. Biliūno gim-
nazijos abiturientams: 

„Norėčiau sulaukti dienos, kai 
gabiausi, geriausi gimnazijos mo-
kiniai užims rajono Tarybos narių 
bei mero postus.“

Geriausia vieta jaunimui – 
po žeme?

Jolita KAIRIENĖ, Utenos teri-
torinės darbo biržos Anykščių sky-
riaus vedėja, apie mokinių įdarbi-
nimą:

 „Mano galva, moksleiviams ge-
riausi darbai yra kokie nors arche-
ologiniai kasinėjimai.“

Bet ir iš politikų tik Egidijus 
Vareikis atgailauja...

Aldona DAUGILYTĖ, rajono 
Tarybos narė, konservatorė, apie 
valdininkus: 

„Nesutikau nė vieno valdininko, 
kuris, padaręs klaidą, ją ištaisytų, o 
ne pateikinėtų kaip normą.“

Jūs tikite bildukais, aitvarais 
ir poltergeistu?

Raimondas RAZMISLAVI-
ČIUS, rajono Tarybos narys, „tvar-
kietis“, apie tai, kad savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyrius gali veikti ir be darbuo-
tojų: 

„ Jei nesant darbuotojų darbas 
vyksta – tai normalu.“  
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rievės

RIEVĖS

Rytis KULBOKAS

Mūsų šalies politinė branda 
yra labai žemo lygio. Ir kas 
baisu, viena žemiausių politinė 
branda - save „profesiona-
liais“ vadinančių politikų. Dar 
žemesnio lygio yra pilietinė 
branda. Jau tiek metų „ku-
riama“ pilietinė visuomenė, 
tik kad jos nė padujų nesi-
mato. Nieko nuostabaus - šią 
visuomenę „iš viršaus“ kuria 
tie patys politikai. Referen-
dumas, kuris buvo vadinamas 
„dėl žemės“, nors iš tiesų buvo 
sprendžiami ir rimtesni klausi-
mai, parodė, kad ateity tokios 
valstybės kaip nepriklausoma 
Lietuva neliks. 

Kodėl? Nes valstybė, kurioje 
nepuoselėjama asmens laisvė, 
nestiprinama bendruome-
nė, teisingumas ir valdžios 
atsakomybė prieš rinkėjus, 
anksčiau ar vėliau žlugs. O 
ar pas mus tai puoselėjama? 
Ar dar tikima, kad kokie nors 
dideli valstybiniai darbai gali 
būti daromi dėl tautos, o ne dėl 
siaurų interesų?

Tas žlugimo procesas jau 
prasidėjo. O jį savanaudiš-
kai skatina politikai. Vien ko 
verta retorika - prieš valdžios 
rinkimus šūkaujama, kad bal-
savimas - piliečių pareiga, kad 
visi turi eiti į rinkimus, o prieš 
referendumą tie patys politi-
kai pradėjo raginti šią tautos 
valios apraišką ignoruoti. Nors 
nėra nieko tikresnio ir dides-
nės demokratijos nei tautos re-
ferendumas, tik tai būtų galima 
pavadinti pareiga, tačiau tikrai 
ne kažkokius rinkimus. Rinki-
mai tėra teisė. Prieš referendu-
mą buvo šliūkštelėta didžiulė 
„juodosios“ propagandos 
dozė, manipuliuota jausmais ir 
apeliuota į godumą. 

Pati žiauriausia ir mela-
gingiausia propagandos tezė 
- uždrausti žemę pardavinė-
ti užsieniečiams labiausiai 
suinteresuoti „žemvaldžiai 
- žemgrobiai“. Kad neturėtų 
konkurencijos ir žemę galėtų 
supirkti pigiai... Tačiau tai 
absoliutus melas. Kad leidus 
pardavinėti žemę užsienie-
čiams juntamai pakiltų žemės 
kaina - tikimybė beveik lygi 
nuliui. Juo labiau kad joks už-
sienietis žemės ūkio paskirčiai 
nepirks nei trijų, nei dešimties 
hektarų. Todėl kaina, nesant 
paklausos, liks labai panaši. 
Kad užsienietis pirktų, žemės 
plotai turėtų būti šimtai ar net 
tūkstančiai hektarų. O kas turi 
tokius plotus? Ogi tie, kurie 
sistemingai žemės pardavimui 
ruošėsi ir ilgus metus supir-
kinėjo žemę tam, kad ūkius 
padarytų kuo stambesnius ir 
po to parduotų. Tad didžiau-
sią naudą iš to gali gauti tie 
patys vadinami „žemvaldžiai- 
žemgrobiai“. 

Ką dar parodė referendu-
mas? Labai „modernėjančią“ 
visuomenę. Žemė imta trak-
tuoti tik kaip prekė. Ne kaip 
simbolis, kuris yra vienas iš 
valstybingu-
mo įrodymų, o 
kaip elemen-
tariausias 
verslas.

Jau nekalbu 
apie kitus 
referendumo 
klausimus, 
kurie turėjo 
sustiprinti 
tautos teises 
ir susilpninti valdžios galias. 
Tačiau valdžia kalbėjo gražiau, 

propaganda veikė geriau, o 
visi veiksmai buvo nukreipti į 
tai, kad referendumas neįvyktų. 

Šiaip net sunku komentuo-
ti, kokį smūgį sudavė valdžia 

visuomenės 
vystymuisi, 
o visuome-
nės dalies 
pasidavimas 
propagandai 
parodė, kad 
atėjo stagna-
cija. Stagnaci-
ja pasireiškia 
ir kitose srity-
se - tai rodo, 

kad žmonės vėl bijo sakyti savo 
nuomonę, kad už tai sulaukia 

spaudimo ir net persekiojimo.
Ar tai panašu į piliečių 

kuriamą valstybę? Juo labiau 
kad kai kurios blogybės tiesiog 
bado akis, o spręsti jų niekas 
net nebando. 

Ko vertas faktas, kad Seimo 
socialdemokratai bando stumti 
lietuvių kalbą iš oficialių do-
kumentų? Tai smulkmena? Bet 
nuo vienos vienintelės smul-
kmenos ateity gali ir pasaulis 
sugriūti. Net didieji karai 
kildavo dėl smulkmenų. Labai 
abejoju, ar tuo Seimo „lenkai“ 
(kurių dalis, įtariu, pakaps-
čius pasirodytų esantys kilę 
iš lietuvių ar baltarusių) tuo 
pasitenkins. Reikalavimai tik 

didės ir didės. Ir tai tuo metu, 
kai pačioje Lenkijos politi-
nėje viršūnėje drebiama, kad 
Lenkija karo atveju net negintų 
Lietuvos? 

Apibendrinant šias trumpas 
pastabas nenorom peršasi min-
tys iš rašytojo Džordžo Orvelo 
politinės satyros „Gyvulių 
ūkis“. Nors satyra buvo nu-
kreipta prieš stalinizmą, tačiau 
jos pavyzdžiai vis labiau ima 
panašėti į mūsų šalies politinę 
ir visuomenės situaciją. Visi 
gyvuliai lygūs, tačiau kai kurie 
lygesni, o vis labiau ribojant 
pilietines teises dar turim 
šypsotis kaip tie gyvuliai iš 
minėtos satyros.

...Ko vertas faktas, kad 
Seimo socialdemokratai 
bando stumti lietuvių kal-
bą iš oficialių dokumen-
tų? Tai smulkmena? Bet 
nuo vienos vienintelės 
smulkmenos ateity gali ir 
pasaulis sugriūti... 
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pirmadienis 2014 07 21

sekmadienis 2014 07 20

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).
6.30 Šventadienio mintys. 
7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Haudis Gaudis“. 
9.25 „Mažasis princas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Gustavo enciklope-
dija.
11.00 „Brolių Grimų pasa-
kos. 6 s. Užkeiktas princas“.
12.15 Klausimėlis.lt 
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Didžiosios migracijos. 
3 d. Lenktynės dėl išlikimo“.
14.00 „Puaro“. N-7
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Klausimėlis.lt
17.00 Visi namie.
17.30 Lašas po lašo.
17.35 Taip. Ne.
18.30 „Forsaitų saga“. N-7
20.30 Panorama. 
20.50 Savaitė.
21.20 „Trys draugai“. N-7
23.15 „Puaro“ (k). N-7

6.30 „Pirmykštė žemė“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Teisingumo lyga. įsi-
veržimas“.
8.10 „Sunkus vaikas“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 

„Išlaisvinti Vilį“. 
12.10 „Laimingas bilietas“. 
N-7
14.00 „Mano puikioji auklė“. 
14.30 „Komisaras Aleksas“. 
N-7
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. 
N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7 
21.40 „Nepageidaujamas 
kaimynas“. N-14
23.55 „Kraujuojanti meilė“. 
N-14
1.45 „Trise valtimi arba be 
irklo“ (k). N-7

6.40 Teleparduotuvė. 
6.55 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“. N-7  
7.25 „Mažieji išdykėliai“.  
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Pilotas Balu“.
9.00 „Antinas Narsuolis“. 
9.30 Statybų TV Laida. 
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.30 „Marsui reikia mamų“. 
12.15 „Rembo sūnus“. N-7 
14.10 „Briliantinė ranka“. 
N-7  
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.15 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Sidabrinio banglenti-
ninko iškilimas“. N-7 
20.50 „Skrydžio planas“. 
N-14 
22.45 „Uostas“. N-14

7.00 Yra kaip yra (k). N-7
7.55 Nacionalinė loterija. 
8.00 „Galileo“. N-7 

8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 „Mitų griovėjai“. N-7 
10.00 Pašėlusios močiutės. 
N-7
10.50 Gamta iš arti.
11.00 „Meilės sala“. N-7 
12.00 „Plėšrūnai. 
Negailestingi žudikai“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 Sveikinimai. 
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7.  
19.00 „Angliškas vynas“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS 
„Bumeris II“. N-14
23.20 „Inferno“ (k). N-14. 
1.05 Bamba TV. S

6.50 „Sodo paslaptys“. 
7.45 „Slapta pirkėja Merė 
Portas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“. 
11.00 „Gepardų dienoraš-
čiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūni-
jos 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 
17.30 „Viešbutis “Grand 
Hotel”“. N-7 
19.10 „Magijos meistrai“. 
N-7 
20.00 „Nematomas žmo-
gus“. 
21.00 SEKMADIENIO 

DETEKTYVAS „Niro Vulfo 
mįslės. Per daug klientų“. 
N-14 
22.45 „Magiškasis Maikas“. 
N-14 
0.55 „Nerami tarnyba (k)“. 
N-7

 KULTŪRA
8.05 „Haudis Gaudis“. 
8.30 „Mažasis princas“. 
9.00 Vaikų klubas. 
10.00 Septynios Kauno 
dienos. 
10.30 Muzikinė pasaka 
„Gėlių planeta“. 
11.45 ...formatas (k). 
12.00 Operetė 
„Šikšnosparnis“ (k).  
14.40 Mūsų miesteliai. 
Kražiai. 3 d.  
15.30 Šventadienio mintys. 
16.00 Veidai. 
17.05 Rašytojo Romo 
Gudaičio kūrybos vakaras 
Rašytojų klube. 
18.30 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k). 
18.40 Baletas „Čiurlionis“. 
20.15 Vilniaus mažojo teatro 
spektaklis „Vyšnių sodas“.  
23.00 Panorama (k). 
23.15 „Didžiosios migracijos. 
3 d. Lenktynės dėl išlikimo“. 
0.10 Džiazo vakaras (k).

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).  
6.15 Alchemija LVIII. 
Intelektas ir laisvė. VDU 
karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.05 Jėgos vietos (k).  
9.35 KK2 (k). N-7.  

10.15 Dviračio šou (k). 
10.45 Alchemija LVIII. 
Intelektas ir laisvė. 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 vir-
tuvė (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 LVIII. 
Intelektas ir laisvė. VDU 
karta (k). 
19.40 KTV - kino ir tele 
virtuvė.  
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
21.00 „Mus supantis pasau-
lis“. 
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).  

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai per 15 minučių. 
11.00 „Krokodilų medžioto-
jas“. 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 „Formulės 1“ pasau-
lio čempionato Didžiojo 
Vokietijos prizo lenktynės.
22.00 „Tėvynė“. N-14
23.10 „Nepasitikėk bjaurybe 
iš 23 buto“. N-7
0.10 „Las Vegasas“. N-14
1.00 „CSI Majamis“. N-7
1.50 „Mastrichto policija“. 
N-7

7.25 Kitoks pokalbis. N-7 
8.20 Šiandien kimba.
8.50 Gyvenu čia. 
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 
20.35 „Laukinis pasaulis“. 
21.00 Žinios.
21.25 „VMG vasara. 
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-7 
22.30 „Odisėja“. N-7
1.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-7 
2.10 Interaktyvus koncertas 
„You Do Music“.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu“ 
(k).
12.00 „Šiaurietiškas būdas“ 
(k).
12.30 „Didžiosios migracijos. 3 
d. Lenktynės dėl išlikimo“ (k). 
13.30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Taip. Ne.
15.00 „Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą“. N-7 
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 Stilius.
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Lilehameris“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 „Slaptasis Pakistanas“. 
N-7
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Rojus Lietuvoj“. 
0.30 „Šnipai“. N-7
1.30 „Senis“. N-7

6.35 „Didysis filmukų šou“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.50 „Gepardas, vardu Duma“ 
(k). N-7
10.50 „Laimingas bilietas“ (k).
12.55 „Agentas Šunytis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.50 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas.  
20.25 „Komisarai tiria. Žudikė 
sesuo“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-14. 
21.30 Žinios.  
22.10 „Mentalistas“. N-7
23.10 „Judantis objektas“. N-7
0.10 „Havajai 5.0“. N-7
1.05 „Nikita“. N-7

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Pilotas Balu“. N-7 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.10 „Naktis muziejuje 2“. N-7
13.20 „Antinas Narsuolis“.
13.50 „Pilotas Balu“.
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.25 TV Pagalba. N-7 
20.00 Aklos vestuvės. N-7 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 „Privati praktika“. N-7  

23.00 „Brangusis Džonai“. N-7
1.10 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14 
 

6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Angliškas vynas“ (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 „Lėktuvo užgrobimas“. 
N-14
23.15 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.05 „Laukinis“ (k). N-7

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

10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodininkų pasaulis“ (k).  
11.15 „Karadajus“ (k). N-7 
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Senosios Kristinos 
nutikimai“ (k). N-7
15.55 „Draugai IX“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Senoji mokykla“. N-14 
22.40 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7
23.25 „Dūmas“. N-14
0.30 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos. 7 
s. „Snieguolė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.  
11.45 Kine kaip kine (k).  
12.10 „Vilkolakio pėdsakai“ 
(k).  
13.40 Kasdienybės aitvarai 
(k).  
14.30 Šventadienio mintys.  
15.00 Septynios Kauno die-
nos (k).  
15.30 Istorijos detektyvai.  
16.15 „Stebuklingi vaikai“. 
16.40 Būtovės slėpiniai. 
Žygimantas ir Barbora. 3 d. 
17.35 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k).  
18.15 „Forsaitų saga“. N-7  
 
20.10 Kristupo vasaros festi-

valis 2013.  
21.30 Linija, spalva, forma (k).  
22.15 „Žemės stulpai“. N-7 
0.00 Panorama (k).  
0.25 „Raudonoji uola“. N-14

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.00 „Beverli Hilsas 
90210“. N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Ieškotojas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7
14.00 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą“. 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 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Įkalinta pragare“. S
1.05 „CSI Majamis“. N-7 
1.55 „Mastrichto policija“. N-7

7.30 „Pažabok stresą!“ 
8.00 Mūsų miškai. 
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis.  
10.00 Nuoga tiesa. N-7 
11.00 Pasaulis X. N-7 
12.00 Patriotai. N-7 
13.00 Viskas bus gerai! N-7 
14.00 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Kvapų detektyvas“. N-7
19.50 VMG vasara. 
19.55 „Stalino sūnus“. N-7 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Pasaulis X. N-7 
23.45 „Stalino sūnus“ N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai. 
1.55 „Miestai ir žmonės“. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Lilehameris“ (k). N-7
12.00 „Slaptas Pakistanas“ 
(k). N-7
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
15.00 „Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 Pagalbos ranka. 
17.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota) 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Bėdų turgus.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.05 UEFA Čempionų ly-
gos atranka. Vilniaus VMFD 
„Žalgiris“ - Zagrebo „Dinamo“.  
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 UEFA Čempionų ly-
gos atranka. Vilniaus VMFD 
„Žalgiris“ - Zagrebo „Dinamo“. 
23.15 Vakaro žinios.
23.45 „Rojus Lietuvoj“.
0.45 „Šnipai“. N-7 
1.45 „Senis“. N-7 

6.35 „Didysis filmukų šou“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25 „Agentas Šunytis“ (k).  

7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Velvet“ (k). N-7 
10.25 „Išlaisvinti Vilį“ (k).
12.30 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“ (k). 
12.55 „Agentas Šunytis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Kaukė“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.50 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas.  
20.25 „Komisarai tiria. 
Paštininko apiplėšimas“. N-7 
21.00 „Soriukas“. N-14 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Žudikai“. N-14 
0.50 „Nikita“. N-7 
1.45 „Išrinktieji“. N-14

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

18.30 TV3 žinios.  
19.25 TV Pagalba. N-7 
20.00 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“ 
N-7 
23.00 „Amerikos nindzė“. N-14 
1.00 „Tikrasis teisingumas“.  
N-14 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7 
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Pragaro virtuvė“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7  
20.30 „Jokių kliūčių!“ N-7 
21.30 „Vendelio Beikerio isto-
rija“. N-7 
23.25 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14  
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.15 „Laukinis“ (k). N-7  
2.15 Bamba TV. S

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

tykiai“. 
8.35 „Žaibo smūgis“. 
9.00 „Berniukas ir voveriukas“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
9.50 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodininkų pasaulis“ (k). 
11.15 „Karadajus“ (k). N-7 
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Senosios Kristinos nuti-
kimai“ (k). N-7 
15.55 „Draugai IX“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Žydroji pakrantė. 
Pabudimas“. N-7 
22.40 „Gyvenimas pagal 
Harietą“. N-7 
23.35 „Dūmas“. N-14
0.30 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.  
11.45 Muzikinė pasaka „Gėlių 
planeta“ (k).  
13.00 Vakaro autografas (k).  
13.45 „Haudis Gaudis“. 
14.05 „Mažasis princas“.  
14.30 Pagalbos ranka.  
15.00 „Dingusios civilizacijos. 
3 d. Vanduo. Polinės gyvenvie-
tės“ (k).  
15.30 Linija, spalva, forma (k).  
16.15 „Stebuklingi vaikai“. 
16.40 Būtovės slėpiniai. 

Kėdainiai.  
17.30 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k).  
18.15 „Prokurorai“. 
19.00 ...formatas.  
19.15 Septynios Kauno dienos 
(k).  
19.45 Savaitė.  
20.15 Istorijos detektyvai.  
21.00 „Ilgas atsisveikinimas“. 
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 LVIII. 
Intelektas ir laisvė. VDU karta 
(k).
14.15 Yra kaip yra. N-7.  
15.10 KK2 (k). N-7 
15.55 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos. N-7 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k). 
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7

12.00 „Ieškotojas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą?“. 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 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą?“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 „Trys įtemptos dienos“. 
N-14
0.15 „CSI Majamis“. N-7
1.10 „Mastrichto policija“. N-7
2.05 „Hubertas ir Staleris“. N-7

7.20 Reporteris.  
8.00 „Stalino sūnus“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Gyvenu čia. 
13.00 Viskas bus gerai! N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tieisogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Kvapų detektyvė“. N-7 
19.50 „Stalino sūnus“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.45 Nuoga tiesa. N-7 
23.45 „Stalino sūnus“. N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai.
2.00 „Miestai ir žmonės“.
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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 Stilius (k).
12.00 Emigrantai (k).
12.50 Lašas po lašo (k).
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Bėdų turgus.
15.00 „Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą“. N-7 
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 Istorijos detektyvai. 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Lietuva gali. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Lilehameris“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Gyvenimas.
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Rojus Lietuvoj“.
0.30 „Šnipai“. N-7
1.30 „Senis“. N-7

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

9.30 Tikras gyvenimas (k).
11.30 „Komisarai tiria“ (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. Šantažas 
iki mirties“. N-7
21.00 „Soriukas“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Ypatinga užduotis“. N-14
0.05 „Havajai 5.0“. N-7
1.00 „Nikita“. N-7 
1.55 „Išrinktieji“. N-14

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

19.25 TV Pagalba. N-7 
20.00 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
22.00 Vikingų loto  
22.05 „Daktaras Hausas“. N-14 
23.05 „Amerikos nindzė 2“. 
N-14
0.55 „Daktaras Hausas“. 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 „Mano virtuvė geriausia“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7  
19.30 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7 
20.30 „Jokių kliūčių!”. N-7 
21.30 „Nužudyk mane švelniai“. 
N-14
23.35 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.25 „Laukinis (k)“. N-7.  
2.25 Bamba TV. S

6.50 „Senosios Kristinos nutiki-

mai“. N-7
7.15 „Draugai IX“. N-7
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“.
8.35 „Žaibo smūgis“. 
9.00 „Berniukas ir voveriukas“. 
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
9.50 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodo paslaptys“ (k).  
11.15 „Karadajus“ (k). N-7
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 Superauklė. N-7
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 Senosios Kristinos nutiki-
mai“ (k). N-7 
15.55 „Draugai IX“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Kartą Amerikoje“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.  
11.45 Naktinis ekspresas (k).  
12.15 Mūsų dienos - kaip 
šventė (k).  
 
13.50 Baletas „Čiurlionis“ (k). 
15.30 Legendos (k).  
16.15 „Stebuklingi vaikai“. 
16.40 Būtovės slėpiniai. 
Kėdainių slenkstis. 
17.30 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k).  

18.15 Senieji Lietuvos vie-
nuolynai. Vilniaus bernardinų 
konventas ir Šv. Pranciškaus ir 
Bernardino bažnyčia.  
18.50 „Pavienės bitės“. 
19.45 2014 m. Lietuvos Dainų 
šventė „Čia - mano namai“. 
Folkloro dienos baigiamojo 
koncerto „Laimei vartus atkėlus“ 
fragmentai.  
21.30 Kultūros savanoriai.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 „Viso gero, draugai par-
tiniai!“ 
23.25 Kūrybos metas.  
0.00 Panorama (k).  
0.25 „Prokurorai“ (k).

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

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

13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą“. 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 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Grobuonys“. N-14 
23.50 Europos pokerio turas. S
0.50 „CSI Majamis“. N-7
1.35 „Mastrichto policija“. N-7
2.30 „Hubertas ir Staleris“. N-7
 

7.20 Reporteris. 
8.00 „Stalino sūnus“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Kitoks pokalbis. N-7 
13.00 Gyvenu čia. 
14.00 Lietuva tiesiogiai. 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara. 
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Kvapų detektyvas“. N-7 
19.50 „Stalino sūnus“. N-7 
21.00 Kitoks pokalbis. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Patriotai. N-7 
23.45 „Stalino sūnus“. N-7 
0.45 Reporteris.  
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Miestai ir žmonės“.

Primename, kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 55 litai.



2014 m. liepos 19 d.

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

6.35 „Didysis filmukų šou“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
10.10 Tikras gyvenimas (k). 
N-7 
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11.10 „Komisarai tiria“ (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. Šunų 
veisykla“. N-7.
21.00 „Soriukas“. N-14 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Požemių ugnis“. N-14
0.20 „Havajai 5.0“. N-7 
1.15 „Deksteris“. N-14 
2.10 Sveikatos ABC (k). 

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

20.00 Mano geriausia draugė. 
N-7 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
21.55 Žalioji enciklopedija.  
22.00 „Gelbėtojų būrys“. N-7 
23.00 „Už priešo linijos. 
Kolumbija“. N-14
0.55 „Daktaras Hausas“. 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 „Mano virtuvė geriau-
sia“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7 
20.30 Juoko kovos. N-7 
21.30 „Žandaras Niujorke“. 
N-7
23.40 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7
1.30 „Laukinis“ (k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

6.50 „Senosios Kristinos nuti-
kimai“. N-7
7.15 „Draugai IX“. N-7 
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 

8.35 „Žaibo smūgis“.
9.00 „Berniukas ir voveriukas“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
9.50 „Benas Tenas. 
Supervisata“. 
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodo paslaptys“ (k). 
11.15 „Karadajus“ (k). N-7 
12.10 „Kaimo daktarė“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Senosios Kristinos 
nutikimai“ (k). N-7 
15.55 „Draugai IX“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Tortų karai“.  
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės VI. Kruvina akvarelė“. 
N-14 
23.00 „Sekso magistrai“. N-14
0.00 „Užribis“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“.  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.  
11.45 Naktinis ekspresas (k).  
12.15 Muzika gyvai (k).  
13.45 Rašytojo Romo 
Gudaičio kūrybos vakaras 
Rašytojų klube (k).  
15.10 Tikro garso koncertas 
(k).  
16.15 „Stebuklingi vaikai“. 
16.40 Būtovės slėpiniai. 
Daugiataučiai Kėdainiai.  
17.30 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 

rusų kalba (k).  
18.15 „Prokurorai“. 
19.00 Vileišiada. Šeimos ir 
valstybės istorija. 1 d. Petras 
Vileišis.  
19.30 Dailininko Stasio 
Eidrigevičiaus 65-mečiui. 
Grįžulo ratai. 
21.10 Legendos. 
Dokumentinių apybraižų 
ciklas.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).  
0.25 „Viso gero, draugai parti-
niai!“ (k).
 

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Ieškotojas“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Kaip gyventi su tėvais 

visą likusį gyvenimą“. 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 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Volstrytas. Pinigai ne-
snaudžia“. N-7
0.15 „CSI Majamis“. N-7 
1.10 „Mastrichto policija“. N-7 
2.05 „Hubertas ir Staleris“. N-7

7.20 Reporteris.
8.00 „Stalino sūnus“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Keisčiausi gamtos 
reiškiniai“. 
14.00 Lietuva tiesiogiai. 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara. 
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.45 „Kvapų detektyvas“. N-7 
19.50 „Stalino sūnus“. N-7 
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
23.45 „Stalino sūnus“. N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai. 
1.55 „Miestai ir žmonės“.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Lilehameris“ (k). N-7
12.00 Skonio improvizacija (k).
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Stilius.
15.00 „Puaro“. 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 Jūros šventė 2014.
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Jūros šventė 2014.
0.00 „Senis“. N-7 
1.15 „Puaro“ (k). N-7

6.35 „Didysis filmukų šou“.  
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris“.
7.25 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 
8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k).
11.10 „Komisarai tiria“ (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“. 
N-7 
21.30 „Pinigų traukinys“. N-14
23.45 „Teisė žudyti“. N-14
1.45 „Soriukas“ (k). N-14  

6.45 Teleparduotuvė  
7.00 „Pilotas Balu“. 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.10 „Vestuvių muzikantai“. 
N-7 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 Mano geriausia draugė. 
N-7 
12.20 „Juodoji skylė“. N-7 
12.50 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.20 „Antinas Narsuolis“. 
13.50 „Pilotas Balu“. 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7 
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.10 „Madagaskaras“. N-7 
20.50 „Ekstraordinarių džen-
telmenų lyga“. N-7 
23.05 „Gyventoja“. N-14 
0.55 „Mūsų šeimos vestuvės“. 
N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Juoko kovos (k). N-7 
10.00 „Jokių kliūčių!“ (k). 
11.00 „Laukinis“. N-7 
12.00 „Svotai“. N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Mano virtuvė geriausia“. 
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 „16 kvartalų“. N-14 
23.55 „Nužudyk mane švelniai“ 
(k). N-14
1.35 „Laukinis“ (k). N-7 
2.35 Bamba TV. S

6.50 „Senosios Kristinos nutiki-
mai“. N-7
7.15 „Draugai IX“. N-7 
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.35 „Žaibo smūgis“.
9.00 „Berniukas ir voveriukas“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
9.50 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Būrėja“ (k). 
11.15 „Karadajus“ (k). N-7

12.10 „Kaimo daktarė“. N-7
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Senosios Kristinos nuti-
kimai“ (k). N-7 
15.55 „Draugai IX“ (k). N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Tortų karai“.  
18.00 „Didingasis amžius“. N-7 
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pavojinga jūsų 
sveikatai“. N-7 
22.40 SNOBO KINAS 
„Pasitikėjimas“. N-14
0.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba.  
11.45 Naktinis ekspresas (k).  
12.15 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k).  
13.45 Teatro „Meno fortas“ spek-
taklis. V. Šekspyras. Hamletas. 
(k).  
16.40 Būtovės slėpiniai. Kėdainių 
sutartis. 
17.30 Laiko portretai.  
18.00 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba (k).  
18.15 Koncertas „Supynė liepos 
žiedų vainiką“.  
19.20 Linija, spalva, forma.  
20.05 „Apie teisę“. 
20.15 Diskusija „Lietuvos pramo-
nė - žemėje ir kosmose“.  
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Lietuvių kinas trumpai. 2 d.  
22.50 Prisiminkime.  
23.00 Džiazo vakaras.  
0.00 Panorama (k).  
0.25 Septynios Kauno dienos (k).  
0.55 „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 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą“. 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 „Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą“. N-7 
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto“. N-7 
0.00 „Las Vegasas“. N-14
0.55 „Grobuonys“. N-14 
2.50 Aukščiausia pavara.

7.20 Reporteris.  
8.00 „Stalino sūnus“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai. 
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara.  
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinis pasaulis“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“.  
18.00 Reporteris.  
18.45 „Kvapų detektyvas“. N-7 
19.50 „Moterų daktaras“. N-7 
21.50 „Komendanto valanda“. 
N-14
23.45 „Kauksmas. Nauji koš-
marai“. S
1.35 Reporteris.  
2.05 „Komendanto valanda. Po 
priedanga“. N-14

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 40 Lt,
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm) 1 Lt.
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Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV serialas “Stanica”. 23.10 Lietuvos “Laikas”. 23.20 TV seri-
alas “Siauras tiltas”. 0.15 Informacinė laida. 0.45 Vaidybinis f. “Be teisės suklysti”. 2.05 
Vaidybinis f. “Šokių aikštelė”. 3.25 Mados nuosprendis. 5.10 Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 11.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas ry-
tas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05, 
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.00 
Dokumentinis serialas. 10.25 24 klausimai. 10.50 Arsenalas. 11.20 Biuro stilius. 
12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Forumas. 13.50, 2.55 Firmos pa-
slaptis. 14.05 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Arena. 
15.45, 23.50 Vaidybinis f. “Ifo pilies kalinys”. 16.55, 1.00 Baltarusijos žemė. 17.10, 
23.00 Estrados kokteilis. 19.20 Žurnalisto tyrimas. 20.40, 4.00 Interesų sritis. 21.45, 
4.15 X zona. 22.00 TV serialas “Meilės adjutantai”. 1.15 Sunkios dienos vakaras. 2.00 
Dia@blogas. 2.25 Moterų žurnalas. 3.05 Pavarų dėžė. 3.35 Žurnalisto tyrimas. 4.30 
Realus pasaulis.

trečiadienis 2014 07 23

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 TV kana-
las “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.40 Gyventi sveikai. 12.50 TV serialas “Jasmin”. 
14.00 Naujienos. 14.25 TV serialas “Jasmin”. 15.05 TV serialas “Pėdsakas”. 15.45 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 “Manekenė”. 23.15 Lietuvos 
“Laikas”. 23.25 TV serialas “Siauras tiltas”. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Vadybinis 
f. “Vila”. 2.10 Vaidybinis f. “Privatus gyvenimas”. 3.50 Mados nuosprendis. 5.30 
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, 1.40 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.05 Apie maistą. 
10.35 Žurnalisto tyrimas. 11.05 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, 23.50 Vaidybinis f. “Ifo pilies kalinys”. 16.55 Baltarusijos žemė. 17.10, 23.00 
Estrados koktelis. 19.20, 3.35 24 klausimai. 20.40, 4.00 Specialus reportažas. 21.45, 
4.15 X zona. 1.25 Aktualus interviu. 2.00 Dia@blogas. 2.25 Paryžiaus mokyklos daili-
ninkai. 2.50 Mirno kelionė.3.05 Smegenų šturmas. 4.35 Realus pasaulis.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 11.00 
Naujienos. 11.40 Gyventi sveikai. 12.50 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.25 
TV serialas “Jasmin”. 15.00 TV serialas “Pėdsakas”. 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 “Manekenė”. 23.20 Lietuvos “Laikas”. 23.30 TV 
serialas “Siauras tiltas”. 0.25 Informacinė laida. 0.55 Žvaigždėlaivis.1.10 Vaidybinis f. 
“Katė maiše”. 2.30 Vaidybinis f. “Adamas ir Cheva”. 3.40 Mados nuosprendis.5.20 
Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 11.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas ry-
tas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05, 
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6.40 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.00 Sveikata. 9.00 Naujienos. 
9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.20 
Didžiųjų Rusijos keliautojų pėdsakais. 12.25 Kas? Kur? Kada? 13.35 Dvi žvaigždės. 
15.25 Vaidybinis f. “Mama per prievartą”.18.05 Šlovės minutė. 20.00 Laikas. 20.25 
Parodijų šou. 22.55 Vaidybinis f. “Nauji seni namai”. 0.35 Informacinė laida. 1.05 
Vaidybinis f. “Trys topoliai Pliuščichoje”. 2.20 Vaidybinis f. “Virėja”.3.25 Vaidybinis f. “Be 
teisės suklysti”. 4.45 Muzikinis kanalas.

5.10 Panorama. 5.40 Baltarusijos bažnyčios. 6.35 Aukščiau stogo. 7.00 Vaidybinis 
f. “Robinzono Kruzo gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai”. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 
9.00, 12.00, 15.00 Naujienos.9.10, 3.35 Vaidybinis f. “4:0 Tanečkos naudai”. 10.35, 
2.45 Pirmyn į praeitį. 11.00 Rytdiena - tai mes. 11.30 Apie maistą. 12.10 Naujienos. 
Centrinis regionas. 12.35, 3.10 Minskas ir minskiečiai.12.55 Firmos paslaptis. 13.10 
Dokumentinis serialas. 13.40 Medicinos paslaptys. 14.05 Moterų žurnalas. 14.30 
Arsenalas. 15.15 Tavo miestas. 15.30 Tyrimo paslaptys. 16.00, 1.55 Pašnekesiai apie 
civilizaciją. 16.30 Terra incognita. 17.00 Smegenų šturmas. 17.25 Pasitikėk ir tikrink. 
17.55, 0.10 Mistinės istorijos. 18.45 Paryžiaus mokyklos dailininkai. 19.15 Superloto. 
20.05, 1.00 Toje pačioje vietoje tuo pačiu metu. 21.00 Svarbiausias eteris. 22.00 Orai. 
22.15 Mūsiškiai. 22.25 Vaidybinis f. “Naktinės pramogos”. 2.20 Baltarusija 24. 
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6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 11.00 Naujienos. 11.40 Gyventi 
sveikai. 12.50 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos 14.20 TV serialas “Jasmin”. 
15.00 TV serialas “Pėdsakas”. 15.45 J. Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 
17.50 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas.20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.05 
TV serialas “Stanica”. 23.10 Lietuvos “Laikas”. 23.20 TV serialas “Siauras tiltas”. 0.20 
Informacinė laida. 0.50 Vaidybinis f. “Kurjeris”. 2.10 Vaidybinis f. “Brandos atestatas”. 
3.40 Mados nuosprendis. 5.25 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. 
9.05 Orai. 9.25 Aplink planetą.10.05 Dokumentinis serialas. 10.35 Pašnekesiai 
apie civilizaciją. 11.00 Dokumentinis f. 11.15 Reporteris. 12.10, 19.50 TV serialas 
“Gydymas meile”. 13.00 Fortifikacija. 13.40 Atgalinė atskaita.14.05 Mūsiškiai. 14.20 
Perkrovimas. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Vaidybinis f. “Naktinės pramogos”. 
17.15, 22.55 Estrados kokteilis. 18.05 TV serialas “Montekristas”. 19.20, 3.10 24 
klausimai. 20.40, 3.35 Arena. 21.00 Panorama. 21.45, 3.50 X zona. 22.00 Forumas. 
23.50 Vaidybinis f. “Ifo pilies kalinys”. 1.00 Meistrai. 1.05 Aktualus interviu. 1.35 Dia@
blogas.2.05 Biuro stilius. 2.30 Laida apie futbolą. 2.45 Arsenalas. 4.10 Žmogaus kū-
nas. 4.35 Realus pasaulis. 
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 11.00 
Naujienos. 11.40 Gyventi sveikai. 12.50 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.20 
TV serialas “Jasmin”. 15.05 TV serialas “Pėdsakas”. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime.18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 

15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas “Montekristas”. 10.00 
Apie maistą. 10.25 24 klausimai. 10.50 Smegenų šturmas.11.15 Paryžiaus mo-
kyklos dailininkai. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 12.55 Medicinos 
paslaptys. 13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.50, 2.55 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00 
TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Vaidybinis 
f. “Ifo pilies kalinys”. 17.10, 23.00 Estrados kokteilis. 19.20, 3.35 Piniginė ir 
gyvybė. 20.40, 4.00 Interesų sritis. 21.45, 4.15 X zona. 23.50 Vaidybinis f. 
“Grynakraujis”. 1.15 Sunkios dienos vakaras. 2.00 Dia@blogas. 2.25 Garsenybės. 
3.10 Terra incognita. 4.30 Realus pasaulis.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 11.00 
Naujienos. 11.40 Gyventi sveikai. 12.55 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 
14.25 TV serialas “Jasmin”. 15.05 TV serialas “Pėdsakas”. 15.50 J. Menšovos laida. 
16.45 Mados nuosprendis. 17.55 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.30 TV 
žaidimas “Stebuklų laukas”. 21.35 Antrininkai. 0.35 Informacinė laida. 1.05 Vaidybinis 
f. “Kapitono duktė”. 2.40 Jūrmala. Humoro festivalis. 4.05 Mados nuosprendis. 5.45 
Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.40 Specialus reportažas. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.05 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas “Montekristas”. 10.00 Meistrai. 10.10 
Baltarusijos virtuvė. 10.35 Piniginė ir gyvybė.11.05 Terra incognita. 11.30 Garsenybės. 
12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.05 Rytdiena - tai mes. 13.30 Aukščiau 
stogo. 14.00, 22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 
Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. “Grynakraujis”. 17.15, 2.40 Muzikos malūnas. 18.05 
Mistinės istorijos. 19.20 Tyrimo paslaptys. 20.40, 2.20 Mirno kelionė. 21.45 X zona. 
23.05, 3.30 Reporteris. 23.45 Vaidybinis f. “Atsisveikinimas birželį”.

šeštadienis  2014 07 26

7.00 Naujienos. 7.25 Kontrolinis pirkimas. 7.50 Vaikų klubas. 8.20 Grok, armonika! 
9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 11.00 Naujienos. 11.40 Idealus remontas. 12.40 Profesija - tyrėjas. 14.00 
Vaidybinis f. “Paskutinis Ritos vaidmuo”. 16.10 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 17.00 
Naujienos. 17.25 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 18.05 Vaidybinis f. “Penkeri metai 
ir viena diena”. 20.00 Laikas. 20.30 Futbolas. Rusijos supertaurė. CSKA - “Rostov”. 
22.30 Vaidybinis f. “Kietuolis”. 0.20 Informacinė laida. 0.50 V. Vysockio koncertas. 2.20 
Vaidybinis f. “Virvių virvę veja”. 3.55 Vaidybinis f. “Tarnavo du draugai”. 5.30 Muzikinis 
kanalas.

4.15, 21.00 Panorama. 4.55, 2.50 Religinė laida. 5.20 Vaidybinis f. “Atsisveikinimas 
birželį”. 7.35, 18.05 Mistinės istorijos. 8.20, 3.15 Vasarvietė. 8.45 Metropolito žo-
dis. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 3.40 Vaidybinis f. “Vesnuchino fantazijos” 
(1). 10.10 Animacinis f. 10.250 Dokumentinis f. 10.50 Perkrovimas. 11.30 Apie 
maistą. 12.10 Fortifikacija. 12.50, 16.20 Firmos paslaptis. 13.00 Dokumentinis se-
rialas. 13.30 Sveikata. 14.00 Biuro stilius. 14.25 Pavarų dėžė.15.15 Regiono nau-
jienos. 15.30, 2.25 Muitų sąjunga. 15.55 Jėgos veiksnys. 16.35 Atgalinė atskaita. 
17.00 Aplink planetą. 17.40 Baltarusija 24. Savaitės apžvalga. 18.50 Garsenybės. 
19.15, 0.45 Talentų akademija. 21.40 Žurnalisto tyrimas. 22.05 Vaidybinis f. “Rimtas 
žaidimas”. 23.55 Mistinės istorijos.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
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 Skonio improvizacija. 
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
12.00 Mūsų miesteliai. Juodupė. 
1 d.
13.00 „Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu“.
14.00 Muzikinis projektas 
„Auksinis balsas“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Jūros šventė 2014.
0.00 „Lengvi pinigai“. N-14

6.30 „Pirmykštė žemė“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas “. 
8.10 „Sunkus vaikas“.
8.35 „Tomo Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“. 

9.30 „Drakonas“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI „Skūbis-
Dū! Samurajaus kardas“.
11.35 „Trys sekliai ir Skeleto salos 
paslaptis“.
13.30 „Policijos akademija“. N-7 
15.30 „Mano puikioji auklė“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Pramuštgalviai“.
20.40 „Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas“. N-7
22.30 „Kiečiausi Spartos vyrai“. 
N-14
0.05 „Raudonas vanduo“. N-14
1.55 „Požemių ugnis“ (k). N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 
N-7
7.30 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Pilotas Balu“. 
9.00 „Antinas Narsuolis“.  
9.30 Statybų TV. 
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.30 „Artūras ir Maltazaro kerš-
tas“. 
12.20 „Šokis hiphopo ritmu 2. 
Gatvės.“. N-7
14.15 „Jaunavedžiai“. N-7
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00  Draugiškos vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva - Latvija. 
19.50 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 

21.00 „Fenikso skrydis“. N-7 
23.15 „Samdomas žudikas“. N-14 
1.10 „Švarus dosjė“. N-7

7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 Driftas su D1 Sport.
9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Atsargiai - moterys!“ N-7 
10.30 Kviečiu vakarienės. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to II 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“. N-7 
17.00 „Brolis už brolį“. N-7 
18.00 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 Skonis. 
21.30 MANO HEROJUS 
„Drakono bučinys“. N-14 
23.35 AŠTRUS KINAS „Palikti 
vandenyne“. S 

6.50 „Sodo paslaptys“. N-7
7.45 „Slapta pirkėja Merė Portas“. 
N-7 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.  
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.

12.30 „Pasaulio virtuvė“.  
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  
14.00 „Griežčiausi tėvai“. 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7 
16.30 „Būrėja“.  
17.30 „Švarcvaldo viešbutis“. N-7
18.50 „Pagaminta Amerikoje“. N-7 
21.00 NemaRus kinas. 
„Budulajaus sugrįžimas“. N-7
22.30 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7
23.35 „Būrėja“ (k). 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.15 Krikščionio žodis.  
10.30 Kelias (k).  
10.45 Vaikų klubas. Skulptūros. 
11.15 Naktinis ekspresas (k.).  
11.45 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba.  
12.00 Diskusija „Lietuvos pramo-
nė - žemėje ir kosmose“ (k).  
13.35 Dailininko Stasio 
Eidrigevičiaus 65-mečiui (k).  
14.15 Kine kaip kine.  
14.45 „Strazdanota vasara“. 
15.50 Prisiminkime.  
16.00 „Pavienės bitės“ (k).  
17.00 Kasdienybės aitvarai.  
17.45 Vakaro autografas.  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.40 Muzika gyvai. 
20.15 Diskusija „Lietuvos diploma-
tija globalioje politikoje“.  
21.50 Jokūbas Josadė filme 
„Iliuzijos“.  
22.10 Koncertuoja grupė „Biplan“.  

23.00 Panorama (k).  
23.25 Kristupo vasaros festivalis 
2013. Martynas Levickis.misija 
tęsiasi... (k).
 

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

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Krovinių karai“. N-7 
11.00 „Krokodilų medžiotojas“. 
N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Nuoma su priedais“. N-7
21.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
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 

7.50 Patriotai.
8.50 „Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos“. N-7
9.55 „Orbita. Nepaprasta Žemės 
kelionė“. N-7 
11.00 „Moterų daktaras“. N-7 
13.00 „Likvidacija“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Mikropasauliai“.
17.00 Žinios
17.20 „Mikropasauliai“. 
18.00 Žinios. 
18.25 „Mirtis rojuje“.  N-7 
20.35 „Laukinis pasaulis“. 
21.00 Žinios.
21.25 VMG vasara.  
21.30 „Merdoko paslaptys“. N-7
23.30 „Bernvakaris Australijoje“. 
N-14
1.25 „Mirtis rojuje“. N-7 
3.10 „Bernvakaris Australijoje“. 
N-14
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Amatai ir vidurinis 
išsilavinimas - atnaujintose
ir moderniose praktinio 
mokymo dirbtuvėse su nauja įranga 

ir technika

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras skelbia moki-
nių priėmimą ir kviečia pateikti dokumentus: 

  Gimnazijos skyriuje, baigusius 8 ar 9 klases, tęsti mokslą 
9 ar 10 klasėje pagal pagrindinio ugdymo  programą, technologijų 
dalyko valandos skiriamos ikiprofesiniam mokymui ir susipažinimui 
su profesijomis.  Taip pat kviečiame mokytis mokinius, kurie mokėsi 
pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

 Mokiniai, kurie baigė pagrindinio ugdymo programą (gim-
nazijose, progimnazijose ar 

vidurinėse mokyklose) ir nori tęsti mokymąsi gimnazijos III, IV kla-
sėje bei įsigyti šią profesiją: 

o Statybininko; 
o Mūrininko (betonuotojo); 
o Kirpėjo; 
o Kompiuterinės įrangos derintojo; 
o Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko; 
o Pastatų inžinerinės įrangos montuotojo; 
o Technikos priežiūros verslo darbuotojo; 
o Agroserviso darbuotojo; 
o Aplinkotvarkos darbuotojo; 
o Metalo apdirbimo staklininko; 
o Elektrinių buitinių prietaisų remontininko. 
Mokymosi trukmė – 3 metai. Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir 

profesinė kvalifikacija. 

 Neturintiems pagrindinio išsilavinimo, bet ne jaunesniems 
kaip 16 metų: 

o Apdailininko (statybininko);
o Staliaus.
Mokymosi trukmė – 2 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija. 

 Turintiems vidurinį išsilavinimą: 
o Automobilių mechaniko;
o Automobilių elektromechaniko; 
o Higieninės kosmetikos kosmetiko;
o Kirpėjo;
o Technikos priežiūros verslo darbuotojo;
o Kompiuterinės įrangos derintojo;
o Metalo apdirbimo staklininko. 
Mokymosi trukmė – 2 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija.  
o Apdailininko (statybininko); 
o Aplinkotvarkos darbuotojo.  
Mokymosi trukmė – 1 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija.  

Dokumentus galima pateikti adresu Staniūnų g. 68, Panevėžys 
Informacija teikiama tel. (8 45) 431 036
el.p. isv.skyrius@pprc.panevezys.lm.lt

www.panprc.lt
Priėmimo komisijos darbo laikas 8.00-16.45 val.

Su R. Vanagu kalbėjomės tera-
soje, nuo kurios atsivėrė vaizdas 
į aukštus medžius, pro kurių tar-
pus buvo matyti Šventosios upės 
ruožai.

- Tai visgi ar sutapimas, kad 
žvejojate ir dar, be to, gyvenate 
Žvejų gatvėje?

- Čia, žinoma, sutapimas. Bet 
malonus sutapimas! Kaip mano 
žmona kartais sako: „Mes žvejai 
iš žvejų gatvės!”

- Kaip Jūsų gyvenime atsira-
do ši, atrodo, visai su kūryba 
nesusijusi veikla?

- Žvejyba, galima sakyti, atsi-
rado su manimi. Aš gimiau prie 
Šventosios upės, Peslių kaime. 
Ten upės krantas buvo dar ar-
čiau nei čia, kur gyvenu šiandien. 
Šventoji dabar man jau kaip ran-
ka ar koja. Man visai nebūtina į 
ją žiūrėti, aš tiesiog jaučiu, kad ji 
yra. Ji – dalis manęs arba aš esu 
jos dalis. O jei esi gimęs ir augęs 
prie upės, tai žuvis savaime įplau-
kia į tave kartu su vandeniu.

Pirmą žuvytę pagavau prie 
ežiuko takelio, kai man buvo ko-
kie penkeri-šešeri metai. Pamenu, 
labai persigandau, nes žuvis pa-
sitaikė nemaža, rainuota. Čiupau 
ją, atbėgau pas mamą ir sakiau: 
„Mama, mama, ką pagavau?” 
Mama nusijuokė ir atsakė: „Ešerį 
pagavai, kažin ką!” Taigi, tai buvo 
ir pirma pažintis su konkrečia žu-
vies rūšimi.

Tuo metu nebūdavo jokių masa-
lų, gudrybių. Teko išmokti tobulai 
gaudyti muses – žinojau visas mu-
sių rūšis, ant kokių lapų jos tupi 
ir kaip pagauti jas vienu smūgiu. 
Būdavo: pagauni musytę, užkabi-
ni, ištrauki žuvytę ir vėl bėgi mu-
sytės gaudyti.

- Tad gal šis užsiėmimas kūry-
bą tik papildo?

- Kūryba yra neatsiejama nuo 
vienatvės, vis tiek, kai žmogus 
galvoja ar kuria, turi būti vienas. 
O žvejyba suteikia tą unikalią ga-
limybę – tu sėdi, žiūri į plūdę, bet 
visokios mintis užeina, gimsta ko-
kia eilutė eilėraščiui. Ir tai vyksta 

Žvejys iš Žvejų gatvės Miglė Galvonaitė

Rašytojas Rimantas VANAGAS  ne veltui vadinamas gyvuoju 
Anykščių klasiku - jo parašytų knygų kolekcija jau viršija trečią 
dešimtį. 

 Kur kas mažiau žmonių žino apie dar vieną rašytojo užsiėmi-
mą – žvejybą. Savo automobilyje R. Vanagas visada vežiojasi tris 
meškeres, o prieš žvejybą beveik nemiega. Tačiau svarbiausia – 
šis užsiėmimas rašytojui suteikia kūrybinį įkvėpimą.

tik tada, kai esi vienas.
Kai aš pats užaugęs su upe, 

tai mane labai prajuokina faktas, 
kaip šiandien žmogus tampa žve-
ju – ateina į parduotuvę su sąrašė-
liu, pakloja 100-200 litų ir jis jau 
žvejys. Mano manymu, tai nieko 
bendro su žvejyba neturi. Reikia 
jausti gamtą, suprasti žuvų gyve-
nimo būdą. Reikia daug laiko, kad 
žinotum, kur, kokiu metu žuvis 
laikosi, ant ko kimba, reikalingi ir 
įgūdžiai kaip, kada pakirsti. Štai 
kartą žvejodamas vienas berniu-
kas, užkibus žuviai, nekirto meš-
kerės, nes plūdė nebuvo panėrusi 
iki reikiamos raudonos linijos. 
Bet juk žuvis tos linijos nemato!

- Dažniausiai į žvejybą leidžia-
tės vienas ar būna, kad pasiima-
te bendraminčių draugų?

- Noriai su savimi į žvejybą imu 
tik žmoną. Kai esi su kompanija, 
kartais gali būti saugiau – tarkim, 
kai žvejoji žiemą. Tačiau žvejo-
jant su draugais, atsiranda kon-
kurencija. O aš nesu azartiškas. 
Man nebūtinai turi kibti, kad būtų 
smagu. Tos varžybos, kas daugiau 
ir greičiau pagaus, numuša visą 
žvejybos malonumą. Man malonu 
tada, kai aš atsijungiu, stebiu, su-
sikaupiu, žiūriu, galvoju. O jei jau 
reikia žuvies, tai pigiausias būdas 
tiesiog nueiti į krautuvę ir nusi-
pirkti. Žvejai, kaip ir medžiotojai, 
– būna mėsininkai, kurie žvejoja 
tik dėl mėsos, arba ne. Bet ar čia 
žūklė gaudyti žuvį tinklais, prieš 
tai prisijaukinus ją pašaru? Juk 
neįdomu, kai tau garantuotai kim-
ba. Štai ir Vilniaus Gaonas, laiky-
tas protingiausiu žydu, sakė, kad 
nesvarbu, ar Dievas yra ar nėra, 
svarbu, kad mes einame į jį ir jo 
ieškome. Tad svajojimas ir sieki-
mas yra gražesnis nei garantuotas 
žinojimas. Taip ir žvejyboje. Šiaip 
kažko laukimas gyvenime man 
kelia nemalonią įtampą, bet lauk-
ti, kada kibs, yra saldus nerimas.

- Minėjote, jog žvejojant ap-
lanko įvairios mintys – apie ką 
jos?

- Dažniausiai, žinoma, mąstau, 

kibs ar nekibs. Bet literatai yra 
sugadinti žmonės – dieną ar naktį, 
žvejojant ar miegant, jų ląstelės 
dirba literatūrinių paieškų srityje. 
Tad daugiausiai žvejybos metu 
aplanko kūrybiniai impulsai. Štai 
būna, žvejoji žvejoji ir tik cinkt 
į galvą ateina poros žodžių frazė. 
Galvoji, reikia šitą užsirašyti, tuo 
galima ir eilėraštį pradėti. Žvejo-
damas atsipalaiduoji nuo rūpes-
čių, mintys plaukia ramiai. Todėl 
man patinka ežeras – sėdi į laivelį 
ir atsistumi nuo kranto. Tuo atsi-
stūmimu tarsi visas problemas, 
nemalonumus palieki ant kranto, 
atsiskiri ir išplauki, pereini į kitą 
erdvę. 

Ir gėrimo nemaišau su žuvavi-
mu, kaip daugelis mėgsta, nes taip 
prarandi visą džiaugsmą, nebėra 
to jautraus santykio. 

- Gal yra kokia vieta, kurioje 
visada apsilankote, išsiruošęs 
žvejoti?

- Jei jau su meškere, tai traukiu 
prie gimtųjų Peslių. Ten žinau ke-
lias duobes, vingius. Esu kažkur 
rašęs, kad net ir po šimto metų aš 
vis tiek stovėsiu ten kokioje įlan-
kėlėje, gal jau kokiu kitu pavida-
lu, bet mano vieta ten. 

Kiek kitokia žvejyba buvo San-
ta Barbaroje, Kalifornijoje. Ten 
vykome su žmona, išplaukėme 
į vandenyną laivu. Kai gaudai iš 
keliasdešimt metrų gilumo ir žu-
vys lengvai nepasiduoda, viskas 
viduje tiesiog verda. Meškerė su-
linksta kaip žilvičio šakelė, trauki 
abiem rankom, o nuo ritės sukimo 
pavargsta ranka. Tokių įspūdžių 
Lietuvoje patirti būtų gana sunku. 

- Parašėte knygą „Niurksi 
plūdė ir širdis: žvejų nutiki-
mai”. Kokį pats išskirtumėt 
linksmiausią nuotykį, įvykusį 
žvejojant?

- Dažniausias nuotykis yra nie-
ko nepagauti!

- Turite sėkmingos žūklės pa-
slaptį?

- Reikia nusiteikti, kad nieko 
nepagausi, ir tada bus dvigubas 
džiaugsmas, kai kažką pagausi. 
Taip pat svarbu žinoti elementa-
rius dalykus, susijusius su gamta, 
pavyzdžiui, jei vėjas iš rytų – ge-
ros žūklės nebus, jei vėjas didelis 
– negalėsi stovėti su valtimi vidu-
ry ežero. Geriausia žvejoti labai 
anksti ryte arba vakare prieš pat 
sutemstant. Aš daugiau linkęs į 
vakarą – žvejojant vakare kartu su 
žvejyba baigiasi ir diena. 

Šiuolaikinė technika, mano 
manymu, žūklę tik gadina. Ne-
belieka tos intrigos – ištrauksi 
ar neištrauksi, meškerė atlaikys 
ar neatlaikys. Aš pats gyvenime 
nesu metęs tinklo ir manau, kad 
žuvį reikia gerbti, o ne žeminan-
čiai įvaryti ją į kampą.

Kartais gali prisiruošti – nekim-
ba niekaip ir ant nieko. O kartais 
neplanuotai, užėjus žvarbiam 
orui, galvoji: nulėksiu bent kiek 
pažvejoti. Ir kaip pradeda kibti – 
net nespėji mesti. Anksčiau, kai 
mažai investuodavau į žvejybą ir 
neturėjau savo valties, pagauda-
vau daugiau nei dabar, įsitaisęs 
plastikinę valtį su motoriuku. 

Žvejyba tuo ir įdomi, kad toje 
pačioje vietoje vieną dieną gali 
pagauti penkiolika didelių žuvų, o 
kitą dieną – nė vienos. Čia ir yra 
intriga.

- O koks buvo Jūsų paties di-
džiausias laimikis? 

- Esu pagavęs upinį dviejų su 

puse kilogramo salatį. Tokioje 
upėje tokio svorio žuvis yra tikrai 
retas dalykas. Srovinės žuvys sti-
prios, pelekai galingi, tai ir įspū-
dis buvo didžiulis, nors salatis ir 
nesveria tiek, kiek kokia lydeka. 
Man tai buvo gyvenimo žuvis. 

- Kad jau esate žvejys, gal ži-
note kokį įdomų žuvies patieka-
lo receptą?

- Įdomiausia yra neskanią žuvį 
iškepti skaniai. O, sakykim, išrū-
kyti ungurį gali kiekvienas. Žinau 
receptą, kaip paruošti kuoją, kad 
ji būtų nesausa ir skani. Labai pa-
prasta paslaptis – reikia žuvį išdo-
roti, vidų atitinkamai apibarstyti 
pipirais ir  druska, tada išvolioti 
kuoją 50/50 miltų ir krakmolo 
mišinyje. Krakmolas neleidžia iš 
žuvies išbėgti skysčiams ir pade-
da išsitroškinti kauliukams. Kepti 
žuvį reikia svieste, o valgyti tik 
šviežią, ką tik iškeptą. 

Koks bebūtų karšis, žvejys nori jį pasverti. 

Pernai Kalifornijoje.
Nuotr. iš asmeninio albumo.

ŽMONĖS 
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siūlo darbąįvairūs

parduoda

VASAROS
 AKCIJA

nuo 10 % iki 50 % 
Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.
A.Baranausko a. 9, Anykščiai

kavinės “Erdvė“ rūsyje 
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

UAB „ANRESTAS“ 
reikalingi 

  DAŽYTOJAI
 PLYTELIŲ 

KLIJUOTOJAI
Gegužės g. 14, Anykščiai, 

tel. 5-25-00 

Transporto įmonei Utenoje 
reikalingi:

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

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

Vilkikų vairuotojai darbui 
Europoje.

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

Laiku ir stabiliai mokamas 
atlyginimas.

Lietuvos miškų valdymo 
bendrovė „Girmedis“ 

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

brangiai. Parduoda medieną. 
Miškovežio paslaugos.

Tel. (8-612) 12058.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

Užsakant visas laidojimo 
paslaugas - 5 % nuolaida

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

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

www.jonroka.lt.
Renkamės liepos 21 dieną 17 val. Liudiškių g. 29, 

UAB „Janroka“ patalpose 

Renkasi liepos 21 - 25 d.d. ad re su: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

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

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

Liepos 31 d. 
A. Baranausko a. 14 
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-612) 85703.

Sodybą ir 5 ha žemės Anykščių 
rajono Vaivadiškių kaime.

Tel. (8-676) 32443, Stasys.

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

Tel. (8-691) 90056.

Namą Viešintų miestelyje (3 
kambariai, 70 kv. m), ūkinis pasta-
tas, klėtis, aplink 37 a žemės,  

30 000 Lt. 
Tel. (8-682) 79073.

Dviejų aukštų mūrinį namą 
„Šaltupio“ sodininkų bendrijoje (12 
arų sklypas, yra gręžinys, vietinė 
kanalizacija).

Tel. : (8-620) 42401, 5-91-23.

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

Tel. (8-673) 64329.

Dviejų kambarių butą Kupiškio 
rajono Šimonių seniūnijos Migonių 
kaime.

Tel. (8-678) 61242.

Sodą „Liudiškių“ sodininkų ben-
drijoje. Yra geodeziniai matavi-
mai, vanduo, juodžemis.

Tel. (8-647) 68166.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Žemės ūkio technika, 
automobiliai

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, purkštuvus, lėkš-
čiuotuvus, plūgus, grūdų valomą-
sias, šnėkus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Naudotą šieno grėblį ir naudotą 
universalią grūdų sėjamąją.

Tel. (8-675) 06299.

VW PASSAT 1990 m. (turbo 
dyzelis, važiuoklė sutvarkyta, 
pagrindinis diržas naujas, T.A. iki 
2016-06, kaina 1850 Lt).

Tel. (8-608) 89684.

Statybinės medžiagos 
ir kitos prekės

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

Tel. (8-689) 48020.

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

Tel. (8-677) 66350, Tomas.

Rulonus: šieno - 40 Lt, šienainio - 70 
t. Gali atvežti.

Tel. (8-698) 11285.

Kuras

Naujas lietuviškų durpių briketų ga-
mybos sezonas.

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

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

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

Pasiūlymas taupiems. Ąžuolo, uosio 
briketus pigiau.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. Atveža. Pjauna, skaldo, 
sukrauna. Tvarko vėjovartas. (Išrašo 
sąskaitas).

Tel. (8-638) 87800.

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi su-
pjautų. Veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Gyvuliai

Avį su ėriukais.
Tel. (8-616) 10316.

Ūkininkas nuolat - 6-8 savaičių mė-
sinius paršelius, augintus namuose. 
Atveža į namus. Pasirinkimas iš dviejų 
vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

Karvę.
Tel. (8-672) 01813.

Karvę.
Tel. (8-645) 35150.

Keturių veršių žalą karvę.
Veršingą žalmargę telyčią (ver-

šiuosis rugsėjo pradžioje).
Tel.: 7-83-85, (8-653) 72380.

Vieno veršio karvę.
Tel. 4-96-74.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Liepos 21 d. (pirma-
dienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, balto-
mis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis bei 
spec. lesalais (tel. 8-616 50414): Staškūniškyje 
6.50, Kurkliuose 7.00, Skiemonyse 7.20, 
Auleliuose 15.40, Svėdasuose (prie turge-
lio) 15.50, Varkujuose 16.00, Debeikiuose 
16.05, Kalveliuose 16.10, Čekonyse 16.15, 
Elmininkuose 16.20, N. Elmininkuose 16.25, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 16.45, Ažuožeriuose 16.45, Pagiriuose 
16.50, Dabužiuose 16.55, Janušavoje 17.05, 
Kavarske 17.10, 2-uose Svirnuose 17.20.

Vladislovo Tamošiūno  
paukščių ūkis 

tęsia prekybą įvairių nami-
nių paukščių paaugintais jau-
nikliais ir dėsliosiomis višto-
mis. Ūkyje galima įsigyti paukš-
čių skerdienos ir kiaušinių. 

Primename, kad paukščiai le-
sinami vietiniais baltyminiais pa-
šarais nenaudojant modifikuotų 
atvežtinių.

Tel. (8-687) 78274.

UAB „CESTA“ firminėje mėsos 
gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 1, 
Anykščiuose, reikalinga pardavėja 
-kasininkė. Pageidautina darbo pa-
tirtis prekybos srityje. Darbas pagal 
slenkantį grafiką. 

Tel. (8-611) 22573. 

Anykščių rajono vartotojų koopera-
tyvui reikalingi pardavėjai (-os).

Kreiptis: J. Biliūno g. 4, Anykščiai, 
3-as aukštas, tel.  5-11-61, 5-17-59.

Ieško žmogaus, galinčio melžti kar-
ves.

Tel. (8-612) 10245.

Reikalingas darbininkas darbui prie 
įrengimų gamybinėje įmonėje. 

Tel. (8-684) 90076.

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

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

Pamesta

Pamestas nešiojamasis kompiute-
ris „Asus“. Radusiems dosniai atsily-
ginsiu.

Tel. (8-682) 17198.

Paslaugos

Įrengiame nuotekų surinkimo talpas 
gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 2,2 
m pločio, sandarūs, įlieti į betono pa-
grindą, nelaidūs vandeniui). Kasame 
tranšėjas vandentiekiui, jungiame hi-
droforus.

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikiame garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai ir įvadai. Galima išsimokėti-
nai.

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.

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

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

Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai 
pjaunu medieną pas save ar kliento 
namuose. Benzininiu arba trifaziu va-
rikliu. Medienos ilgis iki 7,5 m.

Tel. (8-602) 61187.

Statybos ir remonto darbai

Rąstinių statinių statyba, medienos 
pjovimas, frezavimas. Parduoda pirtį 
(4 x 6 m). 

Tel. (8-656) 51760.

Įvairūs statybos darbai, stogų den-
gimas ir t.t.

Tel. (8-652) 77157.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai 
namus, gamybinės paskirties patal-
pas, kalkinu fermas, atlieku kitus sta-
tybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Grindų betonavimas, betonuojame 
namus, angarus, lauko aikšteles  ir t.t 
su savo įranga.

Tel. (8-605) 71199.

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Liepos 24d. (ketvirtadienį),  KOMPIUTERINĖ  FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus atliekama 

Panevėžyje, Marijonų g. 27, prie BIČIOLIO prekybos centro (iš kiemo pusės, II a.). Priimami tik iš 
anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. (8- 682) 40857, darbo dienomis nuo 9.30-19.00 val.  

Tad kviečiame visus - mažus ir didelius - daugiau sužinoti apie save.

Kompiuterinė funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šios diagnostikos metu yra matoma kiekvieno organo ir 

visų sistemų veikla.Pateikiama informacija, kokiose kūno vietose yra sutrikimai,vystosi ligos, vyksta  užde-
giminiai procesai, audinių pakitimai.Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje.Stebima, kaip funkcio-
nuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hor-
moninės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, alergijas ir chronišką nuovargį. 
Didelis šios diagnostikos  privalumas prieš kitas diagnostines programas yra tas, kad organizme vykstantys 
pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, kai žmogų 
vargina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostikos pagalba galima greičiau nustatyti negalavimo priežastis 
ir skirti efektyvesnį gydymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo specialisto konsultacijai.Todėl ir 
profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 

Kompiuterinę funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka Kauno Bioinformacinės 
Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras „Žolių Salonas“.

Dažome stogus, namų fasadus, 
sodo namelius.

Tel. (8-679) 88635.

Baldų gamyba, buitinės 
technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, vaikų kambario 
baldai, slankiojamos sistemos.

Tel. (8-616) 36372.

Gaminame virtuvės, prieškambario 
ir kitus korpusinius baldus.

Tel. (8-603) 35705.

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo ir 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nuoma

Išnuomoju 32 ha žemės sklypą, 
esantį Troškūnų seniūnijos Vidugirių 
kaime.

Tel. (8-618) 18786
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perka

parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

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

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
11,70 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

   UAB “DOVALDA”    
brangiai perka:

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

Tel. 8-611-31937.
 El.paštas: 

uab.dovalda@gmail.com.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

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

Garbingo gimtadienio proga 

Broniui SRIUBUI, gyvenančiam Kavarsko seniūnijos Janušavos 
kaime, linkime geros sveikatos, ilgiausių metų, kasdieną vis naujų 
jėgų.

Pusseserė Emilija, seserys Bronė ir Angelė su šeimomis

Ir saulė matys, ir mėnulis matys,
Koks jubiliejus, kokia sukaktis.
Tikrai nemanyk, kad nors kiek pasenai,
Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.

Medžiotoją Sigutę RUDOKIENĘ su gražiu jubiliejumi sveikina

Kavarsko medžiotojų būrelio kolektyvas

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

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-670) 37592.

Namą (sodybą), tinka apleistos, 
areštuotos.

Tel. (8-606) 12335.

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

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-605) 27002.

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

Bet kokios būklės mišką. Tvarko 
vėjovartas, atlieka sanitarinius kir-
timus, pjauna, šviesina mišką.

Tel. (8-692) 05288.

Žemės ūkio technika, 
automobiliai

Rusišką ruloninį presą.
Tel. (8-676) 02291.

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

Tel. (8-609) 35788.

Automobilių bei kitokios techni-
kos supirkimas Lietuvoje.

Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-638) 00155.

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

Tel. (8-633) 39897.

Brangiausiomis kainomis - auto-
mobilius, mikroautobusus, sunkve-
žimius. Gali būti su defektais, neva-
žiuojantys.Sutvarko dokumentus.

Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Kita

UAB „Tolmana“ – brangiai juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Šlifuoto gintaro karolius (nuo 600 
Lt), gintaro papuošalus, gabalus.

Tel. (8-601) 00888.

Gyvuliai

Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo 
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka 
PVM.

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

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

Tel.:(8-614) 07502.

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

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

„Niksoft“ brangiai - veršelius au-
ginti. Moka PVM.

Tel. (8-699) 46054.

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

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

UAB “Lašų duona” PERKA 
PRESUOTUS ŠIAUDUS ir ŠIENĄ. 
Gali būti ir netinkami gyvulių šėrimui. 

100 Lt / t (plius PVM). 
SUDAROME išankstines presuotų 

šiaudų PIRKIMO SUTARTIS 2014 m. 
Tel. (8-626)  85861.
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mėnulis

Aurėja, Galigantas, Mantigai-
lė, Vincentas, Auksė, Vincas.

šiandien

liepos 20 d.

liepos 21 d.

lieps 19 - 21 d. delčia.

Aurelijus, Česlovas, Elijas, 
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, 
Alvyda.

Laurynas, Lionginas, Rimvy-
das, Rimvydė, Danielius.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

+14

mįslė

komentaras
anyksta.lt

Amiliutė švarina 
Šventosios upę

Apie Anykščių koplyčios atnau-
jinimą Europos Sąjungos lėšų dėka 
(pagal projektą „Administracinės 
paskirties pas-
tato Vilniaus 
g. 36 atnauji-
nimas (moder-
nizavimas)“ 
pagal Sanglau-
dos skatinimo 
veiksmų pro-
gramos 2007 
– 2013 metų 
sanglaudos ska-
tinimo veiksmų 
p r o g r a m o s 
trečio priorite-
to „Aplinka ir 
darnus vysty-
masis“ priemonę „Viešosios paskir-
ties pastatų renovavimas regioniniu 
lygiu“) mintimis pasidalino Anykš-
čių menų centro direktorius Tomas 
TUSKENIS.

(Atkelta iš 1 p.)

„Kai mažas buvau, keturis 
valdžiau, kai užaugau, kupstus 
varčiau, kai numiriau, su mer-
gom šokau. Kas?“

Ketvirtadienio mįslės: „Gražus 
katilėlis, vos prisiliesi – užverda“ 
- atsakymas – skruzdėlynas.

„Klausimiokas“ apie per S. 
Dariaus ir S. Girėno skrydžio 
minėjimą, kai medis suknežino 
automobilį: 

„Na ir kas čia tokio? Taigi lakū-
nai irgi žuvo. Lėktuvas irgi sumai-
totas. Kasko tada išvis nebuvo.“

Atnaujinus - šviesiau, gaiviau, šilčiau... 

- Kodėl siekėte įgyvendinti šį pro-
jektą?

- Dar tarybiniais metais uždėtas pas-
tato stiklo stogas 
ne tik kad nebe-
turėjo estetinio 
vaizdo, tačiau jau 
praleido vandenį. 
Buvo nesandarūs 
langai, vitražai, 
tad pastato šil-
dymui reikėjo 
daug energijos ir 
jame buvo šalta 
dirbantiems žmo-
nėms ir į rengi-
nius ateinantiems 
anykštėnams. 
Pastatą reikėjo 

būtinai atnaujinti, nes darbo sąlygos 
jame buvo labai blogos. Įgyvendi-
nus projektą žymiai pagerėjo pastate 
dirbančių žmonių darbo sąlygos, dėl 
ventiliacijos ir pagerėjusio apšildymo 

jaukiai jaučiasi į renginius ateinantys 
anykštėnai ir miesto svečiai. Sumažėjo 
šiluminės energijos sąnaudos pastatui 
apšildyti. Beje, vitražai languose buvo 
nesandarūs, dabar jie sudėti į stiklo pa-
ketus. 

- Kas buvo padaryta moderni-
zuojant senąją Anykščių koplyčią?

- Įgyvendinant projektą buvo pa-
keista 65,64 kv. m stiklinio pastato sto-
go, apšiltinta ir nauja danga uždengta 
401 kv. m ruloninio ir skardinio stogo, 
pakeista 156,27 kv. m langų ir vitrinų, 
pakeistos įėjimo į pastatą durys, ap-
šiltinta 312 kv. m išorės sienų. Viduje 
pakeista dalis apšildymo sistemos ra-
diatorių bei dalis elektros instaliacijos. 
Įrengta ventiliacijos sistema renginių 
salėje.

- Kokia Koplyčios atnaujinimo 
vertė? 

- Administraciniam pastatui (Kop-
lyčiai) atnaujinti buvo panaudota 474 
tūkst. litų Europos Sąjungos paramos 
lėšų. 

- Koplyčia - objektas neeilinis. 
Kas atliko darbus?

- Projekte numatytus statybos re-
monto darbus atliko viešąjį rangos dar-
bų pirkimą laimėjusi Anykščių įmonė 
UAB „Jarimpekso statyba“, pasitelku-
si subrangovines organizacijas. 

- Ar buvo galimybė šį projektą 
įgyvendinti be Europos Sąjungos 
paramos?

- Manau, kad dabar tikrai ne, galbūt 
kada nors po kelių metų.

+++
+ Pagerėjo pastate dirbančių žmo-

nių darbo sąlygos, renginių salė tapo 
jauki, komfortabili parodas ir kon-
certus lankantiems anykštėnams. 

+ Sumažėjo šiluminės energijos 
sąnaudos pastatui šildyti. 

+ Atnaujintas pastatas senojoje 
miesto dalyje tapo gražesnis ir pa-
trauklesnis. 

J o l i t a 
S K A Č -
K A U S -
K I E N Ė , 
P a s a u l i o 
anykštėnų 
bendri jos 
atsakingoji 
sekretorė:

- Kai šiose patalpose dirbau 
pirmąją žiemą, temperatūra 
buvo vos 8 laipsniai šilumos. Po 
remonto praėjusią žiemą buvo 
16 - 20 laipsnių. Renginių salė 
taip pat tapo šilta, vitražus įdė-
jus į stiklo paketus. Žiūrovams 
nebereikia sėdėti su striukėmis. 
Pastate tapo šviesu ir jauku.

R a s a 
M A T I U -
K I E N Ė , 
C i v i l i n ė s 
m e t r i k a -
cijos sky-
riaus ve-
dėja: 

- Pagaliau po lietaus per pas-
tato stogą nebelaša vanduo. Pa-
keitus stiklinį stogą ir stiklinę 
sieną, tapo šviesiau ir jaukiau. 
Gerai veikia patalpų vėdinimo 
sistema, tad ir per renginius, ir 
per iškilmingus santuokos aktus 
patalpose nebūna tvanku. 

D a -
lia AN-
D R I U Š -
K E V I -
Č I E N Ė , 
J. Biliūno 
g i m n a z i -
jos moky-
toja, renginių lankytoja:

- Pastatas atjaunėjo, tapo 
mielas akiai tiek išore, tiek vi-
dumi. Atėjus į renginį žiemą 
nebereikia vilkėti striukę, o va-
sarą – prakaituoti. Nors stogas 
stiklinis, pastate vėsu ir vasa-
rą. Koplyčia dabar tarsi nauja, 
ji vėl puošia istorinę Anykščių 
miesto dalį. 

???
Kas pasikeitė atnau-

jinus (modernizavus) 
Anykščių koplyčią?

Anykščių menų centro di-
rektorius Tomas Tuskenis 
mano, kad jeigu ne Euro-
pos Sąjungos parama, per 
Koplyčios stogą dar ilgai 
būtų lašėjęs vanduo...

Viduje – šviesu ir jauku. Vitražai buvo sudėti į stiklo 
paketus.

Anykščių koplyčia po atnaujinimo.

 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.

Mana bala, o toj baloj
Mana varla.
Nors meldų ir žolynų daug,
Imk, švarink upę, nebelauk.

Kol prietema, kol dar ne rytas,
Jinai per miestą sparčiai ritas.
Šventoji mano bus švari,
Tiesiog į jūrą panaši.

Štai rankoj pjautuvas ir kūlys -
į šoną, antys, bėkit, žuvys,
į grupę įsijungus vietinę
Atlieka pareigą pilietinę.

Kol karštis ir orai geri,
Kažką dėl miesto padaryt turi.
Lai taškosi vanduo į šoną -
Susitvarkysma prieš švintų Onų.


