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galite užsisakyti

Dviratininkų ir pėsčiųjų 
svajonių takas – jau greitai

Žemės ūkis nuo šiol – kultūra
Anykščių valdžios išgirto Anykščių menų inkubatoriaus - menų studijos, kuri, anot jos atidaryme kalbėjusių politikų, turi atnešti 

proveržį į vietos kultūrą, veikla stebina. Panašu, kad menų inkubatorius pasuko į žemdirbystės sritį. 

Šventosios upės pakrantė 
Anykščių mieste nebuvo pritai-
kyta turizmui ir poilsiui, buvo ap-
leista ir netinkamai naudojama. 
Tik įgyvendinus kelis Europos 
Sąjungos remiamus projektus 
pavyko įrengti modernų pėsčių-
jų ir dviračių taką, tačiau trūko 
1,4 km jungties miesto gale, kad 
Šventosios pakrante būtų galima 
keliauti nuo Puntuko akmens, 
per Anykščius, iki Arklio muzie-
jaus. 

Būtent ši jungtis dabar įrengia-
ma Europos Sąjungos paramos 
dėka, kuri įgyvendins seną dvira-
tininkų ir pėsčiųjų svajonę -  14,4 
km ilgio vientisą turizmo ir akty-
vaus poilsio trasą nuo Puntuko 
akmens iki Niūronių Šventosios 
pakrante. 

Per Šventosios pakrantės pa-
liūnes tęsiasi pėsčiųjų ir dvi-
račių tako jungiamoji dalis.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Rugpjūčio 5 dieną  Utenos rajono apylinkės teisme pradėta na-
grinėti baudžiamoji byla, kurioje anykštėnai Gintaras Žiukas, 
pravarde „Vabalas“, Rita Bačanskienė, jos duktė Žygimantė Ba-
čanskaitė bei Utenos ir Rokiškio rajone gyvenantys Laurynas Šir-
vys ir Mantas Vigėlis kaltinami neteisėtu disponavimu narkotinė-
mis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti.

Į teismo salę Gintarą Žiuką – „Vabalą“ ir  Ritą Bačanskienę 
atlydėjo policijos konvojus, nes šie teisiamieji yra laikomi areš-
tinėje.

Autoriaus nuotr. 

Utenoje teisiamas Anykščių 
„Vabalas“

Menų inkubatorius - menų studija savotiškai supranta meno sampratą – žemės ūkio renginius organizavo ši įstaiga. Anykščių menų 
inkubatoriaus direktorė Daiva  Perevičienė yra buvusi Anykščių žemės ūkio mokyklos mokytoja – žemdirbiškų kon-
kursų organizavimas jai nesvetimas dalykas. 

Parkas. Ketvirtadienį  Klykūnų 
kaime prie Rubikių ežero iškilmin-
gai atidarytas naujas ir modernus 
gamtos ir poilsio parkas „Gradiali 
Anykščiai“. Kaimo turizmo sodybų 
asociacija šiam objektui suteikė ke-
turių gandrų kategoriją. Parkas užima 
15 ha teritoriją, jame bus teikiamos 
įvairios turizmo ir poilsio paslaugos. 
„Gradiali Anykščiai“ veikia restora-
nas, kuriame galima užsisakyti die-
nos pietus. 

Reidas. Rugpjūčio 21 – ąją Anykš-
čių rajono policijos komisariato parei-
gūnai vykdė trumpalaikę tikslinę prie-
monę, kurios metu buvo stabdomos 
transporto priemonės, tikrinami doku-
mentai, vairuotojų blaivumas. Per tris 
priemonės vykdymo valandas polici-
jos pareigūnai patikrino daugiau nei 
300 transporto priemonių. Buvo nu-
statyta 16 Kelių eismo taisyklių pažei-
dimų -  du vairuotojai nesegėjo saugos 
diržų, trims transporto priemonėms 
nebuvo atlikta privalomoji techninė 
apžiūra, penki automobiliai nebuvo 
apdrausti privalomuoju vairuotojų ci-
vilinės atsakomybės draudimu, keturi 
vairuotojai pateikė negaliojančius vai-
ruotojų pažymėjimus ir vienas vairuo-
tojas nepateikė transporto priemonės 
dokumentų. Taip pat nustatytas vienas 
neblaivus dviratininkas.

Skrajutė. Svėdasiškiai savo mies-
telio ir apylinkių kultūrinius pamin-
klus, lankytinas vietas, kaimo turiz-
mo, pramogų bei maitinimo įstaigas 
pristato ir aplankyti kviečia neseniai 
išspausdintame spalvotame, gausiai 
iliustruotame svėdasiškės, turizmo ir 
laisvalaikio organizavimo bakalau-
rės Jūratės Gliaudelytės parengtame 
lankstinuke.

Išdaužė. Rugpjūčio 20 dieną apie 
14 valandą Anykščiuose, apžvalgos 
bokštelyje, jaunuolis, gimęs 1997 
metais, kitų asmenų akivaizdoje su 
akmeniu išdaužė keturis bokštelio 
stiklus. Žala nustatinėjama. Jaunuolis 
uždarytas į areštinę. 

Gandrinės. Rytoj šv. Baltramie-
jus – gandrų išskridimo diena. Pasak 
gamtos reiškinius stebinčio burbiš-
kiečio Alvydo Diečkaus, metai buvo 
gandringi ir gausūs šių paukščių 
pulkai dingo užvakar. Taigi, išskrido 
beveik laiku.

Giedrius Titenis  įsitvirtino 
geriausių Europos plaukikų trejete

Du bronzos medalius iškovo-
jęs anykštėnas Giedrius Tite-
nis neprarado vilties siekti dar 
vieno medalio 50 m. rungtyje, 
vakar  vakare kovojo dėl vietos 
finale.  

„Tikrai buvome vieningi...“
Šiandien Lietuva mini Baltijos 

kelio 25 – etį, kai pusantro mili-
jono žmonių gyva grandine nuo 
Vilniaus, per Rygą, iki Talino nu-
audė gyvą laisvės troškimų juos-
tą. Šiandien į Baltijos kelią vėl 
plūstels žmonės...

Jei lemta, 
kūrėju tapsi 
ar Niujorke, 
ar Salake
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spektras

Linos Bieliauskaitės straipsnyje 
„Anykščių SPA kompleksas: kas 
viduje laukia jūsų“, kurį publikuoja 
ir portalas  „Delfi“, pasakojama, su 
kokiais sunkumais susidūrė statybi-
ninkai ir architektai, bei pranašau-
jama, kad naujasis statinys bus toks 
pats sėkmingas kaip ir Druskininkų 
SPA. 

Įgyvendinant „SPA Vilnius 
Anykščiai“ projektą daugiausia iš-
monės ir profesionalumo pareikala-
vo metalinio elipsės formos kupolo 
konstrukcija. 

Beje, šį objektą statė ir įrenginėjo 
taip pat anykštėnas, J. Biliūno gim-
naziją baigęs Ernestas Šeženis, dir-
bantis bendrovėje „Conresta“. 

„Pirmiausia jį teko apšiltinti, o 
kad būtų hermetiškas, sandarus – 
virš jo buvo formuojamas dar vie-
nas karkasas. Šis buvo tvirtinamas 
prie pagrindinio kupolo, kad kons-
trukcija atlaikytų vėjo apkrovas. 
Buvo priimti sprendimai, kurie pa-
dėjo išvengti šalčio takelių atsiradi-
mo. Virš karkaso buvo formuojami 
vadinamieji spygliai, pagaminti iš 
atskirų segmentų – jie turėjo idea-
liai sueiti į norimą formą. Tai labai 
sudėtingas ir didelio preciziškumo 
reikalaujantis darbas“, – žurnalui 

Naujajam statiniui – architektų dėmesys
Žurnalas „Statyba ir architektūra“ parodė dėmesį Anykščiams, 

tiksliau  „SPA Vilnius Anykščiai“ sveikatinimo ir poilsio centrui. 
Jame aprašomas naujasis kompleksas, kurį sudaro viešbutis, gy-
domojo SPA centras su mineralinio vandens procedūromis ir ba-
seinais, restoranas. 

SPA Vilnius Anykščiai“ sulaukė ir specialistų ir pirmųjų lanky-
tojų vertinimų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Statyba ir architektūra“ pripažino 
bendrovės „Conresta“ atstovas E. 
Šeženis .

Be to, kai kurioms erdvėms įreng-
ti prireikė specifinių statybininkų 
įgūdžių. „Baseinai – palyginti ne-
dideli, tačiau originalios formos: su 
lekalais, raitytų formų. Senojo pas-
tato rūsyje esančio terapinio druskų 
kambario įrengimą apsunkino rel-
jefinės lubos ir sienos“, – teigė E. 
Šeženis.

O interneto komentatoriai susku-
bo aprašyti pirmųjų apsilankymų 
Anykščių SPA įspūdžius. „Viskas 
labai gražu, nauja, bet pasistengti 
tikrai dar yra kur. Iki „SPA Vilnius 
Druskininkai“ jiems dar tolokai pas-
laugų kokybe. Personalas dar labai 
nepatyręs ir tikrai nelabai susigau-
do“,- teigė vienas komentatorius.

„Viskas puiku - tik ką ne se-
zono metu veikt - miške tarp 
dviejų kapinių?“ - klausė kitas. 
„Sutinku, kad Anykščiams, Druski-
ninkams ir visai Lietuvai gerai, kad 
yra tokios sanatorijos, tačiau su Tur-
kijos kurortais nėra ko lyginti. Tiek 
kainos, tiek paslaugų kokybe“,- aiš-
kino, kodėl nevyks ilsėtis į Anykš-
čius, trečias. 

- ANYKŠTA

Planas. Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrė Algimanta Pabedinskie-
nė susitikime su Seimo Pirmininke 
Loreta Graužiniene pristatė veiksmų 
planą, kaip rengiamasi reaguoti į ga-
limus pokyčius darbo rinkoje dėl Ru-
sijos paskelbto embargo. „Ministerija 
parengė veiksmų planą, kaip padėti 
darbuotojams, kuriems gresia prarasti 
darbus: tai ir galimas persikvalifika-
vimas pačioje įmonėje, persikvalifi-
kavimas ir darbo vietos pakeitimas, 
svarstoma galimybė netgi paremti 
laikinus darbus ne pagal darbuotojo 
tiesiogines pareigas pačioje įmonė-
je ir pan.“, - ministerijos pranešime 
spaudai cituojama A. Pabedinskienė.

Jubiliejus. Rugpjūčio 22-ąją su-
kanka 20 metų, kai Lietuva pradėjo 
dalyvauti tarptautinėse taikos pa-
laikymo misijose. „Prieš dvidešimt 
metų su pirmąja taikos palaikymo 
misija išvykę Lietuvos kariai leido 
Lietuvai pademonstruoti ryžtą ir pa-
sirengimą prisiimti atsakomybę už 
tarptautinį saugumą. Būtent karių da-
lyvavimas operacijose padėjo tik ką 
sovietinio jungo atsikračiusiai jaunai 
valstybei tapti visaverte tarptautinės 
bendruomenės, vienijamos vakarie-
tiškos demokratijos vertybių, nare“, 
- sakė krašto apsaugos ministras Juo-
zas Olekas.

Turtingi. Ukrainos ambasadorius 
Lietuvoje Valerijus Žovtenka, susiti-
kęs su sveikatos apsaugos ministre, 
padėkojo Sveikatos apsaugos minis-
terijai, teikiančiai pagalbą Ukrainos 
piliečiams, ir įteikė ministrei Rimantei 
Šalaševičiūtei 16 žmonių sąrašą, ku-
riems skubiai reikia pagalbos. „Mes 
turime ir pinigų, ir didžiulį medikų 
norą pagelbėti nukentėjusiems nuo 
karo veiksmų Ukrainoje. Medikų pa-
siryžimą teikti visokeriopą aukščiau-
sio lygio pagalbą rodo ir tai, kad kai 
kurios gydymo bei reabilitacijos įstai-
gos gydo ukrainiečius nemokamai“, - 
sakė ministrė. R. Šalaševičiūtė. 

Erkės. Miškuose grybautojų lau-
kia ne tik po lietaus galvas kišantys 
baravykai, kurių nuotraukomis akty-
viai dalijamasi viešojoje erdvėje, bet 
ir kaitrą ištvėrusios ir vėl išalkusios 
erkės. Specialistai perspėja būti bu-
driems, nes kartu su grybų sezonu 
prasideda ir antrasis erkių aktyvumo 
pikas. „Žmonės turėtų būti budrūs, 
nes nuotraukose matome baravykus, 
kurie kartais auga po lapuočiais, ir 
kur yra daugiau drėgmės, įvairiuose 
šabakštynuose, po kuriuos visi vaikš-
čios kaip po parką, o ten kaip tik gali 
būti labai tinkamos sąlygos erkėms. 
Grybaujant daug laiko praleidžiama 
miške, todėl stipriai padidėja rizi-
ka žmogui susitikti su erke“, - sakė 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 
Epidemiologinės priežiūros skyriaus 
vedėjos pavaduotoja, medicinos en-
tomologė Milda Žygutienė.

Ukrainoje. Rusijos humanitarinis 
kovojus jau įvažiavo į Ukrainos te-
ritoriją ir sustojo Izvarino muitinės 
patikros poste. Rusijos pareigūnai 
skelbia, kad pirmoji 32 sunkvežimių 
kolona įriedėjo į Ukrainos teritoriją 
ir sustojo Izvarino muitinės patikros 
poste. Teigiama, kad sunkvežimių 
viduje yra maisto atsargos Pietryčių 
Ukrainos gyventojams. „Visi pasitei-
sinimai atidėti pagalbos siuntimą (...) 
išseko. Rusijos pusė priėmė sprendi-
mą veikti“, - rašoma Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos pranešime, kur 
taip pat įspėjama nebandyti riboti 
konvojaus veiksmų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Didžiąją dalį distancijos G. Tite-
nis plaukė pirmas, iki finišo likus 
150 m buvo antras ir tik prieš finišą 
nusileido britui Rossui Murdochui. 
Auksą, pagerinęs Europos rekordą, 
iškovojo vokietis  Marco Kochas, 
200 metrų nuplaukęs per 2 min. 
7,47 sek. Beje, šios distancijos at-
rankos ir pusfinalio plaukimuose 
G. Titenis buvo penktas. 

Šiam čempionatui anykštėnas 
ruošėsi su šalies rinktine vykusiose 
stovyklose kalnuose Armėnijoje ir 
Prancūzijoje, o prieš pat čempio-
natą treniravosi Slovėnijoje. 

Pasak jo ir Lietuvos rinktinės 
vyriausiojo trenerio Žilvino Ov-
siuko, G. Titenis treniruojasi bene 
penkiolikti metai, o pernai ir šie-
met į plaukimą įdėjo be galo daug 
darbo ir pastangų. „Geras fizinis 

Giedrius Titenis  įsitvirtino geriausių 
Europos plaukikų trejete

Užvakar Berlyne Europos plaukimo čempionato antrąjį bron-
zos medalį Giedriui Titeniui pavyko iškovoti dvigubai ilgesnėje 
distancijoje. 200 m krūtine jis nuplaukė per 2 min. 8,93 sek. Tai 
antrasis G. Titenio medalis šiose pirmenybėse. Anykštėnas jau 
buvo iškovojęs bronzą 100 m plaukimo krūtine varžybose.

ir psichologinis pasiruošimas bei 
ryžtas siekti tikslo jam padėjo lai-
mėti ir įsitvirtinti geriausių Euro-
pos plaukikų trejete“, - pastebėjo 
šalies rinktinės vyr. treneris Ž. Ov-
siukas. - Giedrius jaučiasi puikiai 
ir dar plauks 50 metrų krūtine. Mes 
baseine jau būname ankstų rytą  ir 
iš jo išeiname tik vėlai vakare. Da-
bar visas jėgas koncentruojame 50 
metrų plaukimui, o kaip pasiseks – 
matysime. Gyvename tokiu ritmu 
– varžybos, miegas, varžybos“.

Vakar rytą G. Titenis 50 m krū-
tine sprinto rungtį nuplaukė per 
27,66 sek., savo grupėje buvo tre-
čias, o bendroje atrankos įskaitoje 
8-ą vietą pasidalino su vokiečiu 
Hendriku Feldwehru ir pateko į 
trečią pusfinalį šiame Europos 
čempionate.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Du bronzos medalius iškovojęs anykštėnas Giedrius Titenis ne-
prarado vilties siekti dar vieno medalio 50 m. rungtyje, vakar  
vakare kovojo dėl vietos finale.  

Autoriaus nuotr.

Į plenerą yra kviečiami įvairūs 
menininkai, tarpdisciplinininkai, 
architektai, kraštovaizdžio ar-
chitektai, kurie bandys atskleisti 
Anykščių tapatumo bruožus tam 
tikrose miesto erdvėse, pajusti, iš 
ko išaustas vietos dvasios rūbas, 
atrasti, kas Anykščius skiria nuo 
kitų miestų, suteikia gyvybės, pa-
brėžia unikalų vietos bendruome-

Menininkai bandys atskleisti 
Anykščių tapatumo bruožus

Rugpjūčio 23–30 dienomis Anykščiuose vyks Lietuvos Krašto-
vaizdžio architektų sąjungos  pleneras - Genius Loci Vietos ma-
tymas. Tai  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamas 
projektas „Jaunųjų kraštovaizdžio architektų kūrybos ir profesi-
nio meistriškumo ugdymas“. 

nės gyvenimo būdą.
„Šiandieniniai Anykščiai yra 

pilni entuziazmo ir ambicijų, 
kurios pranoksta net ir didmies-
čių vizijas. Bet ar pakankamai 
yra aiški judėjimo kryptis? Ar 
pakankamai stiprus ir tvarus tas 
idėjinis pagrindas, ant kurio sta-
tomi ateities Anykščiai? Ar jis 
bus atpažįstamas kaip istorinis 

prekybininkų miestas, rašytojų 
meka, o gal inovatyvus,  sveikas, 
ekologiškas  kurortas?“, - klausia 
rajono vyriausioji architektė Dai-
va Gasiūnienė.

Kūrybos galia yra įžvelgti tai, 
kas nematoma, ir parodyti tai, 
kas tik pajaučiama. Meninės in-
tervencijos urbanistinėje erdvėje 
padeda visiškai naujai pažvelgti 
į viešąsias erdves. Jomis aktu-
alizuojamos ir „gydomos” tam 
tikros problemos, išryškinamos 
vietos stipriosios pusės. Meninės 
intervencijos padeda vietos ben-
druomenei susivokti, atpažinti 
save, o tai įkvepia ir skatina keis-

tis.
Vėliau,  rugsėjo 5–6 dienomis, 

Anykščių menų inkubatoriuje 
vyks seminaras „Želdynų erdvė 
2014 Anykščiai”, per kurį bus 
pristatyti aukščiau minėto plene-
ro darbai, jų aptarimas. 

Organizatoriai kviečia visus 
nuo rugpjūčio 23 dienos iki rug-
sėjo 6 dienos dalyvauti, domė-
tis, siūlyti savo idėjas kūrybinių 
dirbtuvių, plenero, seminaro da-
lyviams ir organizatoriams.   

Plenero koordinatorė  - archi-
tektė, urbanistė, viešųjų erdvių 
animatorė, IDĖJOS MIESTUI 
iniciatorė -  dr. Inga Urbonaitė.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

(Atkelta iš 1 p.)

Ar neklaidina 
kainos  litais ir 
eurais?

Savivaldybė nurodo, kad artojų var-
žybų organizavimo paslaugą už 3400 
litų pirko iš Anykščių menų inkubato-
riaus. Ir tai ne vienintelis žemės ūkio 
pobūdžio renginys, kurį vykdė menų 
inkubatorius- menų studija: už 2800 
litų įstaiga taip pat organizavo Anykš-
čių rajono melžėjų varžybas.

Valdžia, o konkrečiai Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius, yra 
piktinęsis, kad žodį „inkubatorius“ 
kai kurie anykštėnai sieja su kiaušinių 
perėjimu.

Menų inkubatoriaus statybos ir 

Žemės ūkis nuo šiol – kultūra
įrengimas kainavo apie 6 milijonus 
litų. 

Įstaiga skelbia, kad jos misija: 
„Skatinti rajono kūrybinės visuome-
nės verslumą, plėtoti Anykščių mies-
to bei regiono bendruomenės ir meno 
visuomenės bendradarbiavimą, rengti 
vizualiojo, taikomojo meno, literatū-
ros, teatro, šokio, muzikos projektus, 
kviečiant ne tik Lietuvos bet ir užsie-
nio menininkus, propaguoti miesto ir 
šalies kultūrą, taip pat ruošti projektus 
su meninės pakraipos jaunimo insti-
tucijomis, formuoti aktyvią ir kūry-
bišką jaunąją menininkų kartą, plėsti 

Deimantė NORGĖLAITĖ, 
studentė:

- Neklaidina. Informacijos 
apie euro įvedimą pakanka. 
Kainose orientuojuosi. Na, 
lito, savaime suprantama, gai-
la.

Vytautas KIREILIS, Lata-
vėnų kaimo ūkininkas:

- Klaidina. Ir net labai klai-
dina. Kol kas į kainą eurais aš 
nekreipiu dėmesio, nes moku 
litais. Perkant ar planuojant 
pirkti kažką brangesnio, pa-
galvoju ir apie kainą eurais. 
Kainos eurais atrodo labai ne-
didelės, tačiau neaišku, kokie 
atlyginimai bus eurais. 

Eugenija PILINKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Kainos eurais dabar dar 
tik nepatinka. Man labai gaila 
lito su Basanavičium, Darium 
ir Girėnu, Vydūnu... Litai man 
tokie brangūs ir mieli pinigai. 
Nenoriu aš to euro, tačiau val-
džia visada padaro, kaip jiems 
geriau. Ką padarysi!?

„paskaičiuokim broliai kurmiai“: „Menų inkubatoriaus direktorė Pere-
vičienė ilgai dirbo Anykščių profkėje mokytoja. Taigi, pritaiko praktikoje te-
orines žinias - geriausios melžėjos ir artojo konkursai nurašyti iš nuolatinio 
profkės renginių repertuaro“.

Svarčikas“: „O kada geriausio suvirintojo konkursas“?

„dalbajobas entelektualas“: „Po geriausio sėklintojo konkurso“.
 
„Laima“: „Tai puiku, kad veikla plati ir inkubatorius uždirbinėja pini-

gus“.

„įsivaizduoju“: „Melžėjos melžia į keramikės Pyragaitės nulipdytas 
melžtuves papuoštas taškuotom karvėm, o ryši Dilio pasiūtas prijuoste. 
Traktoristai aria su Deveikienės sukurtais šalmais... Vizualu, meniška, funk-
cionalu, sinkretiška... Profkes braižas“.

„Povilas“: „Dar viena savivaldybės dotacija milijonus kainuojančiai 
niekam nereikalingai įstaigai“?

„nusivažiavo“: „Nusivažiavo Anykščiai su melžėjų konkursais“.

„tai ir reikėjo įrodyti“: „Menų inkubatorius niekam nereikalingas. Tai 
tik dar viena ant mokesčių mokėtojų sprando kabanti įstaiga. O nauda iš 
jos kaip iš geriausios melžėjos konkurso. Tai ir reikėjo įrodyti. Menų in-
kubatoriaus darbuotojai net neturi aukštojo universitetinio humanitarinio 
išsilavinimo. Jie ir nepajėgūs imtis kultūros vadybos. Todėl lieka melžėjų 
konkursai“.

„vaida“: O ką mano apie tai kultūros ir korupcijos specialistas socdemas 
Romualdas Gižinskas? Pageidaučiau jo išvadų apie menų inkubatoriaus 
veiklą. Įdomu, kiek ten menininkų reziduoja ir kiek vieno išlaikymas kainuo-
ja rajono biudžetui. Ačiū“.

„melžėja“: „Man atrodo melžėjų varžybų komisijoje buvo ir visos trys 
savivaldybės kultūros skyriaus specialistės. Labai profesionali atrodė komi-
sija“.

balsai internete (anyksta.lt):

kūrybinių industrijų veiklą“.
Menų inkubatoriaus- menų studi-

jos tikslai:
- teikti inkubavimo paslaugas su 

menu susijusiems subjektams;
- skatinti kūrybinių menų plėtrą 

bei rajono mažų ir vidutinių įmonių 
( susijusių su menu) steigimąsi suda-
rant joms palankias sąlygas įsikurti ir 
augti;

- sutelkti įvairių meno šakų meni-
ninkus, jų grupes ir su menu susiju-
sius verslus (kūrybinė industrija) plė-
tojančius asmenis vienoje erdvėje;

- sudaryti sąlygas menininkams 
kurti ir pristatyti publikai savo dar-
bus;

- aktyvinti visuomenės bendradar-
biavimą kultūriniame gyvenime;

- prisidėti prie kultūros paveldo iš-
saugojimo.

Perskaičius šias deklaracijas, taip 
ir lieka neaišku kokios misijos siekia 
inkubatorius, organizuodamas žemės 
ūkio renginius – propaguoti miesto ir 
šalies kultūrą ar plėsti kūrybinių in-
dustrijų veiklą.

Neatmestina, kad menų inkuba-
torius tiesiog pasidavė Anykščių ra-
jono valdžios spaudimui ir galimam 
supratimui apie meną: SAVIVAL-
DYBĖS ADMINISTRACIJOS DI-
REKTORIUS VILIUS JUODELIS 
pats yra ūkininkas, jo pavaduotojas 
Valentinas Patumsis- taip pat iš že-
mės ūkio, vicemeras Donatas Krikš-
taponis buvo kolūkio pirmininkas, o 
meras S.Obelevičius yra biologas, tad 
žemės darbai ir jam ne svetimi.

-ANYKŠTA

Mirus Greitosios medici-
nos pagalbos darbuotojui 
Albinui Vaitoniui, užjau-
čiame žmoną, dukrą ir arti-
muosius.

Anykščių PSPC 
bendruomenė

užjaučia

Ir tik du etatai – kūriko
ir katino

Antanas TYLA, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos pirminin-
kas, apie mokyklas kaimiškose 
vietovėse:

„Mokyklos – tai židiniai, kurie 
šviečia tamsoje, prie kurių gali 
prisiglausti...“

Reziumė: arba važiuoja, 
arba žiūri

Vytautas GALVONAS, buvęs 
finansų viceministras, apie už-
imtumą:

„Važinėju į Gargždus, žiūriu, 
kaip vyksta gamyklos statybos, 
žiūriu, kaip tvarkomas mano lai-
krodžių prekybos verslas...“

O jei netyčia pro kapines
prasukat? Irgi matot?

Linas ŠULSKUS, Anykščių 
VPK Patrulių būrio vadas, apie 
patruliavimo geografiją:

„Kur važiuojame – visur ran-
dame žmonių...“

Žada jau seniai?

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono vicemeras, apie 
gal būt būsimą biokatilą:

„Tikiuosi, viskas greitai baig-
sis, o konkurso nugalėtojai žada 
darbus atlikti greitai...“

Ir dar basomis...

Kęstutis ŠEREPKA, Anykš-
čių regioninio parko direktorius, 
apie baigiamą įrengti pėsčiųjų 
taką:

„Dažnai matau, kai žmonės 
atvažiuoja automobiliu, jį palie-
ka ir toliau keliauja dviračiu ar 
pėsčiomis“. 

Absoliučiai! Kryptis 
priklauso nuo KAPITONO

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja, apie 
Anykščiuose vyksiantį plenerą:

„Šiandieniniai Anykščiai yra 
pilni entuziazmo ir ambicijų, ku-
rios pranoksta net ir didmiesčių 
vizijas. Bet ar pakankamai yra 
aiški judėjimo kryptis?“

Kilnu mąstyti apie 
kanalizacijos turinį

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
sparčiai didėjančią pasaulio de-
mografiją:

„Suvoki, kiek maisto paver-
čiama kanalizacijos turiniu ir 
visai nejauku darosi“.

Tas nepakartojamas akimirkas 
su pasididžiavimu ir nostalgija 
prisimena jas įamžinęs anykštė-
nas fotografas Alfredas Motiejū-
nas. „Ilga, ilga mašinų vilkstinė, 
trumpam stabtelėjusi Levaniš-
kyje, kur prie atstatyto kryžiaus 

„Tikrai buvome vieningi...“
Šiandien Lietuva mini Baltijos kelio 25 – etį, kai pusantro milijono žmonių gyva grandine nuo Vilniaus, 

per Rygą, iki Talino nuaudė gyvą laisvės troškimų juostą. Šiandien į Baltijos kelią vėl plūstels žmonės...

Anykštėnai Baltijos kelyje 1989 metų rugpjūčio 23 – iosios pavakarę.     Alfredo Motiejūno nuotr. 

ugningą kalbą ekspromtu išrėžė 
rašytojas Kazys Saja, - prisimi-
nė A. Motiejūnas. – Anykštėnai, 
tuomet prie Baltijos kelio atva-
žiavę kolūkių, gamyklų autobu-
siukais, žiguliais, moskvičiais 
ar zaporožiečiais, įsiliejo į gy-

vąją žmonių grandinę. Tuomet 
tikrai buvome vieningi, niekas 
neskirstė į komunistus, žalius ar 
raudonus“...

Daugiau nuotraukų naujienų 
portale anyksta.lt

-ANYKŠTA
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ŽMONĖS 

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Praėjusią savaitę Seimo narė, 
socialdemokratė, profesorė, ko-
votoja už žmogaus teises Marija 
Aušrinė Pavilionienė parengė 
ir Seimo posėdžių sekretoriate 
įregistravo Eutanazijos įstatymo 
projektą, kuris mūsų šalyje bent 
vienai dienai žmones atitraukė 
nuo minčių apie euro įvedimą, 
Rusijos-Ukrainos santykius, 
Ebolos virusą ir t.t. 

Vieniems toks politikės projek-
tas kėlė siaubą, kiti – drąsiai jam 
pritarė, kaip argumentą pasitelk-
dami žmogaus teisę oriai, o ne 
kaip „vegetuojančiai daržovei“ 
išeiti iš šio gyvenimo.

Vienoje radijo laidoje kalbinta 
parlamentarė paklausta, kaip 
vertina Seimo pirmininkės, „dar-
bietės“ Loretos Graužinienės ir 
Sveikatos apsaugos ministrės, 
socialdemokratės Rimantės Šala-
ševičiūtės griežtą „ne“ eutana-
zijai, M. A. Pavilionienė drąsiai 
rėžė, kad „dvi šios ponios negali 
nuspręsti kaip ir 
kada man išeiti 
iš gyvenimo“. 
Kalbėdama apie 
savo įregistruo-
tą projektą po-
litikė teigė, kad 
žmogaus tema 
jai visada buvu-
si įdomiausia, savo moksliniuose 
darbuose taip pat nagrinėjusi šią 
temą. „Aš ginu visų teises: vaikų, 
moterų, vyrų, homoseksualų, 
tautinių mažumų ir t.t. Taip pat 
žmogaus teisę į orų gyvenimą ir 
orią mirtį. Negi jūs galvojate, 

kad aš būdama sveiko proto, bet 
žinodama, kad sergu nepagy-
doma liga ar esu didžiulė našta 
savo artimiesiems, nerasiu būdo 
išeiti iš šio pasaulio?“ – kalbėjo 
politikė. 

Projekte teigiama, kad nepa-
gydoma liga sergantis ir dideles 
kančias kenčiantis asmuo turėtų 
užpildyti prašymą dėl eutanazi-
jos atlikimo. Prieš tai gydytojų 
konsiliumo sprendimu, jo būklė 
turėtų būti pripažinta terminali-
ne, tai yra medicininiu požiūriu 
beviltiška ir lemiančia blogą 
gyvenimo prognozę. Kiekvienas 
veiksnus pilnametis asmuo taip 
pat galėtų užpildyti išankstinį 
nurodymą dėl eutanazijos atliki-
mo ir toks dokumentas galiotų 5 
metus. 

Seimo pirmininkė L. Grauži-
nienė dėstydama savo priešišką 
poziciją eutanazijos taikymo 
atveju, sakė, niekada nemačiusi 
mirštančio žmogaus, kuris neno-
rėtų gyventi. „Aš laikausi tokios 
taisyklės gyvenime: kiekvienas 
gimstame ir atsinešame savo 
likimą. Tai, kokį jį atsinešame, 
mes jį turime išgyventi iki pas-
kutiniųjų dienų...“ – kalbėjo L. 
Graužinienė. 

Iš tikrųjų, eutanazijos klausi-
mas – be galo jautri tema, palie-
čianti ne tik sergantįjį, bet ir jo 
artimuosius, medikus. Pirmiau-
sia, kyla klausimas, o kas suleis 
tam beviltiškam ligoniui mirtiną 
dozę vaistų? Gal ir žiauriai 
skamba, bet man, tai vienintelis 
„kabliukas“, kalbant apie euta-

naziją...
Gal aukš-

čiau tekste mi-
nėtos ponios 
nematė žiau-
rias kančias 
išgyvenančių 
žmonių, gal 
negirdėjo, 

kaip ligų kamuojama garbaus 
amžiaus močiute skundžiasi: 
„Vaikeli, negi Dievulis mane 
pamiršo...“

Ir ne apie sąnarių ar galvos 
skausmus eina kalba...

Matyti kenčiantį artimąjį ir 

niekuo negalėti jam padėti – su 
niekuo nepalyginamas jausmas. 
Na, taip, kartais įvyksta stebu-
klas... Net ir po kelių metų, pra-
leistų komoje, žmogus iš jos pa-
bunda... Bet pabandykim atsakyti 
į klausimą: kas pabunda – kūnas 
ar asmenybė? Kiek žinote tokių 
stebuklu pasibaigusių atvejų... 

Kitas šio klausimo aspektas 
– pats žmogus. Jeigu aš turiu 
teisę rinktis gimdyti vaikus ar ne, 
jeigu galiu nuspręsti dėl organų 
donorystės, išreikšti valią, kaip 
turėčiau būti palaidota – karste 
ar urnoje, kodėl iš manęs atima 
teisė nuspręsti, kaip palikti šį 
pasaulį, tada, kai ligų ir kančių 

iškankintas protas sąmoningo 
sprendimo nebeleis priimti... 
Rašydama tai, tris kartus pa-
beldžiau į medinį stalą ne todėl, 
kad bijau tokio pasirinkimo, o tik 
todėl, kad bijau tapti „vegetuo-
jančia daržove“. 

Labai tikiuosi, kad iki pasku-
tinės savo gyvenimo akimirkos 
išsaugosiu šviesų protą, kad 
Anapus iškeliausiu apsupta 
brangiausių žmonių ir keleto 
katinų, jaukiai įsitaisiusių šalia... 
Bet... Gyvenimas yra gyvenimas, 
su savo scenarijumi, kuriame tau 
ne visada numatyta pagrindinio 
režisieriaus vieta iki pat filmo 
galo.

Esu tikra, kad M. A. Pavi-
lionienės Eutanazijos įstatymo 
projektas bus pasmerktas ir 
atmestas. Kažin, ar mūsų visuo-
menė pakankamai subrendusi 
kalbėti apie tai...

Baisu kalbėti ne tik apie mirtį, 
juk Lietuvoje baisu kalbėti ir apie 
gimimą. Nors Europoje dirbti-
nis apvaisinimas žinomas jau 
daugiau kaip tris dešimtmečius, 
Lietuva iki šiol neturi sukūrusi 
įstatyminės bazės, kuri padėtų 
finansuoti brangias procedūras, 
nustatytų tvarką ir galimybes, 
kaip ši, poroms, negalinčioms 
natūraliu būdų susilaukti kūdi-
kio, problema būtų išspręsta... 

...Bet pabandykim atsaky-
ti į klausimą: kas pabunda 
– kūnas ar asmenybė? Kiek 
žinote tokių stebuklu pasi-
baigusių atvejų...

Jei lemta, kūrėju tapsi 
ar Niujorke, ar Salake Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas, kompozitorius, parašęs 
muziką daugiau kaip 300 kino filmų ir spektaklių, Ministro Pirminin-
ko patarėjas kultūros klausimais Faustas Latėnas sako, kad supranta 
provincijos menininkų sunkumus, bet ragina nenuleisti galvos.

- Kaip atrodo Anykščiai iš sos-
tinės perspektyvos?

- Manyčiau, kad tai šviesus 
kraštas, daug gerų atsiliepimų, 
jūsų muziejininkai aktyvūs, kultū-
rinė veikla vyksta. 

- Mažesni rajonai patyrė ne-
mažą demografinį smūgį- per 
nepriklausomybės laikotarpį 
sumažėjo iki trečdalio. Ar jau-
čiate emigracijos problemą?

- Gaila, kad tie mūsų kaimai yra 
sumažėję ir nykstantys. Iš savo 
pusės pasakysiu, štai pusbrolis 
gyvena senelių troboj prie Anta-
lieptės, tai jis tik vienas ūkininkas 
tenai, o anksčiau aplinkui buvo 
kaimas. Būdavo šventės, suėji-
mai, laidotuvės ir vestuvės – vis-
kas būdavo, pilna žmonių, o da-
bar ištuštėjimas. Supraskim, kad 
provincija yra pasirinkimas, jeigu 
žmogus pasirenka čia gyventi ir 
būti, tai jis savaime turi suprasti, 
kad  pats ir prisiima atsakomybę 
už šį pasirinkimą. 

- Anykščiuose dabar nėra net 
rimto choro, jau nekalbant apie 

teatrą. Kaimuose, kuriuose už 
ES lėšas restauruojam kultūros 
namai, paliekama po pusę etato 
darbuotojai, kuri didžiąją dalį 
laiko skiria krosnies kūreni-
mui....

- Viskas priklauso nuo savi-
valdybėse esančių žmonių. Graži 
tradicija, kuri palietė ir Aukštaiti-
ją, kai renkama Lietuvos kultūros 
sostinė, juk Zarasai ir Anykščiai 
buvo sostinės. Tai irgi sujudina 
visuomenę ir padaro tą miestelį 
matomą ir lankomą. Zarasų atve-
ju, tai buvo prigalvota visokiausių 
gražių dalykų, kad ir toj pačioj 
ežero saloj. Viskas priklauso nuo 
žmogaus. Kultūros žmogus išreiš-
kia save, o per savo išraišką jis ir 
aplinkinius šiek tiek išjudina.

- Jauni menininkai provinci-
joje miršta taip ir netapę kaž-
kuo – jie arba emigruoja, arba 
nugrimzta į pesimizmą, įsitiki-
nę, kad vis tiek jų nesupras. Ką 
patartumėt jiems?

- Provincijos problema ir tada, 
ir dabar ta pati. Gyvenant provin-

cijoje reikia dvigubai daugiau jėgų 
ir užsispyrimo. Tačiau, sakykim, 
Donatas Sauka ir gyvena, ir kuria 
Dusetose. Dėl to mūsų mažesni 
miesteliai ir kenčia, kad talentin-
gas jaunimas tuoj pat išvažiuoja  
-  kas į miestus, kas į užsienį. Ta-
čiau dabar kompiuterių amžiuje 
problemos nėra – jauni žmonės 
tikrai raštingi šitoje srityje, todėl 
ryšius užmegzti su visu pasauliu 
nėra sunku. 

- Manote, kad problemos yra 
išsprendžiamos?

- Problema tik ta, kad jauni 
žmonės paprastai kuria jaunimui 
ir bendrauja su jaunimu, mažiau 
jaunų, tai ir tokie kūrėjai tampa 
vienišiai. O vienišam žmogui be jo 
talento gerbėjų yra sunku. Tarkim, 
kai yra būrelis aplink žmonių, ku-
rie tave gerbia, lengviau išgyventi 
nesėkmes. Be palaikančių, supran-
tančių lengviau nuslysti į ydas. Bet 
jeigu  lemta būti kūrėju, visiškai 
nesvarbu, ar būsi Niujorke ar Sala-
ke – vis tiek, jei Dievo skirta, tave 
suras ir tave įvertins. 

Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas, kompozitorius Faus-
tas Latėnas sako, kad kultūros žmogus siekia išreikšti save, o per 
tą išraišką jis keičia ir aplinkinius. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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pirmadienis 2014 08 25

sekmadienis 2014 08 24

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).
6.30 Šventadienio mintys. 
7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Haudis Gaudis“. 
9.25 „Aivenhas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Gustavo enciklopedija.
11.00 „Brolių Grimų pasakos. 
11 s. Žąsiaganė“.
12.15 Klausimėlis.lt 
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Afrika. 2 d. Savanos“.
14.00  „Puaro“. 
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 
16.45 Klausimėlis.lt  
17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
17.30 Lašas po lašo.
17.35 Taip. Ne.
18.30 Laumės juosta 2014. 
20.30 Panorama. 
20.50 Savaitė.
21.20 „Mistinė pica“.
23.25 „Puaro“ (k). N-7
1.25 „Senis“. N-7

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

„Pramuštgalviai Paryžiuje“.
11.30 „Aukštyn kojom“. N-7
13.40 „Tiušai“. N-7 
15.30 „Mano puikioji auklė 
“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. 
N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7 
21.35 „Pragaras rojuje“. N-7
23.40 „V- tai Vendeta“. 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 Laida. 
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.30 „Mažasis sniego žmo-
gus 2“. 
12.20 „7 dalykai, kuriuos turiu 
padaryti iki 30 gimtadienio“. 
N-7 
14.10 „Aš ir mano antrinin-
kė“. 
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.15 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Draugiškos vyrų 
krepšinio rungtynės. Lietuva - 
Naujoji Zelandija. 
21.00 „Greito reagavimo 
būrys“. N-14 
22.50 „Nužudyti Bilą 2“. N-14

7.00 Yra kaip yra (k). N-7
7.55 Nacionalinė loterija. 
8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 „Mitų griovėjai“. N-7 
10.00 Pašėlusios močiutės. 

N-7
10.50 Gamta iš arti.
11.00 „Meilės sala“. N-7 
12.00 „Plėšrūnai. Monstrų 
medžiotojas“. 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 „Lordai nemeluoja“. 
N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Naktinis 
pardavėjas“. N-14
22.45 „Sukurtas Haroldas“. 
N-14. 
1.00 Bamba TV. S

6.50 „Nuotakos siaubū-
nės“. N-7
7.40 „Parduotuvių  karalie-
nė“. 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“. 
11.00 „Gepardų dienoraš-
čiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Pasaulio virtuvė“. 
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7 
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 „Džesis 
Stounas. Plonas ledas“. N-14 
22.40 „Melagių diena“. N-14
0.25 „Nerami tarnyba“ (k). 

 KULTŪRA
8.05 „Haudis Gaudis“. 
8.30 „Aivenhas“ 
9.00 Vaikų klubas.  
10.00 Septynios Kauno 
dienos.  
10.30 Muzikinė pasaka 
„Šokio planeta“.  
11.45 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.  
12.00 „Jaunoji karta“ (k). 
12.15 Kauno dramos teatro 
spektaklis „Dobilėlis penkia-
lapis“ (k).  
13.50 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014 (k).  
14.40 Mūsų miesteliai. 
Vidiškės.  
15.30 Šventadienio mintys.  
16.00 „Miškais ateina ruduo“.  
17.58 Islandijos dailė.  
18.30 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k).  
18.40 Valstybinio Vilniaus 
mažojo teatro spektaklis 
„Mistras“. 
21.00 „Žiniuonė“ (k).  
21.15 Jūros šventė 2014.  
22.35 Lietuvių kinas trumpai 
(k).  
23.00 Panorama (k).  
23.15 Tavo zona (k).  
0.05 Džiazo vakaras (k).
 

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).  
6.15 Alchemija LX. VDU 25. 
VDU karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.05 Jėgos vietos (k).  
9.35 KK2 (k). N-7.  
10.15 Dviračio šou (k). 
10.45 Alchemija LX. VDU 25. 

VDU karta (k).
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Dviračio žinios (k).  
12.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 KTV - kino ir tele vir-
tuvė (k).  
14.00 Valanda su Rūta (k).
15.35 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
16.45 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ 
17.20 Padėkime augti (k).  
17.45 Šefas rekomenduoja 
(k).  
18.15 Nuo...Iki....  
19.05 Alchemija LX. VDU 25. 
VDU karta (k). 
19.40 KTV - kino ir tele vir-
tuvė.  
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.  
0.50  KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo...Iki... (k).
2.15 Yra kaip yra (k). N-7 
3.05 KK2 (k). N-7 
3.45 Autopilotas (k).  
4.15 Farai. N-14

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio patie-
kalai per 15 minučių.
10.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
11.00 „Krokodilų medžioto-
jas“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Topmodeliai“. N-7

13.30 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Kiečiausi vilkikų vai-
ruotojai“. N-7 
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
18.55 „Niekados šalis“. N-7
20.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
21.00 „Bobo užkandinė“. 
N-14
22.00 „Dingę be žinios“. N-14
22.55 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14
23.50 „Mažylė Houp“. N-7
0.45 „Ji man – ne pora“. N-14

7.25 Kitoks pokalbis. N-7 
8.20 Šiandien kimba.
8.50 Gyvenu čia. 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 „300 Lakes Rally“.
11.00 Šiandien kimba. 
11.30 Girių takais.
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Deimantų medžioto-
jai“. 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“. 
20.35 „Laukinis pasaulis“. 
21.00 Žinios.
21.25 „VMG vasara. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-7
23.30 „Nebylus liudijimas“. 
N-14
1.40 „24/7“.
2.20 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-7

6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Baltijos kelio 25-metis. 
Baltijos kelias (k).
12.00 „Šiaurietiškas būdas“ 
(k).
12.30 „Afrika“.
13.30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7
17.00 „Puaro“.
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 „Frankenšteinas“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 „Išgelbėti „Titaniką“.
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Šnipai“. N-7 
0.30 „Senis“. N-7

6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Sklinda gandai“ (k). N-7
10.45 „Boltas“ (k).
12.30 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“ (k).
12.55 „Kung Fu Panda“.

13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
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 „Paskutinė tvirtovė“. 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. Ant keis-
tų bangų“. N-7
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.  
19.30 „Ginklo broliai“. N-7
20.00 Misija interjeras.
21.00 Meilė ar pinigai? N-7
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 „Privati praktika“. N-7  
23.00 „Viena diena“. 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 „Meilės sparnai“ (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 „Striksės“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.20 „Policijos akademija”. 
N-7
20.15 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Griausmingieji Čarlio 
angelai “. N-7
23.30 WRC Pasaulio ralio 
čempionatas. Vokietija. 2014 
m. 
0.35 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.30 „Laukinis“ (k). N-7
2.30 Bamba TV. S 

6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“. 
7.15 „Komisaras Aleksas“ 
(k). N-7  
8.10 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“. 
8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Teisingumo lyga“. 
9.50 „Benas Tenas. 
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 „Juodasis riteris“. N-7 
22.45 „Mafijos daktarė“. N-7
23.40 „Dūmas“. N-14
0.35 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 Vizijos ir tikrovė (k) 
8.45 „Atspindžiai“.(k) 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k) 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Diskusija „Kova už 
laisvę. Ukrainos byla“ (k).  
13.15 Vienas klausimas 
Oskarui Koršunovui (k). 
14.00 Šventadienio mintys 
(k). 
14.30 Septynios Kauno die-
nos (k). 
15.00 Istorijos detektyvai.  
15.45 „Stebuklingi vaikai“. 
16.15 Žinios (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.(k). 
18.15 „Greičio svajonė“. N-7  
20.20 Baltijos kelio 25-me-
tis. Šventinis koncertas. 

Transliacija iš Rygos (k). 
22.00 „1920. Varšuvos mū-
šis“. N-14 
24.00 Panorama (k). 
0.25 Teatras (k).

5.00 Sveikatos kodas (k). 
5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Ne vienas kelyje.  
6.50 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7
7.35 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
8.05 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios. 
9.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
9.55 „Visagalė reklama“ (k). 
10.55 „Gyvybės triumfas“ (k). 
11.50 „Visagalė reklama“ (k).  
12.50 „Gyvybės triumfas“ (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 „Elementaru“. 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 „Kobra 11“. 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 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Pjūklas 5“. S
1.00 „Iniciatorius“. 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 „Čiapajevas. Aistra 
gyventi“. 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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6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Frankenšteinas“ (k). 
N-7
12.00 „Išgelbėti „Titaniką“ (k).
13.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7
17.00 „Puaro“. 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 „Frankenšteinas“. N-7 
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Emigrantai. 
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. N-7 
0.30 „Senis“. N-7 

6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai”“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Velvet“ (k). N-7 
10.30 „Manatu. Sakyk tiesą“ 
(k).
12.30 „Tomas ir Džeris“ (k). 
12.55 „Kung Fu Panda“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“. 
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 
„Teisė tuoktis“. N-7
0.00 „Paskutinė tvirtovė“. N-7 
0.55 „Klientų sąrašas“. N-7 
1.50 „Išrinktieji“. N-14

6.40 Teleparduotuvė. 
6.55 Žalioji enciklopedija.  
7.00 „Antinas Narsuolis“. 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“. 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 Misija interjeras. 
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.  
19.30 „Ginklo broliai“. N-7
20.00 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7 
20.30 Meilė ar pinigai? N-7 
21.00 Draugiškos vyrų krep-
šinio rungtynės. Kroatija – 
Lietuva.  

23.00 „Kraštutinės priemo-
nės“. N-7 
1.10 „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 „Striksės“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.20 „Policijos akademija“. 
N-7  
20.15 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Kietas tėtušis“. N-14 
23.15 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14  
0.10 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.10 „Laukinis“ (k). N-7  
2.10 Bamba TV. S

6.50 „Dviese geriau“.
7.15 „Komisaras Aleksas“ (k). 
N-7
8.10 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“. 
8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 

9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Teisingumo lyga“.
9.50 „Benas Tenas. 
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 „Dviese geriau“ (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 „Amerikos prezidentas“. 
N-7 
23.05 „Mafijos daktarė“. N-7 
0.00 „Dūmas“. N-14
0.55 „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 Koncertas. Ei, vaikai, 
pabūkim žvaigždėmis (k). 
13.15 „Haudis Gaudis“. 
13.35 „Aivenhas“. 
14.00 Pagalbos ranka (k). 
14.30 Fotografijos istorija 
arba istorija fotografijoje. 1 d. 
Vilnius ir jo fotografai.(k). 
15.00 Teatras (k). 
15.45 „Stebuklingi vaikai“. 
16.15 Žinios (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
17.45 Žinios (k). 
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 

rusų kalba.(k). 
18.15 „Prokurorai“. 
19.15 Septynios Kauno die-
nos (k). 
19.45 Savaitė (k). 
20.15 Istorijos detektyvai (k). 
21.00 „Pasaulio dokumentika. 
Į gamtą“.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k). 
0.25 „Vienui vieni“ (k). N-14 

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 
Stasiu Eidrigevičiumi. 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 „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 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
atrankos rungtynės.
23.40 „Jackass 3D“. N-7
1.30 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.

7.20 Reporteris.  
8.00 „Apaštalas“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 „24/7“. 
13.00 Viskas bus gerai! N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.55 „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 „Čiapajevas. Aistra 
gyventi“. 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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6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 „Frankenšteinas“ (k). N-7
12.00 Emigrantai (k).
12.45 Žingsnis po žingsnio (k).
13.00 Bėdų turgus.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios. 
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7
17.00 „Puaro“. N-7 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.30 „Naisių vasara“.
19.30 Lietuva gali. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Frankenšteinas“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Bėdų turgus.
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „Senis“. N-7

6.05 Labas vakaras, Lietuva 
(k.).  
6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25  „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (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 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
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 
„Vienintelis kelias“. N-14
0.30 „Paskutinė tvirtovė“. N-7
1.25 „Klientų sąrašas“. N-7 
2.20 „Įvykis“. N-7

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Gufis ir jo sūnus Maksas“. 
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“. 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 „Visos Australijos dulkės“. 
N-7
12.20 „Šeimos reikalai“.  
12.50 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.20 „Antinas Narsuolis“. 
13.50 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7 
16.45 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 „Ginklo broliai“. 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 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“. 
N-7 
23.05 „Kovotojas“. N-14
1.25 „Daktaras Hausas“. N-14 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Prajuokink mane (k). N-7 
10.00 „Policijos akademija“ (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 geriausia“.  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Striksės“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7  
19.20 „Policijos akademija“. N-7
20.15 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-7 
21.30 „Sensacija“. N-14
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 „Dviese geriau“. 
7.15 „Komisaras Aleksas“. N-7
8.10 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“.

8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
9.00 „Krepšininkai“. 
9.25 „Teisingumo lyga“.
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 „Dviese geriau“ (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 „Laiko įkaitai“. N-7
23.05 „Dūmas“. N-14
0.00 „Įstatymas ir tvarka“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
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). 
13.40 Koncertas (k). 
15.00 Legendos (k). 
15.45 „Stebuklingi vaikai“. 
16.15 Žinios (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
17.45 Žinios (k). 
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
18.15 Vilniaus benediktinių 
vienuolynas ir Šv. Kotrynos 
bažnyčia.  
18.50 „Trys Jono Jurašo 

Antigonės“. 
19.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
20.25 „Australijos lietuviai - toli-
mi ir artimi“. 
21.10 Kultūros savanoriai.  
21.40 ...formatas.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.45 „Viso gero, draugai par-
tiniai!“ 
23.40 Muzikinė novelė 
„Napoleono žygis į Rusiją“ (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 „Elementaru“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7  

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
atrankos rungtynės.  
23.40 Europos pokerio turas. S
0.45 „Adamas“. N-7
2.35 „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 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. 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 Lt (15,93 EUR).



2014 m. rugpjūčio 23 d.

6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Frankenšteinas“ (k). 
N-7 
12.00 Bėdų turgus.
13.00 „Naisių vasara“. 
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios. 
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7
17.00 „Puaro“. N-7 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
18.30  Laumės juosta 2014. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 „Frankenšteinas“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas.
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „Senis“. N-7

6.35 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
10.10 Tikras gyvenimas (k). 
N-7 
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“.
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13.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
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 4“. N-14
23.50 „Paskutinė tvirtovė“. 
N-7
0.45 „Deksteris“. N-14 
1.45 Sveikatos ABC (k). 

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“.  
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 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
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.
19.30 „Ginklo broliai“. 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 „Atkeršyti bet kokia 
kaina“. N-14
1.00 „Daktaras Hausas“. N-14 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k)“. N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Prajuokink mane (k). N-7 
10.00 „Policijos akademija“ 
(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 „Striksės“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.30 „Policijos akademija“. 
N-7 
20.30 Juoko kovos. N-7 
21.30 „Fanfanas Tulpė“. N-7
23.30 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.30 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7
1.30 „Laukinis“ (k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

6.50 „Dviese geriau“.
7.15 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
8.10 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“. 
8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“.

9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Teisingumo lyga“. 
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 „Dviese geriau“ (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 „Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Karalius žvejys“. 
N-14 
22.55 „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. 
12.15 „Įstabioji ir graudžioji 
Romeo ir Džiuljetos istorija“ 
(k). 
15.15 „Lagerių moterys. Nijolė 
Sadūnaitė“ (k).  
15.45 „Stebuklingi vaikai“. 
16.15 Žinios (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
17.45 Žinios (k). 
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.(k). 
18.15 „Prokurorai“. 

19.10 Fotografijos istorija 
arba istorija fotografijoje. 2 d. 
Kovojanti Lietuva.  
19.35 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
20.20 „Australijos lietuviai - 
tolimi ir artimi“. 
21.10 Legendos.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos kaip 
šventė.  
23.45 „Atspindžiai“ (k). 
0.00 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 „Elementaru“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7 

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Geležinis žmogus 2“. 
N-14
0.20 „Akis už akį“. N-14
2.10 „CSI Majamis“. N-7 

7.20 Reporteris.
8.00 „Apaštalas“. N-7
9.05 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Didysis barjerinis rifas“. 
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 „Čiapajevas. Aistra 
gyventi“. 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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6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k). 
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 „Frankenšteinas“ (k). 
N-7 
12.00 Skonio improvizacija 
(k). 
13.00 „Naisių vasara“. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios.  
16.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 „Puaro“. N-7 
18.00 Šiandien.  
18.15 Žingsnis po žingsnio.  
18.30 Laumės juosta 2014.  
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Žagarės vyšnių festi-
valis 2014. 
22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Dvi žvaigždės. 
0.50 „Senis“. N-7  

6.35 „Beprotiški mažųjų 
nuotykiai“.  
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7  
8.50 24 valandos. N-7 
10.10 Valanda su Rūta (k).  
11.45 Mano vyras gali. N-7 
12.55 „Kung Fu Panda“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.55 „Pavogtas gyveni-

mas“. 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 PREMJERA Zambija. 
„Ačiū, Lietuva!“. 
21.00 „Mis Slaptoji agentė 
2. Ginkluota ir žavinga“. N-7 
23.15 „Centurionas“. N-14 
1.15 „Galutinis tikslas 4“ (k). 
N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
7.30 „Simpsonai“. N-7  
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7  
9.10 „Vestuvių muzikantai“. 
N-7  
10.10 „Visada sakyk visa-
da“. N-7  
11.15 „Visos Australijos 
dulkės“. N-7  
12.20 „Šeimos reikalai“. 
12.50 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.20 „Antinas Narsuolis“.  
13.50 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.20 „Simpsonai“. N-7  
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7  
15.50 „Moterys meluoja 
geriau“. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Kung Fu Panda 2“. 
21.00 „Karo žirgas“. N-7 
0.15 „Alfa gauja“. N-14 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 

(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 Juoko kovos (k). N-7 
10.00 „Policijos akademija“ 
(k). N-7
11.00 „Laukinis“. N-7 
12.00 „Svotai“. N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
14.00 „Mano virtuvė geriau-
sia“. 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Striksės“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Šeimynėlė“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.30 „Vykdytojas“. N-14 
23.30 „Sensacija“ (k). N-14
1.20 „Laukinis“ (k). N-7 
2.20 Bamba TV. S

6.50 „Dviese geriau“. 
7.15 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
8.10 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“. 
8.35 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“.
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Teisingumo lyga“. 
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 „Dviese geriau“ (k). 
15.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Tortų karai“.  
17.40 „Didingasis amžius“. 
N-7 
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Detektyvas 
Kolambas. Bausmė ben-
dram meilužiui“. N-7 
22.50 SNOBO KINAS 
„Paskutinė tvirtovė“. N-14
1.15 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.15 Mūsų dienos kaip 
šventė (k). 
13.30 „Australijos lietuviai - 
tolimi ir artimi“ (k). 
15.10 Lietuvos jaunimo gru-
pių koncertas „Koks aš ir tu 
tokia ir Lietuva“ (k).  
16.15 Žinios (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva 
(k). 
17.45 Žinios (k). 
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba.(k). 
18.15 „Jaunoji karta“. 
18.30 Koncertas. Tavo 
zona. Vladas Kovaliovas. 
19.20 „Skrydis per Atlantą“. 
21.10 Teatras.  
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Kūrybos metas.  
23.00 Džiazo muzikos va-
karas. 
0.00 Panorama (k). 
0.25 Septynios Kauno die-
nos (k). 
0.55 „Prokurorai“ (k).

5.00 Info diena (k). 
9.00 Žinios. 
9.40 Dviračio šou.  
10.05 „Pagalbos skambu-
tis“. 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). 
14.15 „Gyvybės triumfas“ 
(k).  
15.05 „Visagalė reklama“ 
(k). 
15.55 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos (k). N-7  
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 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 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 

16.00 „Vampyrų žudikė“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7 
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
23.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14 
0.00 „Mažylė Houp“. N-7
1.00 „Geležinis žmogus 2“. 
N-14

7.20 Reporteris.  
8.00 „Čiapajevas. Aistra 
gyventi“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 VMG vasara.  
14.55 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Pavojingiausi pasau-
lio gyvūnai“. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Čiapajevas. Aistra 
gyventi“. N-7 
19.50 „Moterų daktaras“. 
N-7 
21.50 „Prieglobstis“. N-14 
0.00 „Kupidonas“. S 
1.50 Reporteris. N-14

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 40 Lt (11,58 EUR),
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm) 1 Lt (0,29 EUR).



2014 m. rugpjūčio 23 d.

na!” 15.50 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
“Laikas”.21.05 TV serialas “Uostytojas”. 23.25 Lietuvos “Laikas”. 
23.30 Pirmasis pasaulinis. 0.30 Informacinė laida. 1.00 Vaidybinis f. 
“Husarų baladė”. 2.30 TV serialas “Uostytojas”. 4.15 Mados nuos-
prendis. 5.05 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
Sutartis su krauju. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05 Didelės vil-
tys. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 2.0. 
17.15, 3.05 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas “Plius meilė”. 21.50 
TV serialas “Statūs krantai”. 22.45 Žemės triukšmas. 23.40 TV seria-
las “Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai”. 0.35 Vaidybinis 
f. “Turtuolis, vargšas” (2). 2.05 Ypatingas atvejis.

trečiadienis 2014 08 27

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 svei-
kai. 12.45 Padriki užrašai. 13.00 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 14.00 
Naujienos. 14.20 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 15.10 “Laba diena!” 
15.50 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV seria-
las “Uostytojas”. 23.20 Lietuvos “Laikas”. 23.30 Pirmasis pasaulinis. 0.30 
Informacinė laida. 1.00 Vaidybinis f. “Suaugę vaikai”. 2.10 TV serialas 
“Uostytojas”. 3.50 Mados nuosprendis. 4.45 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 18.35 Žinios. 
Maskva. 10.55 Tarybiniai kino karai. 11.50 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 14.05 Didelės viltys. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica mie-
ga”. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15, 3.05 Tiesioginis eteris. 19.50 TV 
serialas “Plius meilė”. 21.50 TV serialas “Statūs krantai”. 22.45 
Krymo svajonių fabrikas. 23.40 TV serialas “Slaptosios kanceliarijos 
ekspeditoriaus užrašai”. 0.35 Vaidybinis f. “Turtuolis, vargšas” (3). 

ketvirtadienis  2014 08 28

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 užrašai. 13.00 TV serialas “Pavėluota 
atgaila”. 14.00 Naujienos. 14.20 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 
15.10 “Laba diena!” 15.50 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuos-
prendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.20.35 
Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV serialas “Uostytojas”. 23.20 Lietuvos 
“Laikas”. 23.25 Pirmasis pasaulinis. 0.25 Informacinė laida. 0.55 
Žvaigždėlaivis. 1.10 Vaidybinis f. “Karulys su paslaptimi”.2.15 TV seri-
alas “Uostytojas”. 3.55 Mados nuosprendis. 4.45 Muzikinis kanalas.

sekmadienis 2014 08 24

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. 12.30 Didžiųjų 
rusų keliautojų pėdsakais. 13.40 Kas? Kur? Kada? 14.45 Dvi žvaigž-
dės. 16.20 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. “Likimo ironija, arba Po pirties”. 3.25 Vaidybinis f. “Širdelė”. 
4.45 Muzikinis kanalas.

05.00 Vaidybinis f. “Nėra to blogo”. 08.10 Animacinis f.  08.30 Pats 
sau režisierius.  09.20 Žinios.10.00 Žinios. 10.15 Rytinis paštas. 
10.55 Humoro laida. 11.25 Gyvūnijos pasaulyje. 12.00 Dokumentinis 
f. 13.00 Žinios. 13.20 “Mosfilm” jubiliejui. 13.35 Vaidybinis f. “Stoties 
budėtojas”.  15.00 Vaidybinis f. “Atgalinis bilietas”.  17.00 Vaidybinis 
f. “Brangus žmogus”. 19.00 Žinios.  20.00 Vaidybinis f. “Laimingos 
moters vyras”. 21.55 Vaidybinis f. “Privati detektyvė Tatjana 
Ivanova”. 23.45 Vaidybinis f. “Bekraitė”.  01.25 Vaidybinis f. “Klinčas”. 
03.10 Dokumentinis f . 03.55 Humoro laida

pirmadienis 2014 08 25

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 
užrašai. 13.00 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos 14.20 TV se-
rialas “Jasmin”. 15.05 “Laba diena!” 15.55 J. Menšovos laida. 16.55 
Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”. 21.05 TV serialas “Uostytojas”. 
23.20 Lietuvos “Laikas”. 23.30 Pirmasis pasaulinis. 0.30 Informacinė 
laida. 1.00 Vaidybinis f. “Baltosios nakties melodijos”. 2.30 TV seria-
las “Uostytojas”. 4.05 Mados nuosprendis. 4.55 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
Sutartis su krauju. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05 Didelės 
viltys. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 
2.0. 17.15, 3.05 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas “Plius meilė”. 
21.50 TV serialas “Statūs krantai”. 22.45 Didysis Afrikos lūžis. 23.40 
TV serialas “Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai”. 0.35 
Vaidybinis f. “Turtuolis, vargšas” (1). 2.05 Ypatingas atvejis. antradienis 2014 08 26

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 užrašai. 13.00 TV serialas “Jasmin”. 
14.00 Naujienos. 14.20 TV serialas “Jasmin”. 15.05 “Laba die-

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
Šventojo Josifo vienuolynas. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05 
Didelės viltys. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 
2.0.17.15, 3.05 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas “Plius meilė”. 21.50 
TV serialas “Statūs krantai”.22.45 Susprogdinti taikiai. Atominis romantiz-
mas. 23.40 TV serialas “Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai”. 
0.35 Vaidybinis f. “Turtuolis, vargšas” (4). 2.00 Ypatingas atvejis.

penktadienis  2014 08 29

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 svei-
kai. 12.45 Padriki užrašai. 13.00 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 14.00 
Naujienos. 14.20 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 15.10 “Laba diena!” 
15.50 J. Menšovos laida. 16.55 Mados nuosprendis. 17.55 Jūrmala. 
Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos “Laikas”. 21.00 TV 
žaidimas “Stebuklų laukas”. 22.05 Antrininkai. 1.00 Informacinė laida. 
1.30 Vaidybinis f. “Skėtis jaunavedžiams”. 2.55 Vaidybinis f. “Pro langus 
važiuoja traukiniai”. 4.30 Mados nuosprendis. 6.10 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.50 Visa Rusija. 
11.00 Janas Arlazorovas. 12.00 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05 Didelės vil-
tys. 15.00, 4.10 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15, 
3.05 Tiesioginis eteris. 20.00 Vaidybinis f. “Caraitė Liaguškina”. 23.50 Gyvas 
garsas. 1.40 Vaidybinis f. “Premjera Sosnovkoje”. 4.55 Mano planeta.

šeštadienis  2014 08 30

7.05 Naujienos. 7.30 Kontrolinis pirkimas. 7.55 Vaikų klubas. 8.25 Grok, 
armonika! 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 
Jūrmala. Humoro festivalis. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 
12.20 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 13.55 TV serialas “Septynios vie-
no viengungio žmonos”. 17.05 Naujienos. 17.25 TV serialas “Septynios 
vieno viengungio žmonos”. 18.30 Vaidybinis f. “Belaisvė”. 20.00 Laikas. 
20.35 Jūrmala. Humoro festivalis. 22.25 Šįvakar su A. Malachovu. 0.05 
Vaidybinis f. “Vargšė Saša”. 1.40 Informacinė laida. 2.10 Vaidybinis f. 
“Didžioji pertrauka”. 6.20 Muzikinis kanalas.

5.25 Vaidybinis f. “Namų darbininkė”. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
7.15 Vaidybinis f. “Tylenis”. 8.45 Šunų planeta. 9.15 Šeštadienio tal-
ka. 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 10.25 Apie dekorą. 11.20 TV seria-
las “Jūra iki kelių”. 13.30 Mano planeta. 14.00 Tankų biatlonas. 15.00 
Vaidybinis f. “Židinio svečias”. 16.55, 1.40 Šeštadienio vakaras. 20.00 
Vaidybinis f. “Nėra to blogo 2”. 23.50 Vaidybinis f. “Štirlico žmona”. 
3.25 Didysis Afrikos lūžis. 4.10 Humoro laida.

šeštadienis 2014 08 30

6.05 Klausimėlis.lt (k).
6.15 Pagalbos ranka.
6.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k). 
7.35 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 „Tikrosios dinozaurų 
spalvos“.
14.00 Juokis. 2013 m.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Laumės juosta 2014.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Šventė Kvėdarnoje.
23.00 „Roninas“. N-14
1.15 „Senis“. N-7 

6.30 „Pirmykštė žemė“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Sunkus vaikas“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Vova tolimoje karalys-
tėje“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Ragai ir kanopos“.
11.40 „Kaip valgyti keptus 
sliekus?“.

13.15 „Daktaro Parnaso fanta-
zariumas“. N-7 
15.30 „Mano puikioji auklė“. 
N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Linksmosios pėdutės“.
21.00 „Ko nori mergina“. N-7
23.05 „Mano kaimynė - porno-
žvaigždė“. N-14
1.15 „Pabėgimas iš beprotna-
mio“. S

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Mano mažasis ponis“. 
7.25 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
9.00 „Antinas Narsuolis“.  
9.30 Statybų TV. 
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.30 „Kelias į Eldoradą“. N-7 
12.10 „Vaivorykštės beieškant“. 
N-7
14.00 „Žiurkių lenktynės“. N-7
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
18.50 „Šuns kailyje“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 
20.50 Pasaulio krepšinio čem-
pionato apžvalga.
21.00 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato rungtynės. 
Meksika – Lietuva. 
22.50 Pasaulio krepšinio čem-
pionato apžvalga.  

23.00 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato rungtynės. 
Prancūzija - Brazilija.  
0.40 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato rungtynės. 
Australija - Slovėnija. 

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 IV 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 detekty-
vai“. N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 Lietuvos muzikos legen-
dos. N-7 
21.30 MANO HEROJUS 
„Pavojingas turas“. N-14 
23.20 AŠTRUS KINAS 
„Zombių striptizas“. N-14 
1.10 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 „Mano virtuvė“.
12.30 „Pasaulio virtuvė“.  
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  
14.00 „Griežčiausi tėvai“. 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7 
16.30 „Būrėja“. 
17.30 „Felipė ir Leticija. Pareiga ir 
meilė“. N-7
19.10 „Atostogos su Dereku“. N-7
22.20 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7
23.25 „Nematomas žmogus“ (k). 
0.20 „Nerami tarnyba“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.15 Krikščionio žodis. Laida 
rusų kalba.(k). 
10.30 Kelias. Laida evangeli-
kams.  
10.45 Prisiminkime. Eiles skaito 
M. Mironaitė 
11.15 Naktinis ekspresas (k). 
11.45 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba. 
12.10 Laumės juosta 2014.  
14.00 Kine kaip kine.  
14.25 „Atsisveikinimas“. N-7 
16.00 „Trys Jono Jurašo 
Antigonės“ (k). 
16.40 Kūrybos metas.  
17.05 Kasdienybės aitvarai.  
17.45 Vakaro autografas.  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.40 Koncertas. Juozo Tallat-
Kelpšos konservatorijos bigbendo 

30-mečiui. 
20.20 Spektaklis „Meistras ir 
Margarita“.  
23.00 Panorama (k). 
23.25 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  
0.25 „1920. Varšuvos mūšis“. 
N-14 

5.00 Info diena.
9.00 Info diena (k). 
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Nuo...Iki....  
14.20 KK2 (k). N-7  
15.00 Dviračio šou (k).  
15.25 Padėkime augti.  
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.45 Dviračio šou (k).  
18.15 Mano kiemas.  
18.45 KK2 penktadienis. N-7 
20.00 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU karta. 
20.30 Padėkime augti (k).  
21.00 „Visagalė reklama“. 
22.00 „Gyvybės triumfas“. 
23.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7  
23.55 Valanda su Rūta (k).  
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7  
2.40 Yra kaip yra (k). N-7  
3.30 Mano kiemas (k).  
4.00 Alchemija LXI. Humanitarinis 
karas. VDU karta (k). 
4.30 Nuo...Iki... (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai“. N-7 

11.00 „Krokodilų medžiotojas“. 
N-7 
12.00 Trys pedalai. 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per 15 minučių. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7
14.55 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
18.55 „Gatvės šokiai“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14
22.00 „Dingęs be žinios“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7 
23.55 „Mažylė Houp“. N-7 
0.50 „Sakalo akis“. N-7 

7.50 Patriotai.
8.50 „Nikita Chruščiovas. 
Balsas iš praeities“. N-7
9.55 „Kremlius - 9. Asmens 
sargybinio užrašai“. N-7 
11.00 „Vestuvių kovos“. N-7 
12.40 „Kvapų detektyvas“. 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 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
21.00 Žinios.
21.25 VMG vasara.  
21.30 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
23.30 „Inkubusas“. S
1.00 „Mirtis rojuje“. N-7

 

.
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(Atkelta iš 1 p.)
Prašė nušalinti prokurorą

Bylos nagrinėjimas prasidėjo tei-
siamojo, buvusios Anykščių „Va-
balų“ grupuotės lyderio G.Žiuko 
prašymu teismui nuo bylos nuša-
linti prokurorą  Ramūną Pačebutą. 
„Prokuroras buvo šališkas, darė 
man spaudimą prisipažinti padarius 
nusikalstamas veikas, kurių aš ne-
padariau, neleido susipažinti su by-
los medžiaga bei susitikti su šeimos 
nariais“, - argumentus, kodėl prašo 
nušalinti prokurorą, teismui pateikė 
„Vabalas“.

Prokuroras R.Pačebutas aiškino, 
kad su teisiamuoju ikiteisminio ty-
rimo metu nebendravo, todėl jokios 
įtakos G.Žiukui daryti negalėjo ir 
prašė teisiamojo prašymą atmesti.

Teisėja Kristina Latožienė nutartį 
savo kabinete rašė apie pusantros 
valandos. Atėjusi į posėdžių salę pa-
skelbė, kad prokuroras R.Pačebutas 
lieka palaikyti valstybės kaltinimą 
baudžiamojoje byloje.

Prieš pradedant bylą nagrinėti 
iš esmės, prokuroras R.Pačebutas 
paprašė teismo bylą nagrinėti už-

Utenoje teisiamas Anykščių „Vabalas“
daruose teismo posėdžiuose, nes 
byloje liudys slaptasis valstybės 
saugomas specialusis liudytojas, 
kurio asmens duomenys yra prily-
ginti valstybės paslapčiai. Teisėja 
K.Latožienė patenkino prokuroro 
prašymą ir paskelbė, kad byla bus 
nevieša.

Pareigūnai atliko kratas

2013 metų gruodžio 3 dieną 
Anykščių policijos komisariato pa-
reigūnai Anykščių mieste surengė 
operaciją, kurios metu sulaikė nar-
kotinių medžiagų platintojus ir pir-
kėjus. Šių asmenų namuose atliktos 
kratos, kurių metu rasta marihuanos 
ir kokaino. Pirminiais duomenimis, 
narkotikų platintojams vadovavo 
Anykščiuose siautusios „Vabalų“ 
nusikalstamos grupuotės vadeiva, 
46 metų Gintaras Žiukas, pravarde 
„Vabalas“.

Narkotikus platino 
ne tik Anykščiuose

Anykščių policijos komisariato 
duomenimis, kratų metu tuomet 

vieno iš įtariamųjų namuose  suras-
ta ir paimta daugiau nei pusė kilo-
gramo augalinės kilmės narkotinių 
medžiagų, kaip įtariama, – marihu-
anos ir daugiau nei 100 gramų nar-
kotinės medžiagos, kaip įtariama, 
– kokaino.

„Surinkta pakankamai duomenų, 
kad šie asmenys vykdė veiką kaip 
organizuota grupė, turėjo sukūru-
si platinimo schemą. Narkotinės 
medžiagos buvo platinamos ne tik 
anykštėnams, bet ir kitų rajonų gy-
ventojams“, -  buvo rašoma polici-
jos pranešime spaudai.

Tada policija į areštinę uždarė 
G.Žiuką, 51 metų Ritą Bačanskie-
nę, jos 21 metų  dukrą Žygimantę 
Bačanskaitę, (ji 2010 metais bai-
gė Anykščių J.Biliūno gimnazi-
ją, dabar dirba kirpėja), kuri po 
kelių dienų buvo paleista, o „Va-
balui“ ir  R.Bačanskienei skirtas 
areštas trims mėnesiams. Vėliau 
suėmimas buvo pratęstas. Tąkart 
policijos informacijoje figūravo 
ir anykštėno Manto Pivoriūno, 
kurio dabar teisiamųjų suole nėra, 
pavardė.

Teigiama, kad ir Ž.Bačanskaitės 

tėvas praeityje turėjo reikalų su tei-
sėsauga dėl narkotikų.  

Įtariamiesiems gresia laisvės atė-
mimo bausmės iki 10 metų.

Narkotikus ne tik platino, 
bet ir vartojo

Už narkotikų – kokaino ir mari-
huanos – vartojimą 52 metų anykš-
tėnei Ritai Bačanskienei skirta 50 
litų bauda.

„Monika“: „Visuose didžiųjų šalies miestų teismuose, kai reikia apsau-
goti specialius liudytojus, tai nevieša daroma tik ta posėdžio dalis, kurioje 
liudija valstybės paslapčiai prilygintas asmuo, o kita bylos nagrinėjimo da-
lis yra vieša. Provincijoje viskas kitaip: čia prokurorai, teisėjai, advokatai 
bijo net savo šešėlio „kag by čego nie vyšlo“, todėl narkotikų platintojų bylą 
įslaptino. Prezidentūros teisininkams reikėtų atkreipti dėmesį į teisėją Kristi-
ną Latožienę, kuri nuo visuomenės nutarė apsaugoti didelį rezonansą visuo-
menėje sukėlusios bylos detales. O gal ši byla iš viso tik baltais siūlais siūta, 
o teisiamieji bus išteisinti, juolab, iš nuotraukos matyti, kad vienas bylos 
advokatų Adomas Liutvinskas, paprastai ginantis šalies „mafijozus“...“

„Rokas“: „Ar tik Mantas Vigėlis nėra tas pats vairuotojas, kurio vai-
ruojamas „golfas“ 2010 metų rudenį už Svėdasų susidūrė su motociklu, o 
avarijos metu žuvo du vaikinai? Kažkaip jaunuoliui nesiseka: tada tragiška 
avarija, dabar narkotikai...“

balsai internete (anyksta.lt):

Šią nuobaudą R.Bačanskienei 
skyrė Anykščių rajono apylinkės 
teismas.

Bylos duomenimis nustatyta, kad 
2013 metų gruodžio 4 dieną apie 14 
valandą 50 minučių Anykščiuose, 
Pušyno gatvėje, R.Bačanskienė var-
tojo narkotines medžiagas kokainą 
ir marihuaną be gydytojo leidimo.

Administracinėn atsakomybėn 
patraukta R.Bačanskienė dėl pada-
ryto nusižengimo gailėjosi.

„SBA“ įmonių grupei priklausanti AB „Utenos trikotažas“ – tai di-
džiausia trikotažo produkcijos gamintoja Lietuvoje ir taip pat viena moder-
niausių gamybos įmonių Centrinėje ir Rytų Europoje. AB „Utenos triko-
tažo“ gamybiniai pajėgumai apima pilno ciklo gamybą nuo mezgimo iki 
galutinio produkto pateikiamo vartotojui. Apie 90 proc. bendrovės paga-
minamos produkcijos yra eksportuojama ir parduodama Vakarų Europos 
stambiems mažmeninės prekybos tinklams. Šiuo metu veikla orientuoja-
ma į inovatyvių pluoštų gamybos segmentą ir aukštos pridėtinės vertės 
drabužių kūrimą. www.ut.lt   

Šiuo metu įmonė didina siuvimo pajėgumus ir ieško par-
tnerių, norinčių organizuoti siuvimo paslaugos veiklą.

Galime nuomoti siuvimo įrengimus, teikti technologinį bei darbuo-
tojų parinkimo, apmokymo konsultavimą.

Pasiūlymų laukiame iki 2014 m. rugsėjo 12 d. loreta.ribokiene@ut.lt,  
Kontaktinis asmuo Loreta 8 389 63026 darbo metu

Renkasi rugpjūčio 28 d. 15 val. 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.Laidojimo namai 

„Paguoda“ 

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

Užsakant visas laidojimo 
paslaugas - 5 % nuolaida

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

 (8-646) 09955.

Rugpjūčio 26 d.
(antradienį) 

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrininmas nemokamai.
Mokiniams ir mokytojams 

ypatingos nuolaidos.
Registracija optikoje A. Baranausko a. 

14, arba  tel. (8-655)  07882.

įvairūs

Siūlome darbą floristei. 
Tel. (8-685) 50668.Medienos gaminių įmonė (buvęs 

„Laukmedis“), N.Elmininkų kaime 
siūlo darbą dygiuotojui ir obliuotojui. 
Galimas apmokymas darbo vietoje. 

Tel. (8-611) 59117.

Reikalinga pardavėja maisto 
prekių parduotuvėje.

CV siųsti: droidas@gmail.com, 
tel. pasiteirauti (8-650) 93387. Staliui-staklininkui durų, laiptų 

gamyboje. 
Tel. (8-618) 44164.

siūlo darbą KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 
MOKYKLA 2014 METAIS KVIEČIA 

MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:

- STALIUS (baigusiems 10 ar 12 klasių)
- PREKYBOS ĮMONIŲ VADYBININKO PADĖJĖJAS 
(baigusiems 10 ar 12 klasių)
- VIRĖJAS (baigusiems 10 ar 12 klasių)
- PADAVĖJAS IR BARMENAS 
(baigusiems 10 ar 12 klasių)
- TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS 
(baigusiems 10  klasių)
- KOMPIUTERIO IR ORGANIZACINĖS 
TECHNIKOS OPERATORIUS (baigusiems 10 klasių)
- SUVIRINTOJAS (baigusiems 10 ar 12 klasių)
- APDAILININKAS (STATYBININKAS) 
(baigusiems 10 ar 12 klasių)
- APSKAITININKAS IR KASININKAS 
(baigusiems 12  klasių)
- SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS
 (baigusiems 12  klasių)

Mokymosi trukmė – 1; 1,5 arba 2 metai (baigusiems 12 klasių); 3 
metai (baigusiems 10 klasių).

ADRESAS - Jaunimo g. 8, Kupiškis, LT-40128.Tel.(8-459)35366, 
35080, 35355. El.paštas - sekretore@ktvm.kupiskis.lm.lt. Mokyklos 
tinklapis – www.ktvm.kupiskis.lm.lt 

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 / 3,87 EUR

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 

1 mėn. - 10 Lt / 2,90EUR. 

negražina gyvenimo - 
      tiesiai ir apie viską!



2014 m. rugpjūčio 23 d.SKELBIMAI

įvairūs

parduoda

VASARoS
 AKCIJA

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

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO 
paukščių ūkis 

NUOLAT PREKIAUJA 
paaugintais broileriais bei 

skerdiena, kalakutais, vištai-
tėmis 3 ir 5 mėn.
Tel.: (8-687) 78274,

 (8-622) 32588.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt / 1042,87 EUR.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

į

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.

Dovanoja

2 mėnesių katinėlį,
tvarkingas. 
Tel. (8-673) 43310.

STALIAUS GAMINIAI
Gaminame langus, duris, laip-

tus, baldus ir kitus gaminius iš 
medžio.

Tel. (8-609) 41651, (8-671) 40430

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.

Dalį namo Anykščiuose (2 
kambariai, 3 arai žemės, sure-
montuotas, šidomas malkomis ir 
elektra - grindinis šildymas, radi-
atoriai ir elektriniai radiantoriai).”

Tel. (8-685) 10959.

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

Tel. (8-673) 64329.

Vieno kambario butą Ramybės 
mikrorajone (2-as aukštas, plas-
tikiniai langai, šarvo durys).

Tel. (8-602) 49369.

Pušyno apsuptyje arti SPA cen-
tro - jaukų dviejų kambarių butą. 
Rimtam pirkėjui rimta nuolaida.

Tel. (8-605) 32452.

Dviejų kambarių butą Ramybės 
mikrorajone (2-as aukštas).

Tel. (8-609) 79568.

Ūkinį pastatą Keblonių kaime 
1 000 kv. v. Kaina 45 000 Lt 
(13032,90 EUR).

Tel. (8-687) 76233.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Lietuvoje neeksploatuotas su 
TA 2007 m. OPEL ZAFIRA ( 1.9 
l, CDTI) - 4700 Eur. 1998 m. VW 
PASSAT ( 1.9 l, TDI) - 1750 Eur. 

Tel. (8-699) 43030.

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, purkštuvus, lėkš-
čiuotuvus, plūgus, grūdų valo-
mąsias, šnekus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Statybinės medžiagos

Naudotas perdengimo plokš-
tes nuo administracinio pastato 
(5,80 x1,60 m). Gali atvežti. 

Tel. (8-685)  37720.

Kitos prekės

Senoviškus kuparą (gražiai mar-
gintas), komodą, spintą, kaimišką 
ilgą stalą.

Tel. (8-675) 47714.

Nudotus metalinius surenkamus 
garažus 3 x 3 m, 3 3 x 5 m, 3 x 9 m, 
3,40 x 5,50 m; nuo 1200 Lt / 347,54 
EUR. Gali atvežti, surinkti. 

Tel. (8-687) 73343.

Dyzelinio kuro talpas, padangas, 
AdBlue, IBC konteinerius. 

www.talpos.lt , tel. (8-601) 73111. 

D. Lingienės ūkyje - įvairių veislių 
braškių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Pašarines bulves.
Tel. (8-626) 50057.

Kuras

Naujas lietuviškų durpių briketų ga-
mybos 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 / 86,89 EUR, anglis nuo 550 
Lt / 159,29 EUR. Sveria kliento kie-
me. Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

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

Tel. (8-638) 87800.

Malkas pensininkams pigiau.
Alksnines, beržines, maišytas. 
Atveža ir po pusę mašinos. Nuo 27 

cm kaladėlėm. Kainos nuo 350 Lt / 
101,37 EUR. Geriau nėra.

Tel. (8-678) 26080.

Medienos atraižas pakais, supjau-
tas, kaladėmis. Kaladukus. 

Tel. (8-622) 44850.

Gyvuliai, paukščiai

Karvę.
Tel. (8-627) 72709.

Penkių veršelių veršingą karvę. 
Veršiuosis sausio mėnesį.

Tel.: (8-600) 17122, (8-615) 78622.

Karves, galima rinktis iš 20 vnt. 
Ūkis ekologinis, 5 metai. 

Tel.: (8-636) 53169, (8-652) 70939.

Kiaules.
Tel. (8-613) 41523.

Paršelius.
Tel. (8-674) 04105.

4 mėnesių dedekles vištaites. 
Kaina 18 Lt / 5,21 EUR /vnt.

Tel. (8-611) 46451.

PARDUODAME SODYBĄ
Anykščių rajone, Vyliaudiškio 

kaime, šalia miško, netoli upės. 
Sodybai priklauso 1,20 ha žemės 
sklypas, namas, ūkiniai pasta-
tai, garažas. Yra šulinys, elektra. 
Geras privažiavimas. Kaina su-
tartinė. 

Tel.pasiteirauti (8-618) 70024.

PARDUODAME:  Javų kombainą Claas Consul ( pjaunamoji 3 m, smul-
kintuvas), mini eskavatorių Bobcat 322, (2002 metų), sunkvežimį MB 4140 
( 1998 metų, 8x6 važiuoklė, kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo 
FM7 (važiuoklė 6x4, 1999 metų), sunkvežimį Iveco 75E17 (savivartis, 
bendra masė 7,4t) , vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė ), šieno-
šiaudų presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM242 ir  AM282  (pakabi-
nama, 2,4 m ir 2.8 m užgriebis), plūgus (2-4 korpusų Overum, Kverneland), 
medžių kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750, šakų smulkintuvą, žirklinį 
keltuvą, autopakroveją Hegg (keliamoji galia 12 t), sunkvežimius Scania, 
Volvo, Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių padangas. 

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411.  

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 24 d. (se-
kmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, balto-
mis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. lesalais (tel. 
8-616 50414): Kirmėliuose 7.10, Titeikiuose 7.15, 
Juostininkuose 7.20, Rukiškyje 7.25, Raguvėlėje 
7.35, Mileikiškiuose 7.40, Troškūnuose (prie 
turgelio) 7.45, Vašuokėnuose 7.55, Umėnuose 
8.00, Surdegyje 8.10, Pilimuose 8.20, Viešintose 
8.30, Didžiuliškiuose 8.40, Padvarninkuose 8.45, 
Andrioniškyje 8.50, Piktagalyje 9.00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 9.10, N. 
Elmininkuose 9.20, Elmininkuose 9.25, Čekonyse 
9.30, Vikonyse 9.45, Svėdasuose (prie turge-
lio) 9.52, Butėnuose 10.05, Varkujuose 10.10, 
Debeikiuose 10.15, Bebarzdžiuose 10.20, 
Rubikiuose 10.25, Burbiškyje 10.30, Katlėriuose 
10.10, Pašiliuose 10.45, Skiemonyse 10.55, 
Kurkliuose 11.15, Kavarske 11.30, Zaviesiškyje 
11.40. Ažuožeriuose 11.45, Pagiriuose 11.55, 
Dabužiuose 12.00, Janušavoje 12.10, Pienionyse 
12.15, Repšėnuose 12.20, Traupyje 12.30, 
Laukagaliuose 12.40, Levaniškyje 12.45.

Parduoda įvairias malkas, turi 
sausų. Perka mišką.

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

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įrengiame nuotekų surinkimo 
talpas gelžbetoniniais rentiniais 
(1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs, 
įlieti į betono pagrindą, nelaidūs 
vandeniui). Kasame tranšėjas 
vandentiekiui, jungiame hidro-
forus.

Tel. (8-675) 01059, www.kasy-
ba.com

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis 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 sis-
temų 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.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda) - 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm; 

0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valome stogus ir kaminus bei at-
liekame įvairius namų remonto dar-
bus.

Tel. (8-696) 87234.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną pas save ar 
kliento namuose. Trifazė elektros 
energija nebūtina.

Tel. (8-602) 61187.

Griauna pastatus, sumala staty-
bines atliekas.

Tel. (8-682) 92949.

Statybos ir remonto darbai

Dažau pigiai, greitai ir kokybiš-
kai namus, gamybinės paskirties 
patalpas, kalkinu fermas, atlieku 
kitus statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Grindų betonavimas, betonuoja-
me namus, angarus, lauko aikšte-
les  ir t.t su savo įranga.

Tel. (8-605) 71199.

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Dengiame horizontalius ir šlai-
tinius stogus, šiltiname fasadus, 
statome karkasinius namus ir pir-
tis. Darbus galime atlikti savo me-
džiagomis.

Tel. (8-617) 80504.

Dengiame stogus prilydomomis 
bituminėmis dangomis.

Stogdengiai turi ilgametę patirtį. 
Suteikiama garantija.

Tel. (8-682) 44541.

Įvairūs statybos darbai, stogų 
dengimas ir kt.

Tel. (8-652) 77157.

Įvairūs statybos ir remonto dar-
bai. Medinių namų senų dažų pa-
šalinimas, dažymas ir kt.

Tel. (8-685) 68182.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo ir kitus baldus pagal indivi-
dualius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Dovanoja

Baltą 2,5 mėnesių šuniuką. Akys 
žalsvos, augs nedidelis, geras 
draugas suaugusiems ir vaikams.

Tel. (8-675) 47714.

A, B, BE, C, C+CE, CE kategorijų kursai.
Teirautis tel. (8-657) 72987, www.jonroka.lt

Renkamės rugpjūčio 28 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „Jonroka“ Taip pat rengiame papildomus vairuotojų 
kursus pažeidusiems KET. Registracija tel. (8-657) 68156.
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Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt / 4.63 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,70 / 3.39 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus -
6,20 Lt / 1.80 EUR /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 (28.96 EUR)/ 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.

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

   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.

SUPERKAME OBUOLIUS.
Didesnį kiekį galime paimti 

iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai, 

tel. (8-601) 21323.

Šiandien mumyse susijungia skausmas ir viltis 
- Lietuva mini Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną. 
Prisimename 1939 – aisiais pasirašytą  nusikalstamą paktą,
mūsų valstybei reiškusį okupaciją ir ilgus priespaudos metus.
Tačiau ir vėl naujai išgyvename taurų laisvės jausmą, 
kuris užplūdo susikibus rankomis Baltijos kelyje nuo Vilniaus iki Talino. 
Tad drąsiai eikime šiuo sunkiai iškovotu nepriklausomybės keliu 
ir saugokime tautiškumą, kaip tai darė visi Laisvės gynėjai.  

 TS-LKD frakcijos Seime narys Sergejus Jovaiša

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

Aldoną ŠIMONIENĘ, gyvenančią Surdegio miestelyje, 70-ojo 
gimtadienio proga sveikina ir linki geros sveikatos ir ilgiausių metų

dukros Audronė ir Egidija, sūnus Saulius, 
anūkai Miglė su Vilmantu, Sigutė, Karolis ir Justas.

Nuoširdžiai dėkojame bendradarbiams, kaimynams, 
giminėms, draugams, klebonui Petrui Baniuliui, gie-
dotojams, mus užjautusiems, padėjusiems išgyventi 
skausmo valandas ir padėjusiems palydėti į pasku-
tinę kelionę mylimą tėvelį, brolį, senelį Valdimantą 
DUDONĮ.

Vaikai, sesuo, anūkė

Brangiai - įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę 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 tur-
tą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis 
problemomis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Dviejų kambarių butą Anykščiuose, 
1-2 aukštuose. 

Tel. (8-699) 53167.

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

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - mišką arba mišką išsi-
kirsti.

Tel. (8-613) 74861.

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

Mišką su žeme išsikirtimui. Atsiskaito 
iš karto.

Tel. (8-646) 53661.

Bet kokios būklės mišką. Tvarko vė-
jovartas, atlieka sanitarinius kirtimus, 
pjauna, šviesina mišką.

Tel. (8-692) 05288.

Transporto priemonės, 
metalo laužas

Įvairius automobilius, važiuojančius 
ir nevažiuojančius nuo 300 iki 2000 
Lt, taip pat automobilių variklius visos 
komplektacijos.

Tel. (8-609) 35788.

Įvairius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius, sunkvežimius, trak-
torius. Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius, traktorius. 
Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Automobilių, mikroautobusų, trak-
torių, motociklų, metalo laužo su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Seni, ne-
benaudojami, daužti. Siūlyti įvairius 
variantus.

Tel. (8-600) 96172.

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

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

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius automo-
bilius, visureigius, mikroautobusus. 
Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Žemės ūkio produkcija

Kviečius, kvietrugius, rugius, mie-
žius, žirnius. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo ar-
klius. Atsiskaito iš karto. Moka PVM.

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

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima.

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

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

Tel.:(8-614) 07502.

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

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

Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

šiandien

rugpjūčio 24 d.

rugpjūčio 25 d.

rugpjūčio 23-25 d. delčia.

Baltramiejus, Michalina, Vieš-
vilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus, 
Mykolė.

Juozapas, Liudvikas, Pa-
tricija, Mangailas, Mangailė, 
Liucilė, Liudas.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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mįslė

komentaras
anyksta.lt

Amiliutė rūpinasi Anykščių 
kiaulių gerove

???

(Atkelta iš 1 p.)

+++
+ Įgyvendinus projektą bus 

įrengtas nenutrūkstamas 14,4 km 
pėsčiųjų ir dviračių takas, sujung-
siantis lankomiausius Anykščių 
krašto gamtos ir kultūros paveldo 
objektus. 

+ .Takas sudarys sąlygas efekty-
viai panaudoti esamus rekreacinius 
išteklius, vystyti konkurencingą 
viešąją turizmo infrastruktūrą.

+ Skatins vietinį ir atvykstamąjį 
turizmą.

„Ne žmogaus taisytas, o ska-
numas neapsakytas?“

Ketvirtadienio mįslės: „Akys 
kaip ratai, o saulės nemato?“ atsa-
kymas – pelėda.

„Tikrai“: 

„Visgi verta buvo tiek įdėti pa-
stangų dėl menų inkubatoriaus 
atsiradimo Anykščiuose, kad pa-
baiga būtų tokia - MELŽIMO 
KONKURSAS................. Menų 
inkubatoriaus išlaikymui jau įvy-
ko vienas melžimo konkursas - iš 
vargano rajono biudžeto. Kur žiū-
ri kultūros skyriaus vedėja. Atsi-
buskit pagaliau. GĖDA“.

Apie trūkstamo 1,4 km tako 
įrengimą, kuris prasideda nuo siau-
rojo geležinkelio pylimo ir baigiasi 
Šeimyniškėlių gatvėje, įrengimą 
Europos Sąjun-
gos paramos 
dėka (pagal 
Anykščių rajo-
no savivaldybės 
įgyvendinamą  
projektą „Vie-
šosios turizmo, 
aktyvaus poilsio 
ir sveikatingumo 
infrastruktūros 
plėtra Švento-
sios upės kai-
riajame krante, 
Anykščių mieste 
(II etapas, trūks-
tama tako dalis)“ finansuojamą pa-
gal 2007 – 20013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 1 

Dviratininkų ir pėsčiųjų 
svajonių takas – jau greitai

prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turiz-
mo plėtrai“ priemonę „Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus po-
ilsio ir sveikatos gerinimas, infras-
truktūros kūrimas ir plėtra“), min-
timis pasidalino Anykščių rajono 

vyriausioji ar-
chitektė Daiva 
GASIŪNIE-
NĖ. 

- Kodėl sie-
kėte įgyven-
dinti šį pro-
jektą?

- Jau nuties-
tas Kairiojo 
š v e n t o s i o s 
upės kranto 
pėsčiųjų ir 
dviračių takas 
pasibaigė ties 
siaurojo gele-

žinkelio tiltu. Nuo jo pabaigos trūko 
vos 1,4 km tako per Šventosios pa-
liūnes, kad takas sujungtų jau esa-

mas tako dalis per Anykščių mies-
tą ir nuo Šeimyniškėlių gatvės iki 
Niūronių. Įgyvendinus šį projektą, 
bus įrengta 14,4 km nenutrūkstama 
trasa, pėsčiųjų ir dviračių takas per 
visą Anykščių miestą ir už jo tarp 
dviejų lankomiausių objektų – Ar-
klio muziejaus ir Puntuko akmens. 
Keliaudami šiuo taku anykštėnai ir 
svečiai galės aplankyti įdomiausius 
Anykščių krašto gamtos ir kultūros 
paveldo objektus. 

- Kokia šio projekto vertė? 
- Projektui įgyvendinti skirta 1 

mln. 280 tūkst. 399 Lt, iš kurių Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšos sudaro 1 mln. 250 tūkst. Lt. 
(97,63 proc.) ir 30 tūkst. 399 Lt 
(2,37 proc.) prisideda Anykščių 
savivaldybė.

- Kas įrengia taką?
- Konkursą laimėjusi geras re-

komendacijas turinti, Anykščiuose 
esanti uždaroji akcinė bendrovė 
„Anrestas“. 

- Take dar verda darbai, ta-
čiau jau dabar įrengtose tako 
dalyse teko matyti dviratininkų, 
pakrante keliaujančių Niūronių 
link. Kada galima tikėtis darbų 
pabaigos? 

- Pėsčiųjų ir dviračių takas su 
apšvietimu ir mažaja architektūra 
turėtų būti priduotas eksploatuoti 
iki 2015 – ųjų sausio 1 dienos.

- Ar šį projektą Anykščių ra-
jono savivaldybė būtų pajėgusi 
įgyvendinti savo lėšomis?

 - Manau, jei ir būtų galėjusi, tai 
tikrai labai negreitai. Juolab, kad ir 
prieš tai įrengtas takas bei jo dalys 
buvo finansuojamos Europos Są-
jungos lėšomis. 

Kokios naudos 
tikitės, įrengus
trūkstamą 
Šventosios kranto
pėsčiųjų tako dalį?
V i k -

t o r i j a 
KAUNIE-
T Y T Ė , 
studentė:

- Ma-
nau, kad 
įrengus šią 
atkarpą ir 
sujungus jau esamas tako dalis, 
sveikatingumo ir poilsio trasa nuo 
Puntuko akmens iki Niūronių kai-
mo, kuriame Arklio muziejus ir J. 
Biliūno tėviškė, bus labai smagi 
dviratininkams ir bėgiojantiems 
anykštėnams. Kita vertus, juk 
pėsčiomis galima vaikščioti bet 
kuria tako dalim. Takas turėtų būti 
įdomus ir miesto svečiams, tik 
reikia daugiau nuorodų, ką gali-
ma pamatyti einant ar važiuojant 
Šventosios kranto taku.  

R i t a 
B A B E -
L I E N Ė , 
A n y k š -
čių menų 
c e n t r o 
d i re k t o -
riaus pa-
vaduotoja:

- Nutiesus trūkstamą ir sujun-
gus jau esamas tako dalis, jis taps 
vientisu, jungiančių daugybę lan-
komų Anykščių krašto gamtos 
ir kultūros vertybių. Dviračiu ar 
pėsčias anykštėnas galės užsukti į 
bet kurį objektą, pailsėti ir toliau 
keliauti.  

K ę s -
tutis ŠE-
REPKA, 
Anykščių 
regioninio 
parko di-
rektorius:

- Sujun-
gus anksčiau nutiestas dviračių ir 
pėsčiųjų tako dalis, turėsime pir-
mą tokį gerą ir kultūriniu paveldu 
bei gamtos įvairove turtingą vien-
tisą taką. Tai ypač svarbu aktyvų 
poilsį mėgstantiems anykštėnams 
ir krašto svečiams. Dažnai matau, 
kai žmonės atvažiuoja automo-
biliu, jį palieka ir toliau keliauja 
dviračiu ar pėsčiomis. 

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnie-
nė abejoja, kad be Europos 
Sąjungos lėšų šis projektas  
būtų įgyvendintas. 

Take dar vyksta darbai, kurie turi būti baigti iki Naujųjų metų

Takas per upelius bėga tiltais.

Kas pasauly šiandien daros - 
Priartėjo kiaulių maras.
Eina, gyvulius naikina
Fermas kaip uogytes skina.

Amiliutė neraudos
Ties rajonu Utenos
Ji su užkratu
Kovos.

Kad pakeistų stovį,
Kas per dieną griovį,
Pasišauks kokią inspekciją - 
Teatlieka dezinfekciją.

Nors ir dideli miškai,
Registruoti bus šernai
Mūs kiaulytės žemę knis- 
Jokis maras nepralįs.


