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Kurortinius Anykščius iš skirtingų pusių gaubia smaradas. Mėšlo dvoku skundžiasi Svėdasų, Traupio, Naujųjų Elmininkų gyvento-
jai. Dienomis karščių alinami žmonės net ir vakarais negali praverti langų, nes vietoj gaivaus oro, į kambarius plūsta smarvė. Svėdasų 
ir Naujųjų Elmininkų „dusintojai“ yra kiaulidės, o Traupio – ūkininko įsirengtas vištų mėšlo sandėlis.

Karas su smirdančiomis kiaulėmis prilygsta karui su vėjo malū-
nais.

Trečiadienį 7 val. 38 min. 
Anykščių policijos areštinė-
je, kameroje, suimtasis G. K., 
gimęs 1996 m., džemperio už-
trauktuko metaline dalimi su-
sižalojo abiejų rankų riešus. G. 
K. dėl patirtų sužalojimų buvo 
pristatytas į ligoninę, paskui į 
Psichikos sveikatos centrą. Po 
medikų apžiūros, policijos tar-
nybiniame automobilyje G.K. 
atsisegė saugos diržą ir, atsida-
ręs automobilio duris, pabėgo, 
bet buvo pagautas. 

G.K. į areštinę pakliuvo rug-
pjūčio 3-ąją, po to, kai bandė 
apiplėšti Andrioniškio parduotu-
vę. Vyras į parduotuvę įėjo vei-
dą paslėpęs kauke, grasindamas 
pardavėjai peiliu, išplėšė kasos 
aparatą ir, jame neradęs pinigų, 
pasišalino. Iškviesti policijos 
pareigūnai sugebėjo susekti ir 
sulaikyti plėšiką.

G.K. gyvena Troškūnų seniū-
nijoje, šiais metais jis jau yra 

Aplink redakciją vaikėsi plėšiką
Trečiadienį iš „Anykštos“ redakcijos balkono buvo galima stebėti 

filmo vertą vaizdą – policijos pareigūnė nusivijo pusnuogį  vyrą, pas-
kui pravažiavo ir policijos visureigis su įjungtais švyturėliais. Vėliau 
paaiškėjo, kad policininkė gaudė plėšiką, kurį jau buvo ... pagavę. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

teistas. Už naują nusikaltimą jam 
gresia laisvės atėmimo bausmė 
iki 7 metų. 

Po susižalojimo ir bandymo 
pasprukti nuo policijos G.K. 
Anykščių areštinėje nebebus 
laikomas. Jis šiomis dienomis 
išvežtas į Vilniaus Lukiškių tar-
dymo izoliatoriaus ligoninę. 

Troškūnietį plėšiką Anykščių policijos pareigūnai pagavo du 
kartus.                                             Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kiaulės laimi prieš žmonesMedalis. Ketvirtadienį Kroatijoje 
vykusiame pasaulio jaunimo čempi-
onato moterų imtynių turnyre trečią 
vietą svorio kategorijoje iki 67 kilo-
gramų užėmė buvusi troškūnietė Da-
nutė Domikaitytė. Prieš keletą metų iš 
Troškūnų į Šiaulius persikėlusi D. Do-
mikaitytė iškovojo trečią medalį savo 
karjeroje ir, apskritai, Lietuvos moterų 
imtynių istorijoje oficialiose varžybose 
– Europos ir pasaulio čempionatuose.

Gaišenos. Respublikinė žinias-
klaida pranešė, kad Vaitkūnų kaimo 
gyventojai per karščius turi kęsti ne-
pakeliamą  vieno ūkininko nudvėsusių 
dviejų telyčių smarvę. Žmonės pikti-
nosi, kad gaišenos karštyje pūva apie 
savaitę ir niekas nesiima priemonių 
joms pašalinti. Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos virši-
ninko pareigas laikinai einanti vyriau-
sioji veterinarijos gydytoja Audronė 
Zdanevičienė „Anykštai“ sakė, kad 
kritę gyvuliai antradienį buvo išvež-
ti. Gydytoja neigė, jog galvijai galėjo 
nugaišti dėl saulės smūgio, o kritusias 
telyčias įvardino veršeliais.

Donelaitis. Sodyboje „Barono vila“ 
Butėnų bendruomenė paminėjo rašy-
tojo Kristijono Donelaičio 300 metų 
jubiliejų.

Bėgs. Anykščių rajono policijos 
komisariato pareigūnai rugpjūčio 12 
dieną 18 valandą organizuoja bėgi-
mo varžybas „Jauni ir greiti“, skirtą 
Tarptautinei jaunimo dienai paminėti. 
Varžybų dalyviai renkasi  Dainuvos 
slėnyje, varžybų trasa - pėsčiųjų takas  
palei Šventosios upės krantą.

Tėvai. Civilinės metrikacijos sky-
riuje iš per liepos mėnesį užregistruotų 
26 kūdikių 12 gimė susituokusiems 
tėvams, 12 pripažinta tėvystė ir 2 vai-
kai gimė vienišoms motinoms. 1-ojo 
vaiko susilaukė 12 šeimų, 2-ojo - 7, 
3-ojo - 6 ir 4-ojo - 1. Jauniausia mama 
pagimdė turėdama 18 metų, jauniau-
siam tėčiui buvo 21 metai. Vyriausia 
motina ir vyriausias tėvas - 38 metų.  

Žaibas. Ketvirtadienį Leliūnų kai-
me žaibas trenkė į gyvenamąjį namą. 
Nuo žaibo iškrovos sutrupėjo namo 
kaminas, griūdamos plytos apgadino 
stogą ir šalia namo stovėjusį automo-
bilį. Stichijos metu sudegė visos namo 
rozetės.

Eksponuojami Kriaunų Raganos 
paveikslai

Atidaryta Algimantos Rau-
gienės - Kriaunų Raganos - pa-
veikslų paroda „Per gamtą – į 
žmones“.

Automobilių 
vagys stos prieš 
teismą

Saulė prasklaido depresijų 
debesis

Bioenergetikė anykštėnė 
Svetlana Smertjeva sako, kad 
geriausias poilsis žmogui būti 
gamtoje su geriausiu draugu – 
savim.
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spektras

Paveikslų parodos atidaryme dai-
navo bardas Kazimieras Jakutis – 
Pagulbis, renginį vedė „Anykštos“ 
laikraščio vyr. redaktorė Gražina 
Šmigelskienė. A.Raugienė linksmai, 
su humoru bendravo su žiūrovais, 
džiaugėsi anykštėnais. Kriaunų Raga-
na sulaukė kelių moterų prašymų per 
patį renginį apibūdinti jas, o Ragana 
apie klausėjas sakė tik gerus žodžius. 

Dabar Kupiškio rajone gyvenanti 
A.Raugienė renginyje kalbėjo, kad 
sulaukia daug anykštėnų, atvažiuo-
jančių pas ją pasikalbėti, o mūsų 
mieste gyvenantis bardas K.Jakutis 
tiesiog išdainuoja jos jausmus. „Man 
atrodo, kad jis dainuoja apie mane, 
nors draugė ginčijasi, jog apie ją.“ 
– kalbėdama apie meno kalbos uni-
versalumą, daugelio žmonių jausmų 
atspindėjimą, šypsojosi Kriaunų Ra-
gana.

A.Raugienės paveikslų paroda 
„Anykščių vaivorykštėje“ veiks visą 
rugpjūčio mėnesį. Parodoje ekspo-
nuojami 23 aliejumi tapyti paveiks-
lai. 

A.Raugienė yra diplomuota isto-
rikė, Kriaunų (Rokiškio raj.) krašto-
tyros muziejaus įkūrėja ir ilgametė 
jo vadovė. Taip pat ji yra dirbusi ir 
Rokiškio kultūros centro dailininke - 
apipavidalintoja. 

-ANYKŠTA

Eksponuojami Kriaunų Raganos paveikslai
Kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykštė“ (Vilniaus 

g. 22, p/c„Norfa“ - II aukšte) ketvirtadienį atidaryta Algimantos 
Raugienės - Kriaunų Raganos - paveikslų paroda „Per gamtą – į 
žmones“. Į renginį susirinkę žmonės sunkiai tilpo „Anykščių vai-
vorykštės“ salėje, dalis jų stovėjo ant laiptų. 

O čia Kriaunų Raganos do-
vanos. Paveikslas, kurį ji pa-
dovanojo K.Jakučiui – an-
gelas nulaužtu sparnu ir yra 
pats A.Raugienės nutapytas  
bardas bei šimto metų senu-
mo kanapiniai siūlai, skirti 
Svetai Smertjavai. „Nusi-
megzkit iš jo sijoną – visos 
moterys žiūrės ir pavydės.“ – 
dovanodama siūlus „Anykš-
čių vaivorykštės“ šeiminin-
kei, sakė A.Raugienė.  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Algimantos Raugienės paveikslų parodoje dainavęs bardas Ka-
zimieras Jakutis-Pagulbis jai dovanojo diską su savo dainomis. 
Viduryje – renginį vedusi „Anykštos“ vyr. redaktorė Gražina 
Šmigelskienė.

„Žiogelis“ samdė autobusą, kuris 
savaitgaliais važiuodavo Svėdasų 
link ir susirinkdavo vaikus iš Pau-
riškių, Grikiapelių, Leliūnų, Elmi-
ninkų bei Bikūnų. Norint šią veiklą 

Norėtų dirbti ir savaitgaliais
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vaikų darželis „Žiogelis“ pageidauja dirbti ir savaitgaliais. 
Praėjusiais mokslo metais darželio savaitgalinis darbas buvo fi-
nansuojamas iš švietimo ir mokslo ministerijos projekto, o šiems 
mokslo metams prašoma lėšų iš rajono biudžeto.

tęsti nuo rugsėjo 1 dienos iki Naujų 
metų, „Žiogeliui“ reikia 15 tūkst. 
200 litų.

„Žiogelio“ administracijos raš-
te, adresuotame Anykščių rajono 

tarybai nurodoma, kad praėjusiais 
mokslo metais savaitgalinę grupę 
lankė 15 vaikų. „Jeigu surenkama 
50 parašų, o ateina 5 vaikai – ne 
visai teisinga Tarybą apgauti.“ – 
rajono Tarybos posėdyje kalbėjo 
konservatorius Vytautas Berna-
tavičius, aiškindamas, kad planai 
skiriasi nuo realybės. Pasak jo, 
svarbiausia ne 15 tūkst. litų surasti 
rajono biudžete, o sukurti norma-

liai veikiančią savaitgalinę darže-
lio grupę.

„Darbietis“ Vaidutis Zlatkus dės-
tė, jog geriausia būtų padaryti taip, 
kad į savaitgalinę grupę savo vaikus 
galėtų leisti ne tik konkrečių kaimų 
gyventojai, bet ir anykštėnai. 

Sprendimas dėl „Žiogelio“ sa-
vaitgalinės grupės rajono Tarybos 
posėdyje nebuvo priimtas, buvo tik 
pateikta informacija pasvarstymui.    

Šių metų birželio 30 dieną apie 
19 val. Utenos apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Anykš-
čių rajono policijos komisariate 
buvo gautas pranešimas apie BMW 
markės automobilio, priklausančio 
Anykščių rajono gyventojui, pa-
grobimą.

Policijos pareigūnai tuoj pat po 
nusikaltimo sulaikė įtariamąjį G. 
K. Tyrimo metu nustatyta, kad vai-
kinas birželio 30 d. apie 18 val. 30 

Automobilių vagys stos prieš teismą
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių 

rajono policijos komisariato pareigūnų operatyvaus darbo dėka 
išaiškinti ir pagreitinto proceso tvarka perduoti į teismą keturi 
ilgapirščiai, kaltinami automobilių vagystėmis Anykščių rajone. 

min., atvykęs į Viešintų miestelį, 
susitiko su automobilio pardavėju, 
patikinęs, kad nori pirkti automo-
bilį bei paprašęs leisti jį išbandyti, 
išvažiavo ir nebegrįžo. 

Liepos 2 dieną Anykščių rajono 
policijos komisariato pareigūnai 
gavo pranešimą apie VW TRANS-
PORTER markės automobilio va-
gystę Kavarsko seniūnijoje. 

Policijos komisariato darbuoto-
jai, atlikę pirminius tyrimo veiks-

mus, nustatė, kad vagystę įvykdė 
A. Š., kuris liepos 1 d. apie 23 val. 
30 min., būdamas apsvaigęs nuo 
alkoholio, iš daugiabučio namo 
kiemo, esančio Svirnų II k., pagro-
bė automobilį.

Liepos 4 dieną policijos komi-
sariate buvo gautas pranešimas, 
kad Debeikių seniūnijoje iš kiemo 
pavogtas automobilis VW GOLF. 
Tuoj pat po įvykdytos vagystės 
buvo sulaikytas įtariamasis A. K. 
Ikiteisminio tyrimo metu nustaty-
ta, kad liepos 3 d. apie 24 val. A. 
K., būdamas apsvaigęs nuo alko-
holio, iš nukentėjusiosios namų 
kiemo, esančio Aušros k., pagrobė 

automobilį bei kitus ūkio daiktus.
Liepos 17 dieną į komisaria-

to pareigūnus kreipėsi Debeikių 
miestelio gyventoja dėl VW GOLF 
automobilio vagystės.

Policijos pareigūnai išsiaiškino, 
kad nusikaltimą įvykdė K. P. Ty-
rimo metu nustatyta, jog liepos 17 
d. apie 2 val. 30 min. įtariamasis 
įsibrovė į garažą ir iš jo pagrobė 
automobilį.

Visų mėgėjų važinėtis svetimais 
automobiliais baudžiamosios bylos 
perduotos į teismą. Tad, ilgapirš-
čiams teks atsakyti už įvykdytus 
nusikaltimus. 

- ANYKŠTA

Šiuo metu valstybės lygmens 
ekstremali padėtis tebelieka galioti 
septyniuose rajonuose: Ignalinos, 
Trakų, Varėnos, Druskininkų, Lazdi-
jų, Šalčininkų ir Alytaus rajonuose. 
Utenos rajono lygmens ekstrema-
li situacija ketvirtadienį paskelbta 
Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijose. 
Žemės ūkio ministerija įpa-
reigota už sunaikintas kiaules 
3-10 kilometrų spindulių Ute-
nos rajone nuo židinio sumokė-
ti gyventojams kompensacijas.  

Utenos rajone ekstremali situacija nepaskelbta
Penktadienį posėdžiavusi Vyriausybės ekstremalių situacijų 

komisija Utenos rajone dėl kiaulių maro ekstremalios situacijos 
nepaskelbė. 

Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos direktorius Jonas Mi-
lius informavo, kad situacija dėl 
kiaulių maro šiuo metu yra labai 
sudėtinga, juo labiau, kad penkta-
dienį latviai paskelbė apie kiaulių 
maro židinius savo šalies vidury-
je, grėsminga situacija ties Biržais. 
„Tai praktiškai išėjo iš visų pa-
sienio zonų, nuo Biržų rajono yra 
apie 80 kilometrų. Esame apsup-
ti iš visų pusių ir grėsmė tikrai su 
kiekviena diena didėja“, - kalbėjo 

VMVT vadovas. Neatmetama, kad 
gali būti sudaryta buferinė zona.  
Utenos rajone kiaulių maru užsikrė-
tusios kiaulės buvo neregistruotos. 
Pasak J. Miliaus, svarstoma, kaip 
padidinti žmonių atsakomybę, ne-
atmetama, kad dezinfekcijos kaštus 
turės padengti kritusių kiaulių šei-
mininkas. Rugpjūčio pabaigoje šiuo 
klausimu rengiamas pasitarimas, 
kuriame dalyvaus Premjeras, rajonų 
merai. 

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos duomenimis, 
šiuo metu rajone deklaruota 363 
kiaulių bandų, kuriose laikoma 20 
tūkst.820 kiaulių. Jas privaloma de-

klaruoti du kartus per metus-sausio 
ir liepos mėnesiais, tačiau iki dabar 
ne visuose ūkiuose laikomos kiaulės 
deklaruotos. Prie Anykščių priartėjus 
afrikiniam kiaulių marui, veterinarai 
ragina gyventojus, laikančius kiaules 
nelegaliai, jas kuo skubiau deklaruoti 
atvykstant į tarnybą arba kreipiantis 
pas privatų veterinarijos gydytoją.

Šių metų pradžioje maro užkratas 
nustatytas kritusiuose šernuose. Lie-
pos 24 dieną šis mirtinas užkratas 
rastas „Idavang“ priklausančiame 
profesionaliame Rupinskų kiaulių 
komplekse Ignalinos rajone, jame 
teko sunaikinti apie 19 tūkst. kiaulių.

- ANYKŠTA

Atostogos. Dėl Rusijos taikomų 
sankcijų Premjeras Algirdas But-
kevičius turėtų nutraukti atostogas, 
mano Liberalų sąjungos pirmininkas 
Eligijus Masiulis. „Situacija tikrai 
neeilinė, ir todėl valstybės vadovai 
turėtų tinkamai į ją reaguoti. Būda-
mas Premjeru labai rimtai svarstyčiau 
apie atostogų nutraukimą. Juolab kad 
Prezidentė labai aktyviai reaguoja į 
susidariusią situaciją, kviečiasi minis-
trus, tariasi dėl atsakingų institucijų 
veiksmų“, - sakė E. Masiulis. 

Lengviau. Nuo rugpjūčio 1 d. vi-
soms Europos Sąjungos (ES) valsty-
bėms įsigaliojo Hagos konvencija dėl 
tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos 
išlaikymo išmokų išieškojimo, todėl 
išlaikymą bus paprasčiau, efekty-
viau, greičiau ir pigiau išieškoti iš 
asmenų, gyvenančių Ukrainoje, Al-
banijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje 
bei Norvegijoje, kur gyvena nemažai 
lietuvių, teigia Teisingumo minis-
terija. „Įsigaliojus šiai Konvencijai, 
žmonėms, norintiems išsiieškoti išlai-
kymą iš šiose valstybėse gyvenančių 
piliečių, nebereikės kreiptis į užsienio 
valstybių institucijas, ilgai laukti iš jų 
atsakymų, nes visus klausimus bus 
galima išspręsti per Lietuvoje vei-
kiančias įstaigas“, - sako teisingumo 
ministras Juozas Bernatonis.

Palaiko. Verslininkai palaiko švie-
timo ir mokslo ministro Dainiaus Pa-
valkio sprendimą nuo 2016 m. įvesti 
matematikos egzaminą stojantiesiems 
į aukštąsias mokyklas ir atkreipia dė-
mesį į praktinių kompetencijų ugdy-
mo stiprinimą ruošiant specialistus.

Statistika. Per savaitę - rugpjūčio 
1-7 dienomis - Lietuvos keliuose ir 
gatvėse žuvo 5 žmonės - 4 vairuoto-
jai ir 1 keleivis. Sužeisti 109 žmonės. 
Lietuvos kelių policijos tarnybos duo-
menimis, iš viso per savaitę policijos 
pareigūnai užregistravo 88 eismo 
įvykius. Neblaivūs vairuotojai, pirmi-
niais duomenimis, sietini su 3 eismo 
įvykiais, kuriuose buvo sužeisti 3 
žmonės. Šiais metais, iki rugpjūčio 
8-osios, šalyje eismo įvykiuose žuvo 
150 žmonių, t. y. 8 daugiau negu pra-
ėjusiais metais per tą patį laikotarpį. 
Tarp žuvusiųjų - 14 nepilnamečių.

Virusas. Europos Komisijos (EK) 
pareigūnai tikina, kad Ebolos viruso 
proveržis Europoje „mažai tikėtinas“, 
nors Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) šios ligos epidemiją Vakarų 
Afrikos šalyse paskelbė „tarptautinės 
sveikatos grėsme“. „Noriu piliečius 
užtikrinti, kad Ebolos viruso keliama 
grėsmė Europos Sąjungos (ES) teri-
torijai yra nepaprastai maža, - aiškino 
už sveikatą ir vartotojų reikalų politiką 
atsakingas komisaras Tonijus Borgas. 
- Santykinai nedaug į ES keliaujančių 
asmenų gali būti užsikrėtę virusu, be 
to, virusas plinta tik tiesioginio kontak-
to metu, per kūno skysčius (...). Svar-
bu pabrėžti, kad ES laikomasi labai 
aukštų sveikatos apsaugos standartų ir 
griežtos prevencinės priežiūros“.

Neuždarė. Rusija kol kas nepriėmė 
sprendimo uždaryti oro erdvę Europos 
aviacijos vežėjams. Tai penktadienį 
žurnalistams pareiškė RF transporto 
ministras Maksimas Sokolovas. Jis 
vadovauja Astrachanėje vykstančiam 
Pakaspijo valstybių transporto minis-
trų susitikimui. „Sprendimo uždaryti 
oro erdvę Europos aviacijos vežėjams 
kol kas nėra. Todėl beprasmiška svars-
tyti tolesnės oro susisiekimo plėtros 
perspektyvas atsižvelgiant į tai“, - pa-
žymėjo Rusijos pareigūnas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

užjaučia

Kai mirtis aplanko namus, 
kai artimas žmogus palieka 
gyvuosius – širdyje lieka dide-
lis skausmas.

Reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Eugenijui ANDRIE-
JAUSKUI, mirus brangiam 
tėveliui.

AB „Anykščių kvarcas“ ko-
lektyvas

„Nežinau, ką su juo daryti, 
- bėdojo į „Anykštos“ redak-
ciją su mažu paukšteliu saujo-
je užėjusi muziejininkė Alma 
Ambraškaitė. Paukštelio kojytė 
buvo cementuota, o sparnelis su 
jau sukietėjusio putplasčio gum-
bu. – Radau jį prie renovuojamo 
namo V. Kudirkos gatvėje“. 

Čiurliuką nedelsdamas nuve-
žiau jau ne kartą į nelaimę pa-
tekusius gyvūnus gelbėjusiam 
veterinarijos gydytojui V. Mar-
kelevičiui. Jis pažadėjo paukš-
telį išvaduoti nuo cemento ir 
putplasčio. 

Po kelių valandų A. Ambraš-
kaitė į redakciją atnešė dar vieną 
čiurliuką. Sveiką, tačiau dar ne-
pajėgiantį skraidyti. Vėl lėkėme 
pas V. Markelevičių. Šis parodė 
narvelyje tupintį prie mėsiško 
patiekalo prieš tai atvežtą paukš-
telį, nuvalytu sparneliu ir kojom. 
„Dviem jiems bus linksmiau, 
- šypsojosi V. Markelevičius. – 
Kai sustiprės, sužieduosiu ir pa-
leisiu į laisvę“.

Čiurliai bene vienintelis Lietu-

Gelbėjo nuo renovacijos 
nukentėjusius čiurlius Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Prie renovuojamo namo Anykščiuose V. Kudirkos gatvėje nu-
kentėjusius du jauniklius čiurlius teko vežti į Anykščių maisto ir 
veterinarijos tarnybą, kurios vyriausiasis veterinarijos gydyto-
jas  Vytautas Markelevičius dvi savaites gydęs ir auginęs paleido 
į laisvę. Tai ne vieninteliai šio veterinaro nuo pražūties išgelbėti 
gyvūnai. 

vos paukštis, kuris negali pakilti 
nei nuo žemės, nei nuo vandens. 
Tam jo per silpnos kojos. Tad 
skraido jie iš lizdų ar pasilypė-

ję ant medžių kamienų, ar sie-
nų. Didžiąją gyvenimo dalį šie 
paukšteliai praleidžia ore skrai-
dydami ir gaudydami vabzdžius. 
Sako, kad jie net miega skraidy-
dami.  

Suvalgę per kilogramą mėsos, 
paukščiukai sustiprėjo, pradėjo 
skraidyti, tad V. Markelevičius 
juos paleido į prie daugiabučių 
skraidančių čiurlių būrį. Prieš 
paleisdamas, V. Markelevi-
čius paukštelius sužiedavo. Šie 
paukšteliai jau iškeliauja į šil-
tesnius kraštus.

Čiurliai - ne vieninteliai paukš-
čiai, kuriuos nuo pražūties išgel-
bėjo V.Markelevičius. „Gydžiau 
sužalotą gulbę, ne vieną antį, o 
pernai mano priežiūroje gyveno 
prie Aknystos socialinės globos 
namų Kalvelių filialo atklydęs 
ir medžiotojų atvežtas bebras“, - 
sakė veterinarijos gydytojas. 

Kavarske gimęs ir augęs V. 
Markelevičius nuo mažens my-
lėjo gyvūnus, tad baigęs viduri-
nę mokyklą, pasirinko studijas 
Veterinarijos akademijoje. 1975 
metais ją baigęs kelis metus 
dirbo tuometėje Anykščių ve-
terinarijos tarnyboje chemiku 
toksikologu, o vėliau – veterina-
rijos gydytoju, jau daug metų – 
Anykščių maisto ir veterinarijos 
tarnybos vyriausiuoju gydytoju. 

„Tai - nuoširdus, dalykiškas 
žmogus, - apie savo bendradar-
bį atsiliepė viename kabinete su 
juo dirbanti vyr. veterinarijos 
gydytoja Vilma Šiaučiūnienė. – 
Reikės ir padės...“.

Prie renovuojamo namo V. Kudirkos gatvėje muziejininkės Al-
mos Ambraškaitės rastus čiurliukus veterinarijos gydytojas Vy-
tautas Markelevičius išgydė ir paleido į laisvę. 

Šis čiurliukas buvo prilipęs prie putplasčio.

Taip čiurliukai atrodė prieš paleidžiant juos į laisvę. 
Autoriaus nuotr.

Mirtis ateina, nieko neklau-
sia, tik pasiima patį geriausią, 
patį brangiausią žmogų.

Tylius paguodos žodžius ski-
riame Rimutei BUČINSKIE-
NEI, mirus mylimai mamai.

Anykščių rajono apylinkės 
teismo kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiu Anykščių 
vadovų klubo narį, AB „Anykš-
čių kvarcas“ direktorių Euge-
nijų Andriejauską, mirus myli-
mam tėčiui.

LR Seimo narys
Sergejus Jovaiša

Jolita KARPAVIČIŪTĖ su 
sūneliu Margiriu, Anykščių 
miesto viešnia:

- Gyvename name, prie ku-
rio nėra žemės, tad ką nors 
auginti neturime galimybės. 
Vaisius ir daržoves stengia-
mės pirkti turgeliuose, o jei-
gu nėra galimybės, perkame 
didžiųjų prekybos tinklų par-
duotuvėse.

Zenona TAMULIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja: 

- Sūnus gyvena kaime, tai 
užsiauginame patys, o braškių 
ir aviečių netgi parduodame, 
nes užsiauginame daugiau, 
negu mums reikia. Šiemet 
derlius dėl šaltos žiemos, šal-
nų ir liūčių su ledais yra pras-
tokas, tačiau šeimynai tikrai 
užteks. 

Kęstutis GABRILAVI-
ČIUS, Anykščių miesto gy-
ventojas: 

- Turiu sodo sklypą, visko 
užtenka ne tik mums, bet ir 
vaikams. Viską užsiauginame 
patys. Turime svogūnų, po-
midorų, agurkų, prieskoninių 
daržovių. Turime ir kriaušių, 
slyvų, obuolių. Mėgstu užsiim-
ti daržininkyste ir sodininkyste. 
Esu mokęsis Žemės ūkio aka-
demijoje, žinau, ką ir kaip savo 
žemėje auginti, arba konsultuo-
juosi su specialistais. 

Vaisius ir dar-
žoves perkate 
ar auginate?

Štai, kodėl Svėdasuose 
smirda… Vėjas nuo Danijos…

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono meras, apie gyvenimą 
su kiaulėmis:

„Danijoje kiaulių skaičius de-
šimt kartų didesnis nei Lietuvoje. 
Smirda, bet danai gyvena ir išgy-
vena su savo kiaulėmis.“

Visi sėdi namie, taigi 
blogas kvapas tik stiprina 
šeimas

Daiva TOLUŠYTĖ, Traupio 
seniūnė, apie kvapus šiame mies-
telyje: 

„Kai vėjas pučia nuo mėšlidės 
pusės – traupiečiai langų neatida-
rinėja.“

Šiuolaikiniame kaime 
šaldytuvai remiami 
nešiojamais kompiuteriais

Dainius PAVALKIS, Švietimo ir 
mokslo ministras sakė, jog nema-
žai kaimo vaikų: 

„Yra matę tik vieną knygą - tą, 
kuria šaldytuvas paremtas.”

Į Londoną, Dubliną, 
Mančesterį...

Dainius PAVALKIS, apie moky-
mosi kokybę: 

„Nieko čia neatnaujinsi turint 
po 50 vietų mokyklas. Uždarom ir 
vežam vaikus į centrą, kur jie gaus 
kitą kokybę.”

Šiaip jau geriausia 
visai nedirbti

Regina DRŪSIENĖ, J.Biliūno 
gimnazijos direktorė, apie tai, 
kaip reikėtų mokyti vaikus, jei iki 
mokslo metų pražios nebūtų baigta 
mokyklos pastato renovacija: 

„Geriau jau savame pastate dirb-
ti dviem pamainom, nei eiti į antrą 
pamainą svetimose patalpose.“

Šito moterys nesupras

Albertas MIŠKINIS, savivaldy-
bės administracijos Vietinio ūkio 
ir turto valdymo skyriaus vedėjas, 
apie UAB „Anrestas“ atliekamą 
J.Biliūno gimnazijos pastato reno-
vaciją:

„Savo sveikatos neapskaičiavo.“

Jei kils problemų – 
vadinsime jį briedžiu

Sigitas KINDERIS, Anykščių 
miškų urėdas, apie kiaulių marą 
ir urėdijos aptvare laikomą šerną 
Henriką: 

„Kol kas šernas Henrikas gyve-
na legaliai, o tolimesni sprendimai 
priklausys nuo situacijos.“
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rievės

ŽMONĖS 

kad į karščius kiekvieno žmogaus 
organizmas reaguoja skirtingai. Kas 
vienam - džiaugsmas, kitam - var-
gas. Daugeliui žmonių tinsta kojos, 
skauda galvą, sunku susikaupti.

„Didžiaja dalimi savijauta pri-
klauso nuo inkstų ir kepenų funk-
cijos. Per karščius šie pagrindiniai 
organizmo filtrai turi dar daugiau 
darbo. Suvartoti alutis ir mėsytė tą 
darbą dar apsunkina. Inkstų filtrai 
ima kimštis kaip kokios mašinos 
duslintuvas ir sutinsta kojos, skau-
da galvą. Įsivaizduokime mėsos 
gabalą ir lėkštę daržovių. Kaip su-
nyks mėsa gamtoje? Mėsa supus, o 
daržovės sudžius. Panašiai vyksta 
ir žmogaus žarnyne. Suvalgyta 
mėsa ilgiau užsibūna, ten rūgsta, 

Saulė prasklaido depresijų 
debesis

„Mane atgaivina gamta. Siestos per karščius man nereikia“, - juokėsi žinoma bioenergetikė, viena 
iš Anykščių sveikos gyvensenos klubo steigėjų Svetlana Smertjeva, paklausta, ar ne laikas, kai tokia 
kaitra, Lietuvoje pritaikyti pietų šalių patirtį uždaryti kontoras nuo 13 iki 16 valandos ir eiti pogulio.

pūva ir žmogus jaučiais apsunkęs. 
Aš siūlyčiau, kai karšta maitintis 
vegetariškai, nevengti papasnin-
kauti ir būtinai gerti daug skysčių. 
Reikėtų atsisakyti kavos – vieno 
puodelio kavos kaštai dienai yra 
per akis. Kur kas naudingiau bus, 
jei gersite gerą žalią arbatą. Arbata 
tonizuoja, valo kraują, kuris nuo 
toksinų per karščius užrūgštėja. Ir 
jokio alkoholio per karščius“, - pa-
taria bioenerge-
tikė, beje, turinti 
ir medikės di-
plomą.

Gerai gerti ir 
daug paprasto 
šulinio vandens su skiltele citrinos. 
Tokio gėrimo S. Smertjeva pataria 
nuolat ant stalo turėti tiems, kurie 
dirba karštose, nekondicionuoja-
mose kontorose. 

„Kai grįžtate iš darbo, eikite pa-
simaudyti į upę ar ežerą arba bent 
pagulėkite vonioje, paruoštoje su 
jūros druska. Jeigu nėra tokios gali-
mybės, bent pamirkykite vasarošil-
čiame vandenyje kojas – tai padės 
atsigaivinti“, - siūlo S. Smertjeva. 
Visą dieną dirbusiems sėdimą dar-
bą, grįžus namo verta pusvalandį 
išsitiesti horizontaliai po kojomis 
pasikišus pagalvėlę - tai nuims kojų 
sunkumą.

„Rusai turi tokį terminą „jablo-
čnij spas“ -„obuolių pasninkas“, 
- sako S. Smertjeva, gimusi ir už-
augusi vokiečių, ištremtų į Sibirą, 

šeimoje.- Tai reiškia, kad nuo senų 
laikų norintys būti sveiki tuo metu, 
kai soduose ima nokti obuoliai, 
stengėsi valgyti tik tai, kas auga 
darže, sode, miškuose. Uogos, 
vaisiai, o ypač agurkai, yra puikus 
mikroelementų šaltinis, ypač jei-
gu jie pačių išauginti be cheminių 
trąšų, natūraliai. Agurkai, jų sultys 
padės atstatyti išprakaituotą kalio 
ir magnio balansą. Todėl siūlyčiau 
vakarienei, nuo 16 iki 20 valandos, 
kai inkstų veikla pati aktyviausia, 
vietoj ant laužo keptų dešrelių su-
valgyti arbūzą. Jeigu vieno arbūzo 
nesotu – valgykite jį su juoda duo-
na. Gerai išgerti ir žalios arbatos. 
Arbūzas gerai prafiltruos inkstus ir 
kitą dieną jausitės žvaliai“ ,- sako S. 
Smertjeva.

Gausu ka-
lio ir magnio 
abr ikosuose , 
slyvose. „Šiuo 
metu prekybos 
centruose pilna 

kokybiškų vengriškų slyvų – kol sa-
vos neprinoko, siūlyčiau šveisti jas 
ir nereikės pirkti papildų vaistinė-
se“, - pataria S. Smetjeva ir tikina, 
kad nereikia skųstis, jog per darbus 
nespėjate pavalgyti pietų. Per karš-
čius mažiau valgyti yra naudinga.

Sveiką gyvenimo būdą propa-
guojančios moters teigimu, kad 
kokybiškai pailsėtum, kai tokios 
gražios vasaras, visai nebūtina iš 
Lietuvos važiuoti į svečių šalių 
kurortus. Žmonių kamšalynė, oro 
uostai, kelionės įtampa kaip tik 
gali labiau nuvarginti, apkrauti nei 
padėti pailsėti. „Anykštėnai yra 
laimingi, kad turi tiek daug van-
dens, miškų, - sako S. Smertjeva. 
– Niekur taip gerai žmogus nepail-
si, kaip būdamas vienas su savimi 
gamtoje.“

rytas – gera įžanga į darbo dieną. 
Ypač moterims svarbu iš pat ryto 
kuo ilgiau išlaikyti būseną, kai dar 
neįjungtas protas“, - pasakojo bio-
energetikė. 

Pogulio dieną Sveta nepripažįsta. 
„Tais laikais, kai kultūra buvo agra-
rinė, valstiečiai vidurdienį mesdavo 
visus darbus ir eidavo kelioms va-
landoms pogulio. Dabar gyvenimas 
pasikeitė – nemesi darbo ir neisi 
namo vidurdienį pasnaust. Reikia 
išmokti dirbti ir nepervargti kitais 
būdais. Aš džiaugiuosi saule, nes 
Lietuvoje mes saulėtų dienų turime 
taip mažai. Tikiuosi, kad ji bent kiek 
depresines nuotaikas prasklaidys“, - 
sako S. Smertjeva.

Vis dėlto bioenergetikė pripažįsta, 

Tomis karštomis dienomis Sveta 
kelias dienas Ramaškonių kaimo 
miškuose stovyklavo su Anykščių 
vaikų ir jaunimo užimtumo centro 
vaikais. „Buvome žygyje, maudė-
mės, dabar mankštinamės. Gal miš-
kuose ne taip karšta, bet stovyklos 
vadovai ir vaikai energingi, - džiau-
gėsi S. Smertjeva. – Žmonės jau 
tokie sutvėrimai, kad jiems nuolat 
negerai – lietuviai skundžiasi, kai 
apniukę, skundžiasi, kai saulėta... 
Aš myliu saulę ir tikiuosi, kad gal 
nors depresyvių nuotaikų vasarą 
sumažės“.

Vasarą S. Smertjeva keliasi anks-
ti – neskubėdama pusryčiauja. „La-
bai svarbu aušros valandas praleisti 
pačiai su savi, ramiai, tykiai. Geras 

Bioenergetikė anykštėnė Svetlana Smertjeva sako, kad geriausias poilsis žmogui būti gamtoje su 
geriausiu draugu – savim.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr..

Rytis KULBOKAS, filosofas

Artėja ta diena, kada atsi-
sveikinsim su dar vienu valsty-
bingumo simboliu – litu. Nuo-
sava valiuta – vienas iš būtinų 
valstybei gyvuoti elementų. Jei jos 
nebelieka, dalis valstybės laisvės 
perduodama svetimiems. Bet ar 
gali laisvė būti skaidoma dalimis? 
Ar gali taip būti, kad esi iš dalies 
laisvas? Paprastai tuo „daliniu 
laisvumu“ manipuliuojama, 
kai nenorima pripažinti fakto, 
kad laisvė prarasta. Iš tiesų, jei 
netekai dalies laisvės, anksčiau 
ar vėliau neteksi jos visos. Sakant 
„perduosim dalį laisvės“, iš tiesų 
sakoma didinsim savo nelaisvę ir 
priklausomybę nuo kitų. 

Nors „iš kailio verčiamasi“ 
bandant įrodyti, koks naudingas 
bus mums, paprastiems gyven-
tojams, euro įvedimas, tačiau 
niekaip nepateikiamas nei vienas 
argumentas, kuris būtų tikrai sva-
rus ir atsvertų minusus. Apie tai, 
kad būsim dar labiau priklausomi 
nuo Briuselio sprendimų net nebe-
kalbama – kaip kažkada Maskva 
geriau žinojo, dabar Briuselis 
geriau žino, kaip mums gyventi. 
Juo labiau, kad realių ekonominių 
argumentų nepateikiama. Nekal-
bama, kodėl savo valstybėmis taip 
besididžiuojan-
tys britai, danai 
ir švedai eurą 
atsisakė įsivesti. 
Jie ką – kvaili? 
Abejoju...

Tai kokie bus 
euro įvedimo 
privalumai?

Didės investicijos? – Kas tai? 
Euras to tikrai negarantavo ir 
negarantuos. Kita vertus, kokia 
nauda paprastam gyventojui, 
kad koks tūlas vokietis nusipirks 
žemės gabalą ir joje auginsis 
sau kiaules? Teoriškai žemės 
pirkimas bus investicija, bet ar 
tokių investicijų reikia, jei galvoti 
valstybiškai? 

Nereikės keistis valiutos ir bus 
taupomi pinigai už keitimus? – 
Čia tai apskritai vienas juokin-
giausių argumentų. Juo labiau, 
kad netikiu, jog bankai išleis iš 
rankų tokį pinigų keitimo verslą. 
Tiesiog, net neabejoju, sugalvos, 
kaip pabranginti paslaugas, 
sugalvos papildomų mokesčių jau 
nebe tiems, kurie dabar keičia va-
liutą, o visiems vartotojams. Todėl 
euro įvedimas dar ir šiuo aspektu 
guls ant paprastų gyventojų 
pečių (o daugelis bankų paslaugų 
yra vos ne priverstinės, kurių 

neklausia, ar 
tau reikia, ar 
ne – tiesiog 
esi priverstas 
naudotis, nes 
neturi kitų 
išeičių).

Kainos nesi-
keis?- Kainos 

kils smarkiai. Vien dėl vertin-
gesnės valiutos. Yra daugybė 
prekių, kurios gal ir ne iš karto, 
ne tą pačią dieną, kai bus įvestas 
euras, brangs. O visa esmė visada 
būna smulkmenose - vienai prekei 
pabrangus 20 centų, kitai – 15, 
o trečiai – 25, suma pakyla labai 
reikšmingai. Ir nereikia įrodinėti, 
kad „kainos ir be euro nuolat 

kyla“. Taip, kainų kilimu, kad 
kompensuoti augančias valstybės 
paskolų palūkanas ir surinkti 
daugiau mokesčių, labiausiai 
suinteresuota bet kurios šalies 
valdžia. Didesnės kainos – didesni 
mokesčiai. O žmonės visada 
buvo ir bus tik statistinis elemen-
tas, skirtas aptarnauti valdžios 
(oficialiai sakoma „valstybės“) 
poreikiams. Deja. Ir deja, bet 
taip ir bus toliau, kol dauguma 
gyventojų laikys save ne valstybės 
kūrėjais, o bandys tik prisitaikyti. 

Kaip kainos „nekyla“, jau 
dabar galima pamatyti pasienio 
su Latvija, kurioje euras jau yra, 
miestuose. Jei anksčiau lietuviai 
važiavo į Latviją apsipirkti, tai 
dabar labai padaugėjo latvių 
pasienio lietuviškose parduotu-
vėse. Nes „kainos nekyla“... Na, 
o aš nežinau nei vienos piniginės 
reformos, po kurios nebūtų kilu-
sios kainos ir nebūtų nukentėję 
paprasti gyventojai.

Niekas nekalba ir apie tai, 
kad įvedus eurą teks mokėti 
milžiniškas sumas į visokius euro 
stabilizavimo fondus, kad kokie 
graikai galėtų gauti didžiules pen-
sijas. Bet ne kam kitam visa Rytų 
Europa buvo priimta į Europos 
Sąjungą. Mes – rinkos ir ištekliai. 

Tai kas vyksta – natūralus ir 
užprogramuotas procesas. 

Kad euras pas mus bus, buvo 
aišku iš karto. Kaip ir aišku, 
kad Lietuva jau nebėra nepri-
klausoma demokratinė valstybė. 
Esame konfederacijos (tik dar 
oficialiai nedrįstančios taip save 
vadinti) nariai. Kada nors tai bus 
patvirtinta oficialiai ir uždrausti 
bet kokie valstybingumo simbo-
liai. Jau dabar grįžo sovietinė 
retorika į pareigūnų lūpas ir „ne-
oficialiai- oficialią“ žiniasklaidą. 
Anglų kalbai vis labiau imamas 
taikyti aukštesnis prioritetas, nei 
gimtajai. Ateis toks laikas, kai 
antrąja valstybine kalba taps an-
glų kalba (o ne lenkų Šalčininkų 
lenkų pykčiui). Nuosavos valiutos 
atsisakymas tėra dar vienas 
mažas žingsnelis į šią ateitį. O 
dabar galime stebėti ir dalyvauti 
unikaliame procese- imperijos 
kūrimesi.

Beje, labai įdomus klausimas, 
kas bus su oficialiomis valstybės 
aukso atsargomis, kurios garan-
tuoja lito stabilumą, įvedus eurą. 
Ar jos liks mūsų valstybės nuožiū-
roje, ar bus perduotos Briuseliui? 
Apie tai niekas nekalba. O ir į šį 
klausimą labai norėtųsi išgirsti 
atsakymą. 

...Nežinau nei vienos pi-
niginės reformos, po kurios 
nebūtų kilusios kainos ir 
nebūtų nukentėję paprasti 
gyventojai...

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO
RUGPJŪČIO MĖNESIO REPERTUARAS

20, 21 D. 18 VAL. PREMJERA!
Robert Thomas

„VYRAS SPĄSTUOSE“
Dviejų dalių neįtikėtina istorija
Režisierius Dainius Kazlauskas

Bilietus parduoda www.bilietai.lt 
Daugiau informacijos www.miltinio-teatras.lt

...Niekur taip gerai žmo-
gus nepailsi, kaip būdamas 
vienas su savimi gamtoje...
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sekmadienis 2014 08 10

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, kart.).  
6.30 Šventadienio mintys.  
7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).  
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Premjera. Haudis 
Gaudis.  
9.25 Aivenhas.  
9.50 Premjera. Čaplinas.  
10.00 Gustavo enciklopedija.  
11.00 Brolių Grimų pasakos. 
10 s. Batuotas katinas.  
12.15 Klausimėlis.lt  
12.30 Šiaurietiškas būdas.  
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Afrika. 1 d. Kalaharis.  
14.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro. N-7.  
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).  
16.45 Klausimėlis.lt  
17.00 Visi namie. Sveiko hu-
moro laida.  
17.30 Lašas po lašo.  
17.35 Taip. Ne. TV  
18.30 Forsaitų saga N-7. 
20.30 Panorama.  
20.50 Savaitė. 
21.20 Premjera. Ar gali būti 
blogiau?. N-7. 
23.15 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro  N-7.  
1.15 Senis. N-7. 

6.30 “Pirmykštė žemė” 
6.55 “Nenugalimieji”.  
7.20 “Antinas Gudruolis”.  
7.45 “Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas”.  

8.10 “Sunkus vaikas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Gaisrinės šuo. 
12.05 Fliperis. 
13.55 Viengungis. N-7.  
15.55 “Mano puikioji auklė”. 
16.30 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
18.30 Žinios.  
19.00 Teleloto.  
20.00 “Velvet”. N-7.  
21.35 Džonas Q. N-7.  
23.50 Arnas. Riteris tamplie-
rius. N14. 

 
7.00 Redakajus. N-7.  
7.30 Mažieji išdykėliai.  
8.00 Didvyrių draugužia.  
8.30 Pilotas Balu.  
9.00 Antinas Narsuolis.  
9.30 Statybų TV. Laida.  
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
10.30 Stebuklingas vaikis 2.  
12.15 Andų paslaptis. N-7.  
14.25 Flika 2. U.  
16.15 Kobra 11 N-7.  
17.20 Ekstrasensai detektyvai  
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Karibų piratai. Pasaulio 
pakrašty. N-7.  
22.20 Patriotas. N-14.  
0.10 Pakeisti likimai. N-14. 

 
7.00 Yra kaip yra. N-7.  
7.55 Nacionalinė loterija.  
8.00 “Galileo” (3). 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. 2014 m.  

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 sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Brolis už brolį”. N-7.  
18.00 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Rosamunde Pilcher. Laimės 
kūdikiai’  N-7.  
21.00 RUSŲ KINAS “Brolis 
2”. N14.  
23.45 “Šv.Triniano mokykla 
2. Direktorės aukso legenda”. 
N-7.

 
6.50 “Nuotakos siaubūnės” 
N-7.  
7.45 “Parduotuvių karalienė”. 
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 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Griežčiausi tėvai”.  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 “Nerami tarnyba”. N-7. 
16.35 “Dalasas”. N-7.  
17.30 “Viešbutis “Grand 
Hotel””. N-7.  
19.10 “Magijos meistrai”. N-7. 
20.00 “Nematomas žmogus”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Niro Vulfo 
mįslės. Atsparumas žmogžu-
dystei”. N14.  
22.45 “Stiklo namai”. N14.  
0.45 “Nerami tarnyba”. N-7. 

 kultūra 
8.05 Haudis Gaudis.  
8.30 Mažasis princas.  
9.00 Vaikų klubas.  
10.00 Septynios Kauno die-
nos.  
10.30 Mes - pasaulis 2014.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Jaunoji karta.  
12.20 Likimai. Advokatė Zita 
Šličytė.  
12.50 Lietuvos kronika. 1992-
01.  
13.00 Kompozitoriaus, choro 
dirigento Liongino Abariaus 
85-mečiui. Likimai.  
13.35 Renkasi geriausieji. 
Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  
14.40 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 3 d.  
15.30 Šventadienio mintys.  
16.00 Amerika pirtyje. 
Jungtinis mėgėjų teatrų spek-
taklis.  
17.50 Subatos vakarėlį.  
18.20 Vienas eilėraštis.  
18.30 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, kart.).  
18.45 Koncertas “Lakštingalos 
sugrįžta”.  
20.45 Lietuvių kinas trumpai.  
21.20 Vakaras su Josephu 
Calleja Maltoje. Koncertas.  
23.00 Panorama (kart.).  
23.15 Pasaulio dokumentika. 
Afrika. 1 s. Kalaharis.  
0.05 Džiazo vakaras.

 
5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 KTV - kino ir tele virtuvė 
(k).  
6.15 Pasivaikščiojimai su 
Irena Veisaite. 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 Dvirači šou (k).  
10.45 Pasivaikščiojimai su 
Irena Veisaite.  
11.15 KK2 (k). N-7. 
12.00 Dviračio šou (k).  
12.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė 
(k).  
14.00 Valanda su Rūta (k). 
15.35 KK2 penktadienis (k). 
N-7.  
16.45 RETROSPEKTYVA.  
17.20 Padėkime augti (k).  
17.45 Šefas rekomenduoja.  
18.15 Nuo...Iki... (k).  
19.05 Pasivaikščiojimai su 
Irena Veisaite.  
19.40 KTV - kino ir tele virtuvė.  
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
21.00 “Visagalė reklama”.  
22.00 “Rojaus sodai”.  
23.00 Padėkime augti (k).  
23.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
0.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
0.50 KK2 (k). N-7.  
1.30 Nuo...Iki... (k).  

 
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio patie-
kalai per 15 minučių.  
10.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
11.00 Krokodilų medžiotojas. 
N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
15.00 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7.  

16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Jokių kliūčių! N-7.  
18.20 6 kadrai. N-7.  
19.00 Įsivaizduok tai. N-7.  
21.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
21.35 Bobo užkandinė. N-14.  
22.00 Tėvynė. N-14.  
23.00 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
23.55 Mažylė Houp. N-7.  
0.45 Naktis su Bete Kuper.

 
7.25 Kitoks pokalbis.  
8.20 Šiandien kimba.  
8.50 Gyvenu čia.  
9.50 Namų daktaras.  
10.25 Teritorija.  
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Mūsų miškai.  
12.00 Pasaulis X. N-7. 
13.00 “Deimantų medžiotojai” 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Mikropasauliai”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.20 “Mikropasauliai”. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 “Vestuvių kovos”. N-7. 
20.05 “Mikropasauliai”. N-7. 
20.35 “Laukinis pasaulis”.  
21.00 Žinios. 
21.25 VMG vasara.  
21.30 “Kaip užauginti planetą. 
Varžovas”. N-7. 
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14. 
23.30 “Odisėja”. N-14. 
1.30 “24/7”.  
2.10 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14. 
2.50 Amerikos muzikos 
“Grammy” apdovanojimai. 
2014 m. 
5.30 “Gamtos pasaulis”. N-7. 
5.50 “Vestuvių kovos”. N-7.

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 „Pasaulio dokumentika. 
Afrika. 1 d. Kalaharis“ (k). 
13.30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Taip. Ne.
15.00 „Puaro“. N-7 
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7
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 „Fotografo objektyve - 
Obamos Baltieji rūmai“.
23.15 Vakaro žinios. 
23.45 „Rojus Lietuvoj“. 
0.45 „Šnipai“. N-7
1.45 „Senis“. N-7

6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Karibų auksas“ (k). N-7
10.40 „Gaisrinės šuo“ (k).
12.55 „Kung Fu Panda“.

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.  
17.30 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas.  
20.35 „Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė“. N-7
21.30 Žinios.  
22.10 „Mentalistas“. N-7
23.10 „Judantis objektas“. N-7
0.10 „Havajai 5.0“. N-7
1.05 „Klientų sąrašas“. N-7
2.00 „Išrinktieji“. 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 
11.15 „Karibų piratai. Pasaulio 
pakrašty“. 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.  
19.00 Draugiškos vyrų 
krepšinio rungtynės. Lietuva - 
Australija.  
21.00 Meilė ar pinigai? N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 „Privati praktika“. N-7  
23.00 „Gal tai meilė?“. N-7
1.10 „Daktaras Hausas“. 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 „Laimės kūdikiai“ (k). 
N-7  
11.00 „Laukinis“. 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 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.30 „Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7
20.30 „Jokių kliūčių“.  
21.30 „Urvas“. N-7
23.30 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.25 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.20 „Laukinis“ (k). N-7
2.20 Bamba TV. S 

6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“. 
7.15 „Draugai X“. N-7  
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.35 „Žaibo smūgis“. 
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
9.50 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Supervisata“.  
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.45 „Sodininkų pasaulis“ 
(k).  
11.15 „Karadajus“ (k). N-7 

12.10 „Arti namų“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“ 
(k). N-7
15.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Beverli Hilso policinin-
kas 2“. N-7 
22.55 „Mafijos daktarė“. N-7
23.50 „Dūmas“. N-14
0.45 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
10 s. „Batuotas katinas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.  
11.45 Kine kaip kine (k).  
12.10 „Žalčio žvilgsnis“ (k).  
13.45 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. 
Lietuvos įvaizdis vakaruose. 
1 d.  
17.30 Kūrybos metas.  
18.00 Žinios. Ukraina. (k).  
18.15 „Česlavo Milošo sugrį-
žimas“. 
18.45 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. VMFD „Žalgiris“ – 
„Atlantas“.  
20.45 „Forsaitų saga“. N-7  

22.40 Operetė mano meilė.  
23.15 Linija, spalva, forma (k).  
0.00 Panorama (k).  
0.25 „Kalbantys vėjui“. 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 „Visagalė reklama“ (k). 
10.50 „Rojaus sodai“ (k). 
11.50 „Visagalė reklama“ (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 „Pagrindinis įkaltis“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. 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 „Pagrindinis įkaltis“. 
N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Pjūklas 3“. S
1.20 Projektas „Monstras“. 
N-7 

7.30 Teritorija. 
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 „Apaštalas“. N-7
19.50 VMG vasara. 
19.55 „Pragaras ant ratų“. 
N-7 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Pasaulis X. N-7 
23.45 „Pragaras ant ratų“ N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai. 
1.55 „Ilgai ir laimingai“.
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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 „Fotografo objektyve - 
Obamos Baltieji rūmai“ (k).
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
15.00 „Puaro“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Bėdų turgus.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 „Lilehameris“. N-7 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 „Nepaskelbtas karas. 
Dokumentalisto užrašai“. 1 d.
22.35 Emigrantai. 
23.30 Vakaro žinios.
0.00 „Rojus Lietuvoj“.
0.30 „Šnipai“. N-7 
1.30 „Senis“. N-7 

6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai”“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Velvet“ (k). N-7 
10.25 „Viengungis“ (k).
12.25 „Tomas ir Džeris“ (k). 
12.55 „Kung Fu Panda“. 

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.  
17.30 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas.  
20.35 „Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Sunku nužudyti“. N-14
0.05 „Havajai 5.0“. N-7 
1.00 „Klientų sąrašas“. N-7 
1.55 „Išrinktieji“. N-14

6.40 Teleparduotuvė. 
6.55 Žalioji enciklopedija.  
7.00 „Pilotas Balu“. 
7.30 „Antinas Narsuolis“. 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“. 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 „Kobra“. N-7 
12.20 „Šeimos reikalai“.  
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 „Gynėjas“. N-14 
0.55 „Daktaras Hausas“.  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 „Mano virtuvė geriau-
sia“.  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.30 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7  
20.30 „Jokių kliūčių!“ N-7 
21.30 „Milijonas metų prieš 
mūsų erą 2“. N-14 
23.35 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14  
0.30 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.25 „Laukinis“ (k). N-7  
2.25 Bamba TV. S

6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“. 
N-7
7.15 „Draugai X“. N-7
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.35 „Žaibo smūgis“. 
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
9.50 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Supervisata“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodininkų pasaulis“ (k). 
11.15 „Karadajus“ (k). N-7 
12.10 „Arti namų“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“ 
(k). N-7 
15.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Šventasis“. N-7 
23.10 „Mafijos daktarė“. N-7 
0.05 „Dūmas“. N-14
1.00 „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 
„Daržovių ir saldumynų kova“ 
(k).  
13.00 Vakaro autografas (k).  
13.45 „Haudis Gaudis“. 
14.05 „Aivenhas“. 
14.30 Pagalbos ranka.  
15.00 Vileišiada. Šeimos ir 
valstybės istorija. 3 d. Antanas 
ir Emilija Vileišiai. (k).  
15.30 Linija, spalva, forma (k).  
16.15 „Stebuklingi vaikai“. 
16.40 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos įvaizdis vakaruose. 
2 d.  
17.30 Kūrybos metas.  

18.00 Žinios. Ukraina. (k).  
18.15 „Prokurorai“. 
19.05 „Žiniuonė“. 
19.15 Septynios Kauno dienos 
(k).  
19.45 Savaitė.  
20.15 Istorijos detektyvai.  
21.00 „Išsiskyrę!“ 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).  
0.25 Karlo Orfo kantata 
„Carmina burana“ (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.
12.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ 
(k). 
13.15 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).
13.45 Pasivaikščiojimai su 
Irena Veisaite. 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 „Pagrindinid įkaltis“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 

13.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. 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 „Pagrindinis įkaltis“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 „Aš, kitas aš ir Irena“. 
N-14
0.00 „ Byvis ir Tešlagalvis 
užkariauja Ameriką “. N-14
1.30 „CSI Majamis“. N-7

7.20 Reporteris.  
8.00 „Apaštalas“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 „Orbita. Nepaprasta 
Žemės kelionė“. N-7 
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 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tieisogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Apaštalas“. N-7 
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.45 Nuoga tiesa. N-7 
23.45 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Ilgai ir laimingai“.
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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 Emigrantai (k).
12.50 Lašas po lašo (k).
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Bėdų turgus.
15.00 „Puaro“. N-7 
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 „Australijos lietuviai - toli-
mi ir artimi“. 1 d. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Juodabarzdis“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 „Nepaskelbtas karas. 
Dokumentalisto užrašai“. 2 d.
22.35 Gyvenimas.
23.30 Vakaro žinios. 
0.00 „Rojus Lietuvoj“.
0.30 „Šnipai“. N-7
1.30 „Senis“. N-7

6.05 Labas vakaras, Lietuva 
(k.).  
6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25  „Kung Fu Panda“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50  24 valandos (k). N-7

9.30 Tikras gyvenimas (k).
11.30 „Baisiausia mano gyveni-
mo savaitė“ (k). N-7 
12.55 „Kung Fu Panda“. 
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.  
17.30 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 
20.35 „Baisiausia mano gyveni-
mo savaitė“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Sukrečiantis skrydis“. N-7
0.10 „Havajai 5.0“. N-7
1.05 „Klientų sąrašas“. N-7 
2.00 „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 „Šeimos reikalai“.  
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 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 „Nemirtingieji“. N-14
1.15 „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“.  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7  
19.30 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7 
20.30 „Jokių kliūčių!”. N-7 
21.30 „Mistinė upė“. N-14
0.20 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7 
1.15 „Laukinis (k)“. N-7.  
2.15 Bamba TV. S

6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“. 
7.15 „Draugai X“. N-7
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“.

8.35 „Žaibo smūgis“. 
9.00 „Krepšininkai“. 
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 „Arti namų“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 Superauklė. N-7
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“ 
(k).  
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Derybininkas“. N-14
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 Naktinis ekspresas (k).  
12.15 Mūsų dienos - kaip 
šventė (k).  
13.45 „Amerika pirtyje“ (k).  
15.30 Legendos (k).  
16.15 „Stebuklingi vaikai“. 
16.40 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos įvaizdis vakaruose. 
3 d.
17.30 Kūrybos metas.  
18.00 Žinios. Ukraina. (k).  
18.15 Senieji Lietuvos vienuo-
lynai. Vilniaus Laterano kanau-
ninkų vienuolynas ir Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčia.  
18.50 „Ne spalvotų viršelių 
herojai“.  

19.30 Kultūros metraščiai.  
20.40 Džiazo vakaras.  
21.10 Kultūros savanoriai.  
21.40 ...formatas.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 „Viso gero, draugai 
partiniai!“ 
23.25 „Česlavo Milošo sugrįži-
mas“ (k).  
0.00 Panorama (k).  
0.25 „Prokurorai“ (k).

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Pagrindinis įkaltis“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama“. 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 „Pagrindinis įkaltis“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Absolventė“. N-7 
23.20 Europos pokerio turas. 
S
0.25 „Civilinis ieškinys“. N-7
2.30 „CSI Majamis“. N-7 

7.20 Reporteris. 
8.00 „Apaštalas“. 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 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Apaštalas“. N-7 
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Kitoks pokalbis. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Patriotai. N-7 
23.45 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris.  
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Ilgai ir laimingai“.

Primename, kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 55 litai.
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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 „Juodabarzdis“ (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 „Puaro“. N-7 
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“. 
19.30 „Australijos lietuviai - 
tolimi ir artimi“. 2 d.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 „Juodabarzdis“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Nepaskelbtas karas. 
Dokumentalisto užrašai“. 3 d.
22.35 Specialus tyrimas.
23.30 Vakaro žinios. 
0.00 „Rojus Lietuvoj“. 
0.30 „Šnipai“. N-7
1.30 „Senis“. N-7

6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kung Fu Panda“ (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 „Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė“ (k). N-7. 
12.00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
12.55 „Kung Fu Panda“. 
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.  
17.30 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Galutinis tikslas 2“. N-14
23.55 „Paskutinė tvirtovė“. 
N-7
0.50 „Deksteris“. N-14 
1.45 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 „Šeimos reikalai“. 
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 „Visos Australijos dul-

kės“. 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 „Gelbstint eilinį Rajaną“. 
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“.
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Liežuvautoja“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.30 „Didžiojo sprogimo 
teorija“. N-7 
20.30 Juoko kovos. N-7 
21.30 „Žandaras ir ateiviai“. 
N-7
23.20 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.15 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7
1.10 „Laukinis“ (k). N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“.
7.15 „Draugai X“. N-7 
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.35 „Žaibo smūgis“.

9.00 „Krepšininkai“.
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 „Arti namų“. N-7 
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“ 
(k). 
15.55 „Komisaras Aleksas“. 
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 VII. Žaliasis žmogus“. 
N-14 
23.00 „Sekso magistrai“. N-14
0.00 „Užribis“. N-7
0.55 „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 Muzika gyvai (k).  
13.35 Valstybinio Vilniaus 
mažojo teatro spektaklis 
„Madagaskaras“ (k).  
16.15 „Stebuklingi vaikai“. 
16.40 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos įvaizdis vakaruose. 
4 d.  

17.30 Kūrybos metas.  
18.00 Žinios. Ukraina. (k).  
18.15 „Prokurorai“. 
19.00 Vileišiada. Šeimos ir 
valstybės istorija. 4 d. Vileišių 
atminties puoselėjimas.  
19.30 „Česlavo Milošo am-
žius“. 1 d. 
21.11 Legendos.  
22.01 Naktinis ekspresas.  
22.31 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.01 Panorama (k).  
0.25 „Viso gero, draugai par-
tiniai!“ (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 „Pagrindinis įkaltis“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. 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 „Elementaru“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Dangaus karalystė“. 
N-14
0.30 „Įsiveržimas“. N-14 

7.20 Reporteris.
8.00 „Apaštalas“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Kaip užauginti planetą. 
Varžovas“. 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 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.45 „Apaštalas“. N-7 
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
23.45 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai. 
1.55 „Ilgai ir laimingai“.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Klausimėlis.lt  
6.15 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 3 d. (k).  
7.15 Gyvenimas (k).  
8.10 Emigrantai (k).  
9.00 „Australijos lietuviai - toli-
mi ir artimi. 1, 2 d. (k) 
11.00 „Juodabarzdis“ (k). N-7 
12.00 Žolinės atlaidai 
Krekenavoje. Šv. Mišių tiesio-
ginė transliacija.  
13.45 „Miškais ateina ruduo“.  
16.15 Juokis. Humoro šventė.  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.15 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas.  
18.30 Laumės juosta 2014.  
20.25 Loterija „Perlas“.  
21.00 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014.  
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014.  
23.00 Jūros šventė 2014. 
Koncertuoja Stasys Povilaitis.  
1.00 „Senis“. N-7

6.45 „Tomas ir Džeris“.
7.10 „Kung Fu Panda“ (k). 
7.35 „Betmenas prieš 
Raudonveidį“. N-7 
8.55 „Tomas ir Džeris Marse“.
10.20 „Turtuolis Ričis“.
12.15 „Žarijos miestas“. 
14.10 „Guru“. N-7
16.25 „Nes aš taip pasakiau“. 

N-7 
18.30 Žinios. 
19.00 „Pasodinsiu savo EKS“. 
N-7 
21.15 „13 rajonas. Plytų rū-
mai“. N-14
23.00 „Paskutinis skautas“. 
N-14
1.10 „Galutinis tikslas 2“ (k). 
N-14  

7.05 Teleparduotuvė.  
7.20 „Finas ir Ferbis paraleli-
niame pasaulyje“. 
9.00 „Dvynių nuotykiai“. 
10.40 „Pamišę dėl šokių“. N-7 
12.55 „Flukas“. 
14.50 „Mėnesienos karalystė“. 
N-7 
16.40 „Audros karys“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Kung Fu Panda“. 
20.45 „Taksi 4“. N-7 
22.30 „Operacija “Džeronimo”. 
Būrys, nukovęs Osamą bin 
Ladeną“. N-14 
0.50 „Kelyje“. 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 geriau-
sia“. 
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 „Palikti po pamokų“. 
N-14 
23.35 „Žandaras ir ateiviai“ 
(k). N-7
1.20 „Laukinis“ (k). N-7 
2.20 Bamba TV. S

6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“. 
N-7
7.15 „Draugai X“. N-7 
8.10 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.35 „Žaibo smūgis“.
9.00 „Krepšininkai“.
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 „Arti namų“. N-7
13.05 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“ 
(k). 
15.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7 
20.05 „Karadajus“. N-7 

21.00 „Detektyvas Kolambas. 
Detektyvo vestuvės“. N-7 
22.45 SNOBO KINAS 
„Griaustinio dienos“. N-14
0.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Vaikų klubas (k).  
9.30 Koncertas „Lakštingalos 
sugrįžta“. 1, 2 d. (k).  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Naktinis ekspresas (k).  
12.15 Mūsų dienos - kaip 
šventė (k).  
13.45 Žolinė. 2000 m.  
14.15 Kūrybos metas (k).  
14.50 Kauno dramos teatro 
spektaklis „Dobilėlis penkia-
lapis“. 
16.25 „Pražydo pasklido žiedai 
po laukus“. 
18.00 Žinios. Ukraina.(k).  
18.15 „Jaunoji karta“. 
18.35 Tavo zona.  
19.30 „Česlavo Milošo am-
žius“. 2 d.  
21.10 Teatras.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Lietuvių kinas trumpai.  
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 „Visagalė reklama“ (k). 
14.10 „Rojaus sodai“ (k).  
15.05 „Visagalė reklama“ (k). 
15.55 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos (k). N-7  
17.00 Yra kaip yra (k). N-7 
17.50 KK2 (k). N-7 
18.30 Dviračio šou (k).  
19.00 Autopilotas (k).  
19.25 Tauro ragas (k). N-7 
19.55 Apie žūklę (k).  
20.25 Yra kaip yra (k). N-7 
21.15 KK2 (k). N-7 
21.55 Dviračio šou (k).  
22.20 24 valandos (k). N-7 
22.55 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
23.40 24 valandos (k). N-7 
0.15 Sekmadienio rytas (k).  
0.55 Dviračio šou (k).  
1.25 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
1.50 Dviračio šou (k).  
2.15 24 valandos (k). N-7 
2.50 Yra kaip yra (k). N-7  
3.40 KK2 (k). N-7  
4.20 Dviračio šou (k). 
4.45 Autopilotas (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 „Elementaru“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. 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 „Elementaru“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
23.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14 
0.00 „Mažylė Houp“. N-7
0.55 „Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis“. N-7

8.05 „Vera“. N-7 
10.00 „Detektyvas Morsas“. 
N-7 
13.50 „Šviesos lašas“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Šviesos lašas“. N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 „Šviesos lašas“(tęs.). 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Šviesos lašas“. N-7 
19.30 „Moterų daktaras“. N-7 
21.30 „3000 mylių iki 
Greislendo“. N-7 
23.55 „Nakties košmarai“. S 
1.50 „3000 mylių iki 
Greislendo“. N-7
3.45 „Nakties košmarai“. S

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



2014 m. rugpjūčio 9 d.

Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”.21.05 TV 
serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”. 23.10 Lietuvos “Laikas”. 23.20 TV 
serialas “Skyrybos”. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Vaidybinis f. “Liepos lietus”. 2.40 
TV serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”. 4.20 Mados nuosprendis. 5.10 
Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.15 Naujienos. 7.05, 8.05, 
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.05 
Dokumentinis serialas. 10.40 24 klausimai. 11.05 Arsenalas. 11.35 Biuro stilius. 
12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Forumas. 13.50, 2.20 Firmos 
paslaptis. 14.05, 22.00 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 
15.30 Arena. 15.45 Vaidybinis f. “Asmeninės sąskaitos”. 17.10 Susitikimo vieta. 
19.20 Žurnalisto tyrimas. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45, 3.55 X zona. 23.00, 
4.10 Dokumentinis f. 23.55 Vaidybinis f. “Žydrasis karbunkulas”. 1.30 Jėgos 
veiksnys. 2.00 Moterų žurnalas. 2.35 Pavarų dėžė. 3.10 Žurnalisto tyrimas. 
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV 
kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.45 Padriki už-
rašai. 13.00 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.25 TV serialas “Jasmin”. 
15.10 “Laba diena!” 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”.21.05 TV 
serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”. 23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.25 TV 
serialas “Skyrybos”. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Vaidybinis f. “Į pasaulio kraštą”. 2.15 
TV serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”. 3.55 Mados nuosprendis. 4.45 
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, 1.15 Naujienos. 7.05, 8.05, 
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas “Montekristas”. 10.10 
Apie maistą. 10.40 Žurnalisto tyrimas. 11.05 Pavarų dėžė. 11.35 Moterų žurnalas. 
12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00, 1.30 Sveikata. 13.35 Pirmyn į 
praeitį. 14.00, 22.00 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 
15.30 Interesų sritis.15.45 Vaidybinis f. “Žydrasis karbunkulas”. 17.05 Susitikimo 
vieta. 19.20, 3.10 24 klausimai. 20.40, 3.40 Specialus reportažas. 21.45, 3.55 X 
zona. 23.00, 4.10 Dokumentinis f. 23.50 Vaidybinis f. “Akimirkos” (1). 1.00 Aktualus 
interviu. 2.05 Bajorai. Brutali istorija. 2.30 Mūsiškiai. 2.45 Smegenų šturmas. 
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV 
kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.45 Padriki už-
rašai. 13.00 TV serialas “Jasmin”.14.00 Naujienos. 14.25 TV serialas “Jasmin”. 
15.10 “Laba diena!” 15.55 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”.21.05 TV 
serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”. 23.10 Lietuvos “Laikas”. 23.15 TV 
serialas “Skyrybos”. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Žvaigždėlaivis. 1.05 Vaidybinis f. 
“Viengungiai aprūpinami bendrabučiu”. 2.30 TV serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo 
gyvenimas”. 4.05 Mados nuosprendis. 5.00 Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 
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6.45 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.05 Sveikata. 9.00 
Naujienos. 9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00 
Naujienos. 11.20 Idealus remontas.12.25 Atspėk melodiją. 12.55 Didžiųjų rusų ke-
liautojų pėdsakais. 14.00 Kas? Kur? Kada? 14.50 Dvi žvaigždės. 16.25 Linksmųjų 
ir išradingųjų klubas. 18.30 Šlovės minutė. 20.00 Laikas.20.35 Parodijų šou. 22.55 
Kubas. 23.50 Informacinė laida. 0.25 Vaidybinis f. “Giminės”. 1.55 Vaidybinis f. 
“Stiprios dvasios žmonės”. 3.30 Muzikinis kanalas. 

 
5.05 Panorama. 5.35, 2.05 Baltarusijos bažnyčios. 6.00 Autografas. 6.30 Aukščiau 
stogo. 6.55 Vaidybinis f. “Stepano Gusliakovo haremas”. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 
9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10 Animacinis f. 9.15, 3.50 Muzikinis f. “Buratino 
nuotykiai” (2). 10.25, 3.25 Senos pasakos. 10.50 Firmos paslaptis. 11.05 Rytdiena 
- tai mes. 11.30 Apie maistą.12.10 Naujienos. Centrinis regionas. 12.30, 3.00 
Minskas ir minskiečiai. 12.55 Dokumentinis serialas. 13.30 Medicinos paslaptys. 
13.55 Moterų žurnalas. 14.25 Arsenalas. 15.15 Tavo miestas.15.30 Tyrimo pa-
slaptys. 15.55 Mūsiškiai. 16.10, 1.10 Reali diplomatija. 16.35 Terra incognita. 17.00 
Smegenų šturmas. 17.30 Pasitikėk ir tikrink. 17.55, 23.30 Mistinės istorijos. 18.45 
Bajorai. Brutali istorija. 19.15 Superloto. 20.05, 0.15 Toje pačioje vietoje tuo pačiu 
metu. 21.00 Svarbiausias eteris. 22.00 Orai. 22.15 Vaidybinis f. “Apmąstymų me-
tas”. 1.35 Baltarusija 24. Savaitės apžvalga. 2.30 Pirmyn į praeitį. 
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6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV kanalas “Labas rytas”. 
11.00 Naujienos. 11.40 Gyventi sveikai. 12.45 Padriki užrašai. 13.00 TV serialas 
“Jasmin”. 14.00 Naujienos 14.25 TV serialas “Jasmin”. 15.05 “Laba diena!” 16.00 
J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV serialas “Asmeninis tyrėjo 
Saveljevo gyvenimas”. 23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.25 TV serialas “Skyrybos”.0.20 
Informacinė laida. 0.50 Vaidybinis f. “Apie meilę”. 2.05 TV serialas “Asmeninis tyrėjo 
Saveljevo gyvenimas”. 3.45 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, 1.00 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 Reali diplomatija. 
11.00, 2.55 Dokumentinis f. 11.15 Reporteris. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas 
meile”. 13.05 Fortifikacija. 13.50 Atgalinė atskaita.14.15 Perkrovimas. 15.15 
Regiono naujienos. 15.30 Baltarusijos žemė. 15.45 Vaidybinis f. “Apmąstymų me-
tas”. 16.50 Mūsiškiai. 17.05 Susitikimo vieta. 18.05 TV serialas “Montekristas”.19.20, 
3.05 24 klausimai. 20.40, 3.35 Arena. 21.00 Panorama. 21.45, 3.50 X zona. 22.00 
Forumas.22.55, 4.05 Dokumentinis f. 23.20 Vaidybinis f. “Asmeninės sąskaitos”. 
0.45 Aktualus interviu.1.15 Muitų sąjunga. 1.45 Biuro stilius. 2.05 Laida apie futbolą. 
2.20 Arsenalas. 4.35 Realus pasaulis.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV 
kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.45 Padriki už-
rašai. 13.00 TV serialas “Jasmin”.14.00 Naujienos. 14.25 TV serialas “Jasmin”. 
15.10 “Laba diena!” 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.40 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 
8.10 X zona. 8.50 Metropolito žodis. 9.10, 18.00 TV serialas “Montekristas”. 10.10 
Apie maistą. 10.35 24 klausimai.11.00 Smegenų šturmas. 11.30 Bajorai. Brutali is-
torija. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”.13.05, 1.00 Medicinos paslaptys. 
13.30 Pasitikėk ir tikrink. 14.00, 22.00 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono 
naujienos. 15.30 Specialus reportažas. 15.45 Vaidybinis f. “Akimirkos” (1). 16.50, 
1.50 Firmos paslaptis. 17.05 Susitikimo vieta. 19.20, 2.30 Piniginė ir gyvybė. 20.40, 
2.55 Interesų sritis. 21.45, 3.10 X zona. 22.55, 3.25 Dokumentinis f. 23.35 Vaidybinis 
f. “Akimirkos” (2). 1.25 Garsenybės. 2.05 Terra incognita. 4.05 Žmogaus kūnas. 4.30 
Realus pasaulis.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV ka-
nalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.45 Padriki užrašai. 
13.00 TV serialas “Jasmin”.14.00 Naujienos. 14.25 TV serialas “Jasmin”. 15.10 
“Laba diena!” 15.55 J. Menšovos laida. 16.55 Mados nuosprendis. 17.55 Jūrmala. 
Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.30 TV žaidimas “Stebuklų laukas”. 21.30 
Antrininkai. 0.30 Informacinė laida. 1.00 Vaidybinis f. “Privatus detektyvas, arba 
Operacija “Kooperacija”. 2.25 Vaidybinis f. “Jei aš būčiau viršininkas”. 3.40 Mados 
nuosprendis.5.25 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, 1.40 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 8.50 Metropolito žodis. 9.10 TV serialas “Montekristas”. 
10.10 Baltarusijos virtuvė. 10.35 Piniginė ir gyvybė. 11.00 Terra incognita. 11.30 
Garsenybės. 12.10, 19.55 TV serialas “Gydymas meile”. 13.05, 1.10 Rytdiena - tai 
mes. 13.35, 2.15 Aukščiau stogo. 14.00, 22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 
Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. “Akimirkos” (2).16.55, 
1.55 Baltarusijos žemė. 17.10, 3.05 Praėjusio amžiaus dainos. 18.05 Mistinės istori-
jos. 19.20 Tyrimo paslaptys. 20.45 Aktualus interviu. 21.45, 4.00 X zona. 23.05, 4.25 
Reporteris. 23.45 Vaidybinis f. “Ana ir Komandoras”. 2.40 Pasitikėk ir tikrink.
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7.05 Naujienos. 7.30 Kontrolinis pirkimas. 7.55 Vaikų klubas. 8.20 Grok, armonika! 
9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Jūrmala. Humoro fes-
tivalis. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.20 Vaidybinis f. “Sportloto 82”. 
14.10 Valerija. Nuo išsiskyrimo iki meilės. 15.10 Dainos mylimiems žmonėms. 16.20 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas.17.00 Naujienos. 17.25 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
18.10 Vaidybinis f. “Mylėti negalima pamiršti”. 20.00 Laikas. 20.35 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 22.20 Vaidybinis f. “Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją”. 0.05 Šįvakar su A. 
Malachovu. 1.40 Informacinė laida. 2.10 Vaidybinis f. “Verbuotojas”. 3.35 Vaidybinis f. 
“Labas rytas!” 5.00 Jūrmala. Humoro festivalis.6.30 Muzikinis kanalas.

5.10, 21.00 Panorama. 5.50 Religinė laida. 6.15 Vaidybinis f. “Ana ir Komandoras”. 
7.40, 18.10, 0.10 Mistinės istorijos. 8.30, 2.55 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 9.05, 3.20 Muzikinis f. “Parduotas juokas” (1). 10.10 Animacinis f. 
10.25 Autografas. 10.50 Perkrovimas. 11.30 Apie maistą. 12.10 Fortifikacija. 12.50 
Firmos paslaptis. 13.05 Dokumentinis serialas. 13.35 Sveikata.14.05 Biuro stilius. 
14.30 Pavarų dėžė. 15.15 Regiono naujienos. 15.30, 2.30 Muitų sąjunga. 16.00 
Jėgos veiksnys. 16.25 Atgalinė atskaita. 16.50 Aplink planetą. 17.30 Baltarusija 
24. 17.55 Mūsiškiai. 19.00 Garsenybės. 19.30, 1.05 Slavų mugė. 21.40 Žurnalisto 
tyrimas.22.05 Vaidybinis f. “Tryliktąjį - sunaikinti”.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt 
6.15 Pagalbos ranka.
6.40 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k).
7.30 Bėdų turgus (k).  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 „Haudis Gaudis“.  
9.25 „Aivenhas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Skonio improvizacija. 
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
12.00 Mūsų miesteliai. Vidiškės.
13.00 „Dievų lopšys“.
14.00 Juokis. Humoro šventė.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Laumės juosta 2014.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Jūros šventė 2014. 
Koncertuoja grupė „Studija“. 
23.00 „Paradas“. N-14
1.20 „Senis“. N-7 

6.30 „Pirmykštė žemė“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas “. 
8.10 „Sunkus vaikas“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Lydekai paliepus, man 
panorėjus“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Šaunusis ponas Lapinas“.

11.40 „Jaunavedžiai“. N-7
13.30 „Gatvės tango“. N-7 
15.55 „Mano puikioji auklė“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Ragai ir kanopos“.
20.40 „Operacija „Delta farsas“. 
N-7
22.25 „Lengvabūdė pirmūnė“. 
N-14
0.10 „Velnio krėslas“. S
1.55 „13 rajonas. Plytų rūmai“ 
(k). N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Redakajus“. 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 „Mažasis sniego žmogus“. 
12.25 „Sunkus sprendimas“. N-7
14.20 „Lėktuvu, traukiniu ir auto-
mobiliu“. N-7
16.10 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00  Draugiškos vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva - Graikija. 
19.50 Rungtynių pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 
21.00 „Idealus pabėgimas“. 
N-14 
22.55 „Šalutinis poveikis“. N-14 
1.05 „Paslaptingi ryšiai“. N-7

7.00 Yra kaip yra (k). N-7

8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 Driftas su D1 Sport.
9.00 VRS kamera. N-7 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Atsargiai - moterys!“ N-7 
10.30 Kviečiu vakarienės. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato 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 
„Nevaldomas traukinys“. N-14 
23.15 AŠTRUS KINAS „Iltys“. S 
1.05 Bamba TV. S

6.50 „Nuotakos siaubūnės“. N-7
7.40 „Parduotuvių karalienė“. 
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 
16.35 „Dalasas“. N-7 

17.30 „Švarcvaldo viešbutis“. 
N-7
19.25 „Nuogas ginklas 33” 1/3. 
Paskutinis įžeidimas“. N-7 
21.00 NemaRus kinas. 
„Budulajaus sugrįžimas“. N-7
22.20 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7
23.25 „Nematomas žmogus“ (k). 
0.20 „Nerami tarnyba“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 Tavo zona (k).  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.15 Krikščionio žodis (k).  
10.30 Kelias.  
10.45 Vaikų klubas.  
11.15 Naktinis ekspresas (k).  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 ...formatas (k).  
12.15 Kultūros metraščiai (k).  
13.25 Operetė mano meilė (k).  
14.00 Kine kaip kine.  
14.25 „Aš esi tu“. 
16.00 „Ne spalvotų viršelių he-
rojai“ (k).  
16.40 Kultūra.  
17.00 Kasdienybės aitvarai.  
17.45 Vakaro autografas.  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.45 Lietuvos Tūkstantmečio 
dainų šventės dainų vakaras 
„Pasveikinkim vieni kitus“. 2009 
m.  
21.20 „Laisvė“. 
23.00 Panorama (k).  
23.25 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  
0.20 „Pražydo pasklido žiedai po 
laukus“ (k). 

5.10 Tauro ragas (k). N-7  

5.35 Apie žūklę (k).  
6.05 Yra kaip yra (k). N-7  
6.55 KK2 (k). N-7  
7.35 Dviračio šou (k).  
8.00 24 valandos (k). N-7 
8.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7  
9.20 24 valandos (k). N-7  
9.55 Sekmadienio rytas (k).  
10.35 Dviračio šou (k).  
11.05 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
11.30 Dviračio šou (k).  
11.55 24 valandos (k). N-7  
12.30 Dviračio šou (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Nuo...Iki....  
14.15 KK2 (k). N-7  
14.55 Dviračio šou (k).  
15.25 Padėkime augti.  
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.45 Dviračio šou (k).  
18.15 Jėgos vietos.  
18.45 KK2 penktadienis. N-7 
20.00 Alchemija LX. VDU 25. 
VDU karta.  
20.30 Padėkime augti (k).  
21.00 „Visagalė reklama“. 
22.00 „Rojaus sodai“. 
23.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7  
23.55 Valanda su Rūta (k).  
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7  

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Kiečiausi vilkikų vairuoto-
jai“. N-7 
11.00 „Krokodilų medžiotojas“. 
N-7 

12.00 Trys pedalai. 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7
14.55 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
18.55 „Niekados šalis“. N-7
20.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14
22.00 „Dingęs be žinios“. N-14
22.55 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14  
23.50 „Mažylė Houp“. N-7 
0.45 „Dangaus karalystė“. N-14 

7.50 Patriotai.
8.50 „Nikita Chruščiovas. Balsas 
iš praeities“. N-7
9.55 „Kremlius - 9. 
Apdovanojimas už žmogžudys-
tę“. N-7 
11.00 „Vestuvių kovos“. N-7 
12.40 „Froido metodas“. 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 „Suši mergina“. N-14
1.30 „Mirtis rojuje“. N-7
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Kvapieji pipirai – ir gomuriui pamaloninti, ir stresui malšinti

„Gero apetito!“ – kasdien girdimas 
palinkėjimas. Ši frazė, ištarta prieš mė-
gaujantis maistu, pagardintu kvapiai-
siais pipirais, įgyja kiek kitokią reikšmę: 
kvapieji pipirai iš tiesų gerina apetitą 
ir skatina virškinimą. Kokį poveikį šis 
prieskonis turi sveikatai, kas lemia jų 
pikantišką aromatą ir įvairialypį skonį – į 
šiuos klausimus atsako Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakulteto Visuomenės 
sveikatos instituto direktorius prof. dr. 
Rimantas Stukas.  

Pasak profesoriaus, kvapiųjų pipirų 
kvapas sudėtingas – primena gvazdikė-

lių, juodųjų pipirų, muskato riešutų ir cina-
mono aromatą, o skonis aštrus. Dėl šios 
savybės kvapieji pipirai darniai įsilieja ir 
praturtina pačių įvairiausių – tiek pikantiš-
kų, tiek saldžių patiekalų skonį. Pabandy-
kite ¼ arbatinio šaukštelio kvapiųjų pipirų 
įmaišyti į 800 g maltos jautienos – iš jos 
paruošite unikalaus skonio maltos mėsos 
kepsnių ar paplotėlių mėsainių įdarui. Tuo 
tarpu vienu šaukšteliu maltų kvapiųjų pipi-
rų pagardinus kekso ar kiaušinio baltymų 
pyrago tešlą, sukuriamas išties stulbinan-
tis skonis ir aromatas.

Pikantišką aromatą patiekalams su-
teikia kvapiuosiuose pipiruose esantys 
eteriniai aliejai. Pasak prof. dr. Rimanto 
Stuko, pagrindinę eterinių aliejų dalį šiuo-
se pipiruose sudaro eugenolis ir į jį pana-
šūs fenoliai – kariofilenas, cineolas bei 
felandrenas. Tam, kad šie eteriniai aliejai 
išliktų džiovinant tropinio medžio „pimenta 
officinalis“ vaisius, tai turi būti atliekama 

profesionaliai, su atidžia priežiūra, o su-
džiuvę vaisiai – kvapieji pipirai išlikti ko-
kybiškos išvaizdos, jų pakuotėse neturi 
būti priemaišų. 

Įsigijus ir maisto gaminimui naudojant 
patikimų gamintojų, tokių kaip „Santa 
Maria“, kvapiuosius pipirus, jie džiugi-
na ne tik gomurį, bet ir padeda rūpintis 
sveikata. VU medicinos fakulteto Visuo-
menės sveikatos instituto direktoriaus R. 
Stuko teigimu, kvapieji pipirai palankiai 
veikia įvairius virškinimo sutrikimus: har-
monizuoja virškinimo eigą, aktyvina virš-
kinimo sulčių išsiskyrimą, gerina maisto 
pasisavinimą ir nesuvirškintų atliekų ša-
linimą iš organizmo. Jie taip pat gerina 
apetitą, skrandžio veiklą, medžiagų apy-
kaitą, malšina vidurių pūtimą bei veikia 
kaip lengvas diuretikas. Be to, kvapieji 
pipirai turi antiseptinių savybių bei tinka 
esant padidėjusiam nervingumui bei jau-
čiant stresą. 

Aplinkosaugininkai 
nusiplauna rankas

Ankstesniais metais, bent žadėję 
ką nors daryti, jog žmonėms ma-
žiau smirdėtų, dabar Utenos regio-
no aplinkos apsaugos departamento 
pareigūnai jau rodo į visuomenės 
sveikatos centro pusę. Neva, jei 
kiaulės smarvę skleidžia nepažeis-
damos gamtosaugos reikalavimų, 
kiaulės yra teisios. O smarvės lygį, 
gamtosaugininkų teigimu, nustatinė-
ti ir kiaulių augintojus ar kitus blogo 
kvapo skleidėjus bausti turėtų visuo-
menės sveikatos centro specialistai. 

Utenos visuomenės sveikatos 
centro Anykščių skyriaus vedėja 
Danguolė Sudeikienė teigė, jog jei 
gaus raštu parašytus skundus – va-
žiuos tirti į vietą. Tuo tarpu ilgai 
ir nesėkmingai su Svėdasų kiau-
lėmis kariaujantis kaimo turizmo 
sodybos savininkas Petras Baro-
nas „Anykštai“ 
sakė, kad kva-
pų matuotojai 
buvo atvažiavę 
ir ... pažeidimų 
nenustatė. „Ne-
gali sakyti, kad 
visada smirda. 
Būna, kad ir 
nesmirda. Ne 
visada juk laistomos srutos ar vėdi-
namos fermos.“ – nelinksmai šyp-
sojosi verslininkas. Jis dabar reika-
lauja ilgalaikio tyrimo, kad kvapai 
būtų matuojami bent savaitę. 

Paskutinėmis savaitėmis Svė-
dasų apylinkės „užkvimpa“ apie 9 
valandą vakaro, kai visi potencialūs 
uostytojai ir kiaulidžių savininkų 
baudėjai būna seniai baigę darbo 
dieną. Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamento direkto-
riaus pavaduotojas Pranas Kudaba 
„Anykštai“ sakė, jog apie po darbo 
valandų sklindančius blogus kvapus 
reikia pranešti bendruoju pagalbos 
telefonu 112. Tačiau jo viršininkas, 
Utenos regiono aplinkos apsaugos 
departamento direktorius Lauris 
Martišius, žurnalistus tikino, kad 
aplinkosaugininkus apie pažeidi-
mus (geriausia apie būsimus pažei-
dimus) reikia informuoti raštu. 

Ir kuo aplinkosaugininkų rangas 
aukštesnis, tuo, regis, dusinami 
anykštėnai jiems mažiau įdomūs. 
Aplinkos ministerijos pareigūnas 
išklausęs „Anykštos“ žurnalisto 
įžangą apie mūsų rajone sklindan-

Kiaulės laimi prieš žmones

čius kvapus, nurodė skambinti į 
Sveikatos apsaugos ministeriją.  

Muša nekilnojamojo turto 
vertę ir žlugdo verslą

Išeina, jog kiaulės Lietuvos vals-
tybės hierarchijoje yra pakankamai 
aukštose pozicijose – su jomis ga-
lima kovoti tik raštu, valdininkus 
iš anksto perspėjant, kad šios pra-
dės smirdėti.

Tuo tarpu bjaurus kvapas ne 
tik fiziškai erzina gyventojus, bet 
kerta ir „per piniginę“. „Sodybos, 
matyt, neparduosiu. Praradau jau 
antrą pirkėją.“ – kalbėjo į redak-
ciją paskambinęs svėdasiškis. Pa-
sak vyro, abu jo sodybos pirkėjai 
atsisakė savo planų pirkti nekil-
nojamąjį turtą netoli Svėdasų dėl 
bjauraus kvapo.   

Kalbas apie nekilnojamojo turto 
vertės kritimą Svėdasų apylinkėse 
patvirtina ir šio miestelio gyven-

tojas Arvydas 
Kilius. Pasak 
svėdasiškio, jei 
potencialūs pir-
kėjai patys tuo 
metu, kai at-
vyksta apžiūrėti 
sodybos, blogo 
kvapo neužuo-
džia, vėliau, pa-

sikalbėję su vietiniais, vis tiek apie 
smarvę sužino.

A.Kilius prie Svėdasų turi kaimo 
turizmo sodybą. „Mes pasmerkti 
bankrotui. Kai atvažiavus svečiams 
užsmirsta nuo kiaulidžių, jie ištve-
ria, bet ar jie pas mane sugrįš?“ – 
retoriškai klausė verslininkas.

Pažadų netesi

A.Kilius „Anykštai“ dėstė, jog 
nuo Svėdasų kiaulidės labiausiai 
smirda kiaulių šėrimo metu, kai 
atėję darbuotojai sujungia ventilia-
torius. Jo teigimu, srutos iš „Anykš-
čių Vosintos“ fermų pilamos į lau-
kus, o laukai neužariami. „Esu ir 
prifilmavęs, ir prifotografavęs kaip 
laistomos srutos.“ – sakė svėdasiš-
kis. Jam pikčiausia, kad pavasarį 
vykusiame Svėdasų bendruomenės 
susitikime su „Anykščių Vosintos“ 
atstovais svėdasiškiams buvo priža-
dėta, kad po srutų pilimo laukai bus 
aparti, kad kiaulidžių savininkai 
stengsis mažinti smarvę. „Niekas 
nepasikeitė. Jie netesi pažadų. Vis-
kas kaip buvo, taip ir liko. Ryte atsi-

kėlęs užuodžiu smarvę ir man diena 
jau sugadinta. Aš jau net nebeperku 
mėsos „Cestos“ parduotuvėje. Gal-
voju, jog gal jei mažiau kiaulienos 
valgysiu, mažiau kiaulidės smir-
dės.“ -  dėstė A.Kilius.   

Gyvenimo kokybė 
priklauso nuo vėjo

Kiaulidžių smarve skundžiasi ir 
Naujųjų Elmininkų gyventojai. Ir 
Bikūnuose gyvenanti šokoladinės 
„Paukštukas Pūga“ savininkė Lina 
Tamoliūnienė taip pat dažnai jaučia 
smarvę. „Kažkas vakarais darosi. Kai 
užsmirsta, kyla noras su savo šuniu-
kais išsiruošti į žygį ir surasti tuos, ku-
rie trukdo gyventi.“ – dėstė moteris.

Ir fermų kaimynų, ir traupiečių, 
kurie gyvena šalia mėšlo krūvos, 
gyvenimo kokybė priklauso nuo vy-
raujančių vėjų. „Kai vėjas pučia nuo 
mėšlidės pusės – traupiečiai langų ne-
atidarinėja.“ – „Anykštai“ sakė Trau-
pio seniūnė Daiva Tolušytė. Pasak 
seniūnės, aplinkosaugininkai įparei-
gojo ūkininką Ramūną Noreiką, ku-
ris sandėliuoja vištų mėšlų krūvą, ją 
apdengti. Krūva kol kas nėra apdeng-
ta. D.Tolušytės teigimu, kol mėšlas 
nejudinamas, dar nėra labai baisu, bet 
kai prasideda naujos krovinio partijos 
gabenimas – kaimas užsmirsta. 

Meras laukia, kol 
problemos išsispręs pačios

Kurorto statuso siekiančių 

Anykščių meras Sigutis Obele-
vičius gyvena Traupyje, visai 
šalia ūkininko vištų mėšlo. Jis 
„Anykštai“ aiškino, jog blogai, 
kad smirda, bet jis nieko negalįs 
padaryti. „Buvo aplinkosaugi-
ninkai ir visuomenės sveikatos 
centro specialistai – jie pažeidi-
mų nenustatė.“ – apie didžiulį 
Traupio ūkininko prie pat mies-
telio sukrautą vištų mėšlo kalną 
kalbėjo meras. Jis guodėsi tuo, 
kad mėšlas suvežtas laukų tręši-
mui, tad anksčiau ar vėliau bus 
išvežtas...

Kalbėdamas apie Svėdasų 
kiaulides, S.Obelevičius taip pat 
vylėsi, kad problema išsispęs 
pati, nes „Anykščių Vosintos“ 
savininkai lenkai ketina statyti 
biodujų generatorių. „Danijoje 
kiaulių skaičius dešimt kartų di-
desnis nei Lietuvoje. Smirda, bet 
danai gyvena ir išgyvena su savo 
kiaulėmis.“ – aiškino meras. 

Jo įsitikinimu, su ūkininkais ir 
kiaulių augintojais – vis tiek ne-
pakovosi. „Na, ką jiems galima 
padaryti. Daugiausia ką galima 
pasiekti, tai „uždėti“ baudą.“-  
apie kiaulių pergalę prieš žmo-
nes kalbėjo meras. O kalbėda-
mas apie P.Barono ar A.Kiliaus 
kaimo turizmo verslo žlugdymą, 
S.Obelevičius dėstė, kad kalti ir 
patys verslininkai, mat sodybas 
įsirengė netoli kiaulidės...

Traupio seniūnė Daiva To-
lušytė „Anykštai“ dėstė, kad 
traupiečiai sprendimus ati-
daryti langus ar ne, priima 
pagal vėjo kryptį

Svėdasiškis kaimo turizmo 
sodybos savininkas Arvydas 
Kilius mano, jog kiaulidės 
pasmerkė jo verslą bankro-
tui.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

„taip“: „Mūsų visų lygių valdžių politika: nepatinka - pasikarkit.“

„Pigesni“: „Traupio žmonių sveikata ir gyvybės pigesnės negu kitų rajono gyventojų: žiemą slidžius kelius ištirp-
do tik atodrėkis, vasarą uždusins mėšlo smarvė primenanti dvėselieną...“

„nesupratau“: „Tai kam dabar skųstis? Kai mašina ant vejos sustoja - pažeidimas, kai prie upės pasisioji –pa-
žeidimas, o kai kiaulių verslas žmones dusina, kai per karščius kvėpuoti nėra kuo, viskas gerai. O kaip su oro tarša? 
Čia irgi sveikatos centro reikalas?“

„reikia“: „Reikia Lietuvėlėj šlubo vokiečio su lanksčiu bizūnu“.

„turistas“: „Įvažiuoji į Anykščių rajoną nuo Panevėžio pusės -smirda. Įvažiuoji nuo Kupiškio Rokiškio ar Utenos 
-smirda. Kuroooortas!!!!!“

„žinoma“: „Merai reikalingi kalbom sakyti kaip gyventi gera, dar šventėse dalyvauti ir otkatams įsisavinti. Kai 
žmonės nuo smarvės dūsta, merai bando turčiams įtikti. O jūs, varguoliai, kvėpuokite šūdu arba nustipkit. Iš jūsų 
kyšio nepaimsi. Neturit iš ko duoti. Va...“

„Robertas“: „Kokie visi pasidarė ponai. Dar prieš porą dešimtmečių kožnas svėdasiškis pats po š... braidė - jei 
ne kolchoze, tai savo tvartely, o dabar tokie estetai pasidarė, kad fermas reikia deginti, nes kažkam smirda. Mėsytę 
tai ryjat, ponai“.

„Anykščių Merfis“: „Taip. Tai suplanuota provokacijų prieš kiaules virtinė. Pradžioje menkinamas jų įvaizdis, 
paskui prasidės ir masinės skerdynės“.

„o aplinkosaugininkai“: „be uosles, ar gali tokie dirbti, jei turi kas jiems rodyti pirstuku ką turi daryti, tai kam 
mums jie tokie“.

(Komentatorių kalba netaisyta – red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

...bjaurus kvapas ne tik 
fiziškai erzina gyventojus, 
bet kerta ir „per piniginę“. 
„Sodybos, matyt, neparduo-
siu. Praradau jau antrą pir-
kėją...

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius vylėsi, jog 
smarvės problema kada nors 
išsispręs pati.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt  „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, PayPost kioskuose.  Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

„Anykštos“ prenumerata 

nuo 13,36 Lt.

negražina gyvenimo - 
      tiesiai ir apie viską!

Elektroninė prenumerata - 
perpus pigiau! 

1 mėn. - 10 Lt. 

siūlo darbą

į
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Kitos prekės

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

Tel. (8-698) 11285.

Kuras

Naujas lietuviškų durpių briketų 
gamybos sezonas.

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

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. Taiko nuolaidas.

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

Išpardavimas. Durpių briketus 
nuo 300 Lt, anglis nuo 550 Lt. 
Sveria kliento kieme. Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas. Atveža. Rąsteliais, ka-
ladėlėmis; pjauna, skaldo. Tvarko 
vėjovartas. Išrašo sąskaitas.

Perka malkas. 
Tel. (8-638) 87800.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Galvijai, paukščiai, gyvūnai

Karvę su veršiuku.
Tel. 7-89-97.

Karvę, vokiečių aviganių šuniukus.
Tel. (8-680) 72690.

Veršingą telyčią. Vešiuosis rug-
sėjo mėnesį.

Tel. (8-680) 42840.

3,5 mėn. dedekles vištaites. 
Kaina 16 Lt.

Tel. (8-611) 46451.

Šuniukus taksiukus. Vadoje yra 
3 „mergaitės“ ir  3 „berniukai“. 
Šuniukai linksmi ir žvalūs laukia 
naujų šeimininkų.

Tel. (8-614) 37869.

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.
Renkasi rugpjūčio 11 - 14 d.d. adresu: 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.

Rugpjūčio 15 d.
(penktadienį) 

A. Baranausko a. 14 
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

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

REIKALINGI E-kategorijos 
VAIRUOTOJAI. 

Į Rusiją nevažiuojame. 
Tel.: (8-698) 46745,

 (8-686) 23411

Perku naudotą šiferį mažais lapais. 
Parduodu VW 1,6 dyzelinį variklį.

Tel. (8-619) 66629.

Pažintys

47 m. moteris ieško vyro rimtai 
draugystei. 

Tel. (8-608) 31517.

Rasta

Bijeikių kaime, netoli apžvalgos 
bokšto, į sodybą priklydo nedidelė 
raina (pilkšvos bei juodos spalvos) 
katytė.

Tel. (8-687) 32487.

Dovanoja

Anykščiuose - medinį namą nusi-
griauti.

Tel. (8-699) 91280.

Baltą dviejų mėnesių šuniuką.
Tel.  (8-675) 47714.

Paslaugos

Įrengiame nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 
2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į beto-
no pagrindą, nelaidūs vandeniui). 
Kasame tranšėjas vandentiekiui, 
jungiame hidroforus.

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

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu 
“BOBCAT” atliekame žemės kasimo, 
lyginimo, gręžimo, betono daužymo 
darbus (yra paletinės šakės). 

Tel.: (8-685) 27028, 
(8-618) 65358.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
denažas, pamatai ir įvadai. Galima 
išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Mobiliais gateriais pjauname me-
dieną. Ilgis iki 11 m. Elektra nebūti-
na.

Tel.: (8-686) 72849, 
(8-683) 60710.

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.

Statybos ir remonto darbai

Dengiame, remontuojame stogus, 
statome namus, angarus, daržines, 
malkines ir t.t. Pasirūpiname me-
džiagomis. Išrašome sąskaitas.

Tel. (8-604) 66166.

Dengiame horizontalius ir šlaitinius 
stogus, šiltiname fasadus, statome 
karkasinius namus ir pirtis. Darbus 
galime atlikti savo medžiagomis.

Tel. (8-617) 80504.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai 
namus, gamybinės paskirties pa-
talpas, kalkinu fermas, atlieku kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Šiltiname pastatus - užpildome oro 
tarpus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Fasadų šiltinimas, fasadų apdai-
los darbai įvairiomis medžiagomis. 
Konsultuojame, aprūpiname me-
džiagomis.

Tel. (8-676) 52289.

Vidaus ir lauko apdailos darbai: 
namų dažymas, trinkelių dėjimas, 
plytelių klijavimas, tapetavimas, 
dušo kabinų statymas bei kiti staty-
bos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Įvairūs statybos darbai, stogų den-
gimas ir kt.

Tel. (8-652) 77157.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Išsinuomočiau dviejų kambarių 
butą pirmame aukšte.

Tel. (8-607) 96939.
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perka

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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.

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

 projektuojame, konsultuojame
 Tel.: (8-698) 19008
         (8-612) 43733
         (8-687) 86324

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.

UAB „LINGERIS REL“
 BRANGIAI SUPERKAME 

juodųjų ir spalvotųjų 
metalų laužą

Valaukio g. 8C, Anykščiai, 
Darbo laikas I-V 8-17 val.

Tel.: (8-674) 27989, 
(8-604)38865.

   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.

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

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

Birutę Antaniną GABRILAVIČIENĘ, gyvenančią Kavarsko 
seniūnijoje Medžiočių kaime, 80-ojo gimtadienio proga sveikina

dukros Vilė ir Janė, žentas Vytautas, anūkės Ramunė, Eimantė ir jų draugai 
Ernestas ir Andrius, proanūkė Ailutė

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

Tel. (8-631) 61411.

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

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisi-
nėmis problemomis. Atsiskaito gry-
naisiais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

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.
Tel. (8-651) 39039.

Transporto priemonės, 
technika, metalo laužas

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-633) 39897.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius, 
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177.

Automobilių, mikroautobusų, 
traktorių, motociklų, metalo laužo 
supirkimas visoje Lietuvoje. Seni, 
nebenaudojami, daužti. 

Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-600) 96172.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantyus. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 61510.

Žemės ūkio produkcija

Avižas.
Tel. (8-682) 38108.

Kita

Gintaro gabalus, dirbinius, sa-
ges, apyrankes, senovinius šlifuo-
to gintaro karolius.

Tel.(8-620) 80007.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel.:(8-614) 07502.

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

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

AB „Vilniaus degtinė“
Obelių spirito varykla

P E R K A  R U G I U S  i r 
K V I E T R U G I U S .

Tel.: (8-616) 73759, 
(8-458) 7-87-23.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-612) 85703.

Debeikių seniūnijoje - sodybą 
vienkiemyje (yra 4.7 ha žemės).

Tel. (8-614) 60021 arba (8-618) 
47828.

Pusę medinio namo gražioje vieto-
je, Pergalės g.7, Kavarske. Pastatui 
reikalingas remontas. Kaina 13500 
Lt, galima derėtis. Domina keitimas 
į žemės sklypą ar automobilį. 

Tel. (8-617) 43676, išsa-
miau: http://www.alio.lt/namo-
dalis-60-m%C2%B2-anyksciu-
r-sav-kavarskas-pergales-g/
ID44432372.html

Dalį namo Anykščiuose (2 kam-
bariai, 3 arai žemės, suremontuo-
tas, šidomas malkomis ir elektra 
- grindinis šildymas, radiatoriai ir 
elektriniai radiatoriai).

Tel. (8-685) 10959.

Butą.
Tel. (8-609) 79568.

Skubiai - vieno kambario butą 
Ramybės gatvėje (5-as aukštas).

Tel. (8-609) 69823.

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

Tel. (8-647) 68166.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Sandėlį Troškūnų miestelyje 
(plotas 1000 kv. m, yra elektra, 
vandentiekis, kanalizacija, telefo-
no linija).

Marius, tel. (8-698) 76483 arba 
el. paštu: MTVL@yahoo.com

Automobiliai

OPEL VECTRA 1992 m. (1,8 
benzinas, T.A. iki 2015-05, vieno 
šeimininko, kaina 1500 Lt negalu-
tinė).

Tel. (8-604) 16375.

Statybinės medžiagos

Eglines, grindines lentas.
Tel. (8-680) 81222.
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2014 m. rugpjūčio 9 d.

mėnulis

Romanas, Mintaras, Tarvilė, 
Rolandas, Romas.

šiandien

rugpjūčio 10 d.

rugpjūčio 11 d.

rugpjūčio 9-11 d. pilnatis.

Norimantas, Laima, Laury-
nas, Asterija, Astra.

Filomena, Klara, Severas, Zu-
zana, Visalgas, Visvilė, Ligija.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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mįslė

komentaras
anyksta.lt

Postmodernistinė Amiliutė

IŠ ARTI

„Senas senelis kuprotas, jėgom 
bagotas, kiek jis paneša – nei 
šimtas arklių nepaveža?“

Ketvirtadienio mįslės: „Aš pats, 
pati plati, sūnus greitas, duktė 
akla?“ atsakymas – dangus, žemė, 
vėjas, naktis.

„nuomonė“: 

„Kai pagauna kokius nusikal-
tėlius, vagis, tai pavardes nerašo, 
o tik inicialus, o čia su visomis 
pavardėmis. Ką jau čia blogo pa-
darė, kad dirbo, juk nieko neap-
vogė-neužmušė ir nestovėjo prie 
pašalpų ištiesusi rankos“.

Gerb. klientai,
Informuojame, kad nuo 2014 m. rugsėjo1 d. Anykščių miesto 
bei rajono buitinius vartotojus gamtinių dujų tiekimo klausi-
mais aptarnaus AB ,,Lietuvos dujos“ Tiekimo departamento Pa-
nevėžio skyrius Utenoje adresu Rinkos a. 11, LT28249 Utena.

Klientų aptarnavimo telefonas pasiteirauti 1894 arba 
elektroniniu paštu info@lietuvosdujos.lt

AB „Lietuvos dujos“ interneto svetainėje www.dujos.lt rasite 
aktualius pranešimus, sistemoje Mano dujų apskaita > Priva-
tiems vartotojams rasite informaciją apie savo mokėjimus už 
suvartotas gamtines dujas.

AB ,,Lietuvos dujos“ 
Tiekimo departamento Panevėžio skyrius

Prieš 4 dešimtmečius du tuomet 
jauni ir energingi anykštėnai Bronius 
Valančiūnas ir Arvydas Gabševičius 
pasidarė katerį, į jį įmontavo „ga-
zelkos“ variklį ir plaukiojo vandens 
slidėmis. Paskui šiuo ekstremaliu 
sportu ir kitomis vandens pramo-
gomis susižavėjo jų vaikai, ypač 
Arūnas Valančiūnas, kuris ir įkūrė 
vandens sporto klubą „Vėtrungė“. 
Beje, A. Valančiūno sūnus Kristi-
jonas ant vandens slidžių atsistojo, 
kai jam tebuvo 4 metukai, o dabar 

Nevėžoje sportuoja ir pramogauja Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Nevėžos ežeras bene vienintelis Aukštaitijoje, kuriame leista plaukioti galingu kateriu, galinčiu tempti 
vandens slidininką, vandens pramogų mėgėją ar parašiutą. Šiemet čia veikiantis vandens sporto klubas 
„Vėtrungė“ švenčia dešimtmetį, o kateriui, kuris du kartus vyresnis už savo kapitoną Dominyką Gudelį, 
šiemet sukako 40 metų.

puikiai slidinėja ir gali būti, kad bū-
tent jis anykštėnams atstovaus šalies 
slidininkų pirmenybėse, nes apie dvi 
dešimtis vandens slidininkų vieni-
janti  „Vėtrungė“ priklauso Lietuvos 
vandens slidininkų sąjungai.

Pasak D. Gudelio, ant vandens 
slidžių atsistoti gali kiekvienas svei-
kas žmogus. „Pastebėjau, kad mer-
ginoms tai pavyksta greičiau,- sakė 
D. Gudelis. - Net 90 proc. bandan-
čių merginų, po instruktažo tai pa-
vyksta, tuo tarpu vyrukams tik apie 

60 proc. Iš karto ant vandens slidžių 
atsistoja bene visi kalnų slidinin-
kai. Išmokti čiuožti viena vandens 
slide ar atlikti tam tikras figūras ant 
vandens reikia praleisti jau ne vie-
ną dieną. Čiuožti ant padangos ar 
skristi parašiutu virš ežero kažkokių 
sugebėjimų nereikia“. 

Dominykas Gudelis teigia, kad prieš 40 metų padarytas kateris, kuriam jau pakeistas nebe vienas 
variklis, yra tobulas. „Jis greitas ir galingas, o apsiversti neįmanoma“, - sakė D. Gudelis. 

Čiuožia Arūnas Valančiūnas. 

Čiuožti taip vadinama “oro 
kėde“ reikia ypatingų suge-
bėjimų.

Autoriaus nuotr.

Ir su padanga galima pakilti...

Kai naktis, kai miestas miega
Amiliutė veikia nieką,
Klaidžioja ji kaip rūke
Jai nežinomam nieke.

Nieko dirba, nieką valgo
Niekas ją visai užvaldo.
Ir ryte, ir vakare
Vis ji klaidžioja nieke.

Niekaip, niekur, niekada -
Net pašlijo sveikata
Kas galėjo pagalvoti,
Kad ji negalės sustoti.

Spaudžia širdį ir akis
Šita niekinė būtis -
Niekaip niekur nebeinu
Rusenu ne gyvenu.


