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Atidarytas gamtos ir poilsio parkas 
Rugpjūčio 21 dieną Klykūnų kaime prie Rubikių ežero iškilmingai atidarytas naujas ir modernus gamtos ir poilsio parkas „Gradiali 

Anykščiai“. Kaimo turizmo sodybų asociacija šiam objektui suteikė keturių gandrų kategoriją.
Parkas užima apie 10 ha teritoriją, jame bus teikiamos įvairios turizmo ir poilsio paslaugos. „Gradiali Anykščiai“ veikia restoranas, 

kuriame galima paragauti įvairiausių patiekalų, taip pat siūlomi ir dienos pietūs. 

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Vienas iš gamtos ir poilsio parko „Gradiali Anykščiai“ savininkų Artūras Nacickas žadėjo, kad ateityje čia iškils dar 
daugiau pastatų ir bus teikiamos ne tik maitinimo, apgyvendinimo ar konferencijų , bet ir kitokios paslaugos.

Ugdymo rezultatai turėtų būti matuojami 
asmenybės brandumu

2014/2015 mokslo metus Anykščių rajone pradės 1 139 moksleiviais 
mažiau nei jų buvo pernai metais. Mokyklos nesulauks ir jaunų naujų 
specialistų...

Tačiau Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo sky-
riaus vedėja Vida DIČIŪNAITĖ teigia, kad ugdymo procese svarbu 
ne tik skaičiai. Inovatyvumas, protingas naujovių taikymas bei nuo-
latinis pedagogų tobulėjimas. Kaip juokavo pašnekovė, labiausiai ją 
„užmušanti“ iš kolegų girdima frazė: „taip mes visada darėme“.

Su Švietimo skyriaus vedėja kalbėjosi „Anykštos“ žurnalistė Daiva 
GOŠTAUTAITĖ.

Paklausta, ko moksleiviams ir mokytojams palinkėtų rugsėjo 
1 –osios proga, Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė sakė: „Man labai pa-
tinka perskaityta J.D.Houston frazė: „Jeigu tu nori gyvenime 
turėti kažką, ko niekada neturėjai, turi padaryti kažką, ko nieka-
da nedarei...“ Tad ir linkiu poreikio keistis ir keisti...“

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

- Kiek moksleivių Anykščių rajo-
ne šį rugsėjį ateis į mokyklas? Kaip 
šis skaičius pasikeitė nuo praėjusių 
metų? Kiek bus pirmokėlių ir kiek 
abiturientų?

- Pagal preliminarius duomenis į 
rajono mokyklas turėtų ateiti 1 666 
mokiniai (pernai - 2805), pirmokėlių 
-160 (pernai-168), 267 abiturientai. 
Tikslus mokinių skaičius bus žino-
mas rugsėjo pirmosiomis dienomis, 
kai bus užfiksuota mokinių registre.

- Ar mūsų rajono mokytojų ko-

lektyvą papildė nauji specialistai? 
Ar yra kurio nors dalyko mokytojų 
„deficitas“?

- Deja, rajono mokyklos naujais 
jaunaisiais specialistais nepasipildė, o 
ir negalėjo pasipildyti, nes daugumo-
je mokyklų yra mokytojų perteklius, 
jei atsiranda tegu ir nedaug pamokų, 
pirmiausia siūlome  įdarbinti neteku-
sius darbo vietos mūsų savivaldybės 
mokytojus.

Pamaldumas. Prieš Mokslo ir 
žinių dieną rugsėjo 1 – ąją J.Biliūno 
gimnazijos mokiniams rugpjūčio 31 
dieną (sekmadienį) Anykščių šv.Mato 
bažnyčioje rekomenduojama sudaly-
vauti šv. Mišiose. Jos vyks 9 ir 11 va-
landomis. Kitų rajono mokyklų mo-
kiniams rekomenduojama pasimelsti 
ir nuplauti per vasarą susikaupusias 
nuodėmes pirmadienį.

Buhalteris. Anykščių A. Vienuo-
lio progimnazija paskelbė konkursą 
vyriausiojo buhalterio pareigoms 
užimti. Iš pretendento reikalaujama 
turėti aukštąjį universitetinį buhalte-
rinį ar ekonominį išsilavinimą; turėti 
buhalterio, finansininko arba eko-
nomisto kvalifikaciją ir ne mažesnį 
kaip 3 metų darbo stažą tvarkant bu-
halterinę apskaitą pagal VSAFAS. 
Privalumai: darbo patirtis viešųjų 
pirkimų srityje.

Baravykai. Miškuose ir Anykš-
čių turguje pasipylė baravykai. Vieni 
juos tempia krepšiais, kiti gi iš miškų 
grįžta keiksnodamiesi vos vieną kitą 
per kelias valandas suradę. Antai į 
„Anykštos redakciją užsukę pensi-
ninkai gyrėsi, kad per 3 valandas pri-
grybavo 314 baravykų. Jei nepavyks-
ta baravykų surasti pačiam, jų galima 
nusipirkti Anykščių turguje. Rinkti-
nių, nedidelių kilogramas vakar kai-
navo 20 Lt, raudonikių – 15 Lt. 

Konkursas. Lietuvos kaimo ra-
šytojų sąjungos Rokiškio skyrius, 
bendradarbiaudamas su Svėdasų 
krašto (Vaižganto) ir Rokiškio kraš-
to muziejais, organizavo literatūrinį 
konkursą „Kiekvienam Vaižgantas 
vis kitoks...“, skirtą lietuvių literatū-
ros klasiko kanauninko Juozo Tumo-
Vaižganto 145- osioms metinėms.

Revolveris. Rugpjūčio 27 dieną 
į Utenos apskrities VPK kreipėsi 
jaunuolis, gimęs 1991 metais, gyve-
nantis Anykščių rajone, norėdamas 
užregistruoti mažos galios revolverį.  

Motociklas. Rugpjūčio 27 dieną į   
VĮ „Regitrą“ kreipėsi moteris, gimusi 
1984 metais, gyvenanti Anykščių ra-
jone, pageidavusi registruoti motoci-
klą. Įtariama, kad pateikti dokumen-
tai – su klastojimo požymiais. Šis 
motociklas yra ieškomas Jungtinėje 
Karalystėje. 

Viešintų seniūnė Janė Kaž-
dailienė avarijos metu patyrė 
rimtą galvos smegenų traumą, 
dėl kurios ji gydoma ligoninė-
je.

Seniūnė pateko į avarijąMedikus 
išsikviesti galima 
ne tik numeriu 
112

Arvydas LINGAITIS: „Kai 
šią žinią pasigavo respubli-
kiniai portalai, pasibaisėjo 
Anykščių rajono savivaldybės 
šykštumu...“
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spektras

„Po nakvynės „SPA Vilnius – 
Anykščiai“ nesinorėjo niekur išva-
žiuoti, - sakė Peterburgo internetinio 
portalo „proturizm.com“ vyriausioji 
redaktorė Varvara Smolina. –  Jauki, 
rami vieta, skanus maistas“.

Panašiai manė ir žurnalo „Bo-
chemnyj Peterburg“ žurnalistas Ju-
rijus Remezovas, pabrėžęs, kad rusų 
žurnalistai Lietuvoje buvo sutikti 
draugiškai. Paklaustas, ar turizmui ir 
rusų bei lietuvių bendravimui nedaro 
įtakos įvykiai Ukrainoje ir Rusijos 
pozicija jos atžvilgiu, J. Remezovas 
nuo tiesaus atsakymo išsisuko, pa-
reikšdamas, kad situacija sudėtinga 
ir paprasto sprendimo čia būti nega-
li.  

Žurnalistas iš Maskvos Alekse-
jus Venginas susidomėjęs Anykščių 
kraštu ir rytą dar spėjęs pralėkti dvi-
račiu Anykščių kairiojo Šventosios 
upės kranto pėsčiųjų ir dviračių taku, 
pastebėjo, kad Anykščiuose labai 
dera ramus poilsis su atrakcijomis, 
tad jis siūlys maskviečiams čia va-
žiuoti. O dėl Ukrainos, jo nuomone, 
tai laikina situacija, kuri pasikeis.

Rusijos žurnalistai Lietuvoje vie-
šės 4 dienas.

Rusijos žurnalistams patiko 
Anykščiai

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Užvakar SPA „Vilnius – Anykščiai“ nakvojo dešimties  rusų žurnalistų, rašančių medicininio tu-
rizmo tema, grupė. Vakar jie lankėsi Siauruko muziejuje ir po degustacijos „Anykščių vyne“ bei 
pietų „Nykščio namuose“ išvyko į Birštoną.  

Anykščių Siauruko muziejuje Rusijos žurnalistus pasitikęs A. Baranausko ir A Vienuolio -  Žukaus-
ko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas juos iš karto susodino į dreziną.

 Autoriaus nuotr. 

Šią kandidatūrą inicijuoja: Utenos 
rajono laikraštis „Utenis“ (vyr.re-
daktorius Donatas Čepukas), UAB 
„Utenos indra“ spaustuvė, valdanti 
ir laikraštį „Utenos apskrities žinios“ 
bei radiją IR (direktorius Antanas 
Kibickas) bei UAB „Anykštos re-
dakcija“ (vyr.redaktorė – direktorė 
Gražina Šmigelskienė). 

Žurnalistinį darbą V. Bagdo-
nas pradėjo dirbti 1971 m. žurnale 
„Ekrano naujienos“ ir Jonavos ra-
jono laikraštyje „Jonavos balsas“. 
Vėliau grįžo į Anykščius, į „Anykš-
tos“ pirmtako „Kolektyvinio darbo 
redakciją“. 1989 m. Vilniaus univer-
sitete jis neakivaizdžiai baigė žurna-
listikos studijas. Po studijų žurnalis-
tu dirbo aplinkinių rajonų laikraščių 
redakcijoje. 

2007 – 2013 metais V. Bagdonas 
dirbo Anykščių rajono savivaldybės 

Vytautą Bagdoną siūloma apdovanoti J. 
Tumo Vaižganto vardo premija

Už rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto vardo garsinimą, jo darbų 
viešinimą ir didelį indėlį stengiantis garsiai kalbėti apie iš Svėda-
sų krašto kilusio rašytojo kūrinius bei jų analizę, atrandant juose 
vis įdomesnių „kabliukų“ šiais metais Juozo Tumo – Vaižganto 
vardo literatūrinę premiją, įsteigtą Lietuvos rašytojo sąjungos ir 
Lietuvos žurnalistų sąjungos siūloma įteikti anykštėnui žurnalis-
tui, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus Kunigiškiuose vedėjui 
Vytautui Bagdonui. 

administracijoje specialistu ryšiams 
su visuomene. 

Nuo 2006 m. V. Bagdonas vado-
vauja asociacijai Vaižgantiečių klu-
bui „Pragiedrulys“, leidžia neperio-
dinį šio klubo laikraštį „Pragiedrulių 
žemė“ (nuo 2006 m.). Jis buria Svė-
dasų kraštiečius ir organizuoja šio 
krašto kultūrinius bei literatūrinius 
renginius, saugo Svėdasų krašto 
žmonių atminimą.

V. Bagdonas apdovanotas Lie-
tuvos savivaldybių asociacijos, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Na-
cionalinės žurnalistų kūrėjų asocia-
cijos Jono Vileišio premijos, skiria-
mos žurnalistams, rašantiems apie 
savivaldą, antrojo laipsnio diplomu 
(2008 m.), Svėdasų seniūnijos Mažą-
ja Vaižganto premija „Už kūrybinius 
nuopelnus Svėdasų kraštui“ (2010 
m.), Teresės Mikeliūnaitės Anykščių 

kultūros premija (2010 m.).
Vaižganto vardo literatūrinė pre-

mija teikiama kasmet, rugsėjo mėne-
sį, per tradicinę Vaižgantinių šventę 
Malaišių kaime (Svėdasų sen.). Pre-
mija skiriama lietuvių rašytojui arba 
žurnalistui už sėkmingą literatūros ir 

žurnalistikos dermę, vertinant praė-
jusių dviejų kalendorinių metų kūry-
bą. Šiais metais premija bus įteikta 
jau 12 – ąjį kartą.

2003 m. šia premija buvo apdova-
notas ir anykštėnas rašytojas Riman-
tas Vanagas. 

Kaimyninių rajonų leidėjai žurnalistą, muziejininką, visuome-
nininką Vytautą Bagdoną siūlo nominuoti J. Tumo – Vaižganto 
literatūrine premija.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Dalyvaus. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė šeštadienį Briuselyje daly-
vaus neeiliniame Europos Sąjungos 
(ES) Vadovų Tarybos posėdyje. Kaip 
praneša Prezidentūra, susitikimo 
darbotvarkėje įrašyti regioninio sau-
gumo padėties Ukrainoje klausimai. 
ES lyderiai taip pat kalbės apie įvy-
kius Irake, Libijoje ir Gazos Ruože. 
Briuselyje taip pat bus svarstomos 
ES Vadovų Tarybos pirmininko ir 
ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio ir 
saugumo politikai kandidatūros.

Viceministras. Penktadienį aplin-
kos viceministro pareigas pradėjo eiti 
Algirdas Genevičius. Jis ministerijo-
je kuruos atliekų, taršos prevencijos, 
vandenų ir Europos Sąjungos para-
mos administravimo sektorius. Anot 
Aplinkos ministerijos, A. Genevičius 
pastaruoju metu dirbo Būsto energi-
jos taupymo agentūros direktoriaus 
pavaduotoju.

Pasirengusi. Ministras Pirminin-
kas Algirdas Butkevičius surengė 
ministrų pasitarimą, kuriame buvo 
aptarti galimi iššūkiai Lietuvos sau-
gumui Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
invazijos į Ukrainą akivaizdoje bei 
Lietuvos strategiškai svarbių objektų 
apsaugos būklė. „Nepaskelbtas karas 
prieš suverenią šalį griauna Europos 
saugumo sistemą. Didėjant įtampai 
Ukrainoje turime pasitikrinti savo 
tarnybų parengtį, gebėjimus opera-
tyviai atlikti jiems patikėtas parei-
gas. Lietuva remia Ukrainą politinė-
mis ir diplomatinėmis priemonėmis, 
yra pasiruošusi teikti humanitarinę ir 
techninę pagalbą“ - sako Premjeras 
A. Butkevičius.

Informacija. Pasak Prezidentės, 
Lietuva turėtų būti labiau integruo-
ta į Europos Sąjungos informacinę 
erdvę, o mūsų šalies žmonėms turi 
būti sudarytos visos galimybės gauti 
teisingą ir įvairiapusišką informaci-
ją. Todėl Prezidentė siūlo įstatyme 
nustatyti reikalavimą, kad ne mažiau 
kaip 90 proc. retransliuojamų televi-
zijos programų kiekio būtų oficia-
liomis Europos Sąjungos kalbomis. 
Dabar iki 30 proc. visų retransliuo-
jamų programų Lietuvoje sudaro 
rusiška produkcija.

Alga. Minimalaus mėnesinio 
atlyginimo (MMA) didinimo dy-
džius ir grafikus ketinama galutinai 
nuspręsti rugsėjo pradžioje vyk-
siančiame Trišalės tarybos posėdy-
je, informuoja Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija. Pasak socia-
linės apsaugos ir darbo ministrės 
Algimantos Pabedinskienės, jau 
2014 m. pradžioje, atsižvelgiant į 
infliaciją, realią gyventojų perka-
mąją galią ir kitas makroekono-
mines tendencijas, Vyriausybės ir 
Seimo vadovams buvo pateiktas 
siūlymas jau rudenį pradėti didinti 
MMA. „Rugsėjo pradžioje, Tri-
šalės tarybos posėdyje, tikimės ir 
su darbdaviais, ir su profesinėmis 
sąjungomis galutinai sutarti dėl 
MMA didinimo dydžių ir grafikų“, 
- pažymėjo A. Pabedinskienė. Mi-
nistrės nuomone, MMA didinimas 
neturi būti simbolinis, jis turi būti 
toks, kad gaunantieji MMA nepa-
tektų į skurdo riziką patiriančiųjų 
gretas.

Pastebėjo. NATO patruliniai 
lėktuvai ketvirtadienio vakarą virš 
neutralių Baltijos jūros vandenų, 
netoli Latvijos teritorinių vandenų, 
pastebėjo Rusijos karinį lėktuvą 
„An-26“.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Pasak direktorės Z. Neniškienės, 
medikų bendruomenė pasipiktino 
laikraštyje „Anykšta“ ir naujienų 
portale anyksta.lt perskaičiusi, peda-
gogų nepasitenkinimus, kad į avari-
jos vietą greitoji medicinos pagalba 
itin ilgai neatvyko.

Medikus išsikviesti galima ne tik numeriu 112
„Noriu žmonėms priminti, kad prireikus medikų pagalbos, jie 

gali skambinti ne tik bendrosios pagalbos telefonu 112, bet ir ki-
tais trumpaisiais numeriais – 103 (Omnitel) ir 033 (Bitė ir Tele2). 
Skambinant šiais numeriais pagalba žmones turėtų pasiekti dar 
greičiau“ – kalbėjo Anykščių pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro (PSPC) direktorė Zita NENIŠKIENĖ.

Antradienį, rugpjūčio 26 – ąją die-
ną, Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, 
prie A. Vienuolio progimnazijos įvy-
ko avarija, kurioje, susidūrus dviems 
automobiliams, nukentėjo ir į ligoninę 
buvo išvežta progimnazijos mokytoja.

„Paprasčiausias būdas išsiaiškin-

ti šį nesusipratimą, būtų pasižiūrėti 
tų nepatenkintų mokytojų telefonų 
išklotines, kada gi jie pradėjo skam-
binti medikams, tačiau, matyt, tai 
sunkiai įmanoma... 

O medikų ilgai laukti tikrai ne-
reikėjo. Avarija, kaip rašote, įvyko 
8 val.45 min. Tačiau Bendrasis pa-
galbos centras, į kurį skambinama 
telefono 112, pranešimą apie įvykį 
gavo 9 val.04 min. Mums apie tai 
centras pranešė po minutės – 9val.05 
min. Greitosios pagalbos automobi-
lis iš karto ir išvyko, o atgal grįžo 9 
val.30 min. Vadinasi, per 25 minu-

tes avarijoje nukentėjusiai moteriai 
buvo suteikta pirmoji pagalba, ji 
nuvežta į Anykščių ligoninę, sutvar-
kyti dokumentai ir spėta grįžti atgal. 
Gal būt stresinėje situacijoje žmonės 
pasimeta, puola skambinti ir vieni, ir 
kiti... Juk tik po 19 minučių nuo įvy-
kio buvo paskambinta bendruoju pa-
galbos telefonu. Todėl ir reaguodama 
į šią situaciją, dar kartą norėjo primin-
ti visus telefonų numerius, kuriuos 
žmonės turėtų žinoti ir jais skambinti 
prireikus medikų pagalbos.“ – sakė 
Anykščių PSPC direktorė.

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Ar žinote, kur 
Anykščiuose 
yra nerūkymo 
zonos?

Mindaugas KVASELIS, turis-
tas iš Utenos:

- Nežinau. Esu nevietinis. Jei 
užsirūkyčiau čia, miesto centre, 
gal būčiau nubaustas? Utenoje 
yra trys nerūkymo zonos, tačiau 
jos pažymėtos aiškiai ir supran-
tamai – raudonas ženklas su per-
braukta cigarete. Niekas nerūko, 
o jei rūko, gauna baudas. Anykš-
čiuose tokių, aukštai esančių, 
smulkiom raidytėm ženklų, gali 
nepastebėti. 

Bronius PETKEVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Žinau – vyskupo ir poeto An-
tano Baranausko skveras. Dabar 
gi pakelis cigarečių mažiausia 7 
litus kainuoja, tai aš prieš kelis 
metus mečiau. Taigi, man šie 
draudimai neaktualūs, o tie, kurie 
rūko, rūko kur nori, ir, manau, 
draudimų nepaiso. 

Artūras DŪDĖNAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Žinau. A. Baranausko aikštės 
ir A. Baranausko skverai, tačiau, 
manau, kad jos nereikalingos. 
Kas kita, kavinės ir uždaros er-
dvės, nes užsienio kavinėse pa-
prastai būna patalpos vieniems ir 
kitiems. Nerūkymo zonos yra rū-
kančių žmonių teisių pažeidimas, 
nes viena pravažiuojanti mašina 
orą užteršia daug labiau, negu 
100 rūkančiųjų. 

Antradienį pabandžiau paieškoti 
grybų supirkėjų Svėdasų krašte, pa-

Ar tikrai grybų supirkimo punktai 
atveria duris? Vytautas BAGDONAS

Ir Anykščių krašto miškuose pastarosiomis dienomis intensy-
viai dygsta grybai, su pilnais krepšiais baravykų, kazlėkų, vove-
raičių patenkinti grybautojai skuba į namus ar ieško supirkimo 
punktų. Šis antradienis turėjo būti jau antra grybų supirkimo 
punktų diena, bent jau tokias šnekas buvo galima išgirsti, kai tik 
kalba pakrypdavo „grybų tema“. 

sidomėti, kaip veikia tie supirkimo 
punktai, kokia grybų kaina.

Atsitiktinai Vikonių kaime paste-
bėjau ant medžio prikaltą lentelę su 
užrašu: „Superkame uogas ir gry-
bus“. Pravėrus daugiabučio namo 
vieno buto duris, išvydau plastmasinę 
dėžutę su voveraitėmis, o dubenyje 
puikavosi baravykai. Buto šeiminin-
kė Aldona Zakarkienė paaiškino, kad 
ji grybų iš kitų žmonių nesupirkinė-
janti, o pati grybaujanti ir tuos grybus 
parduodanti iš namų atvykstantiems 
supirkėjams. Pasak vikoniškės, taip 
daro ir kiti žmonės. O  šiaip grybų ir 
uogų supirkimo punktų  aplinkui yra 
nemažai: ir Vikonyse, ir Pauriškiuo-
se. Uogų šiemet buvo mažai, tiktai 
serbentų. Mėlynių beveik nebuvo, 
nes ankstyvos šalnos pakenkė žie-
dams, o paskui uogų derliui pakenkė 
dideli karščiai. Grybų kol kas buvo 
irgi mažai, tiktai dabar pradeda gau-
siai augti. 

Už pirmos rūšies baravykų kilogra-
mą supirkėjai žada mokėti po 7 Lt, o 
už tokį pat kiekį voveraičių – po 10 
Lt. Pašnekovė pastebėjo, kad kainos 
gali kisti, baravykai turėtų brangti, o 

voveraitės tai jau baigiasi. Kas nu-
pirks iš josios namų surinktus grybus, 
ji nežinanti, nes tarėsi telefonu. Supir-
kėjų būna ir vietinių, ir atvykstančių 
net iš Dzūkijos, Vilniaus, Zarasų...

Pabandęs pakalbinti tuos žmones, 
kurie grybus supirkinėja, buvau nu-
stebintas ir nuliūdintas, nes niekur ne-
pavyko surasti jų telefonų numerių. 
Atrodo, šiemet nedžiugino nei uogų, 
nei grybų derlius, tad tokie skelbimai 
turėjo būti ir spaudoje, ir skelbimų 
lentose nuolat. Pavažinėjęs po Pau-
riškių, Grikiapelių, Vikonių kaimus, 
neužtikau jokių nuorodų apie grybų 
supirkimą. „Anykštos“ žurnalistui 
nepavyko užtikti jokių pėdsakų apie 
grybų supirkimą netgi seniūnijos cen-
tre – Svėdasuose. Nors čia įrengta net 
keletas naujų skelbimų lentų, bet jose 
jokio skelbimo apie grybų supirktu-
ves. Visur buvo tiktai skelbimai apie 
superkamus obuolius. Neteko ma-
tyti ir kokių nors nuorodų, rodyklių, 
informacinių lentelių. To paklausti 
vietiniai žmonės traukė pečiais ir spė-
liojo: gal tas ar anas supirkinės, gal 
šitoje, o gal anoje gatvėje. 

Svėdasuose sutikau net keletą gry-
bautojų su pilnais krepšiais, kurie 
veltui ieškojo, kur galėtų tas gėrybes 
parduoti.

Taip ir neišsiaiškinau, veiks Svė-
dasų krašte grybų supirkimo punktai, 
ar ne? O jei veiks, tai ar  susiprotės 
supirkėjai tai atitinkamai paviešinti, 
informuoti grybautojus?

Vikoniškė Aldona Zakarkie-
nė laukia atvykstančių grybų 
supirkėjų.    

Autoriaus nuotr.

Avarijos metu buvo sužalotas 
automobilio vairuotojas, UAB 
„Anykščių vandenys“ meistras 59 
metų Algirdas Každailis ir jo žmona 
60 metų J.Každailienė

Netikėtai į kelią iššokęs briedis už-
krito ant automobilio kapoto ir buvo 
nusviestas į kelkraštį, o automobiliu 
važiavusius žmones iš sumaitoto 
automobilio išvadavo ugniagesiai 
gelbėtojai. Medikai juos nuvežė į 
Respublikinę Vilniaus universitetinę 
ligoninę. 

Vakar A.Každailis traumų gydytis 
išleistas į namus, kur kas rimtesnių 
sužalojimų patyrusi seniūnė gydoma 
ligoninėje. 

30 metų vairavimo stažą turintis 
ir jokių eismo įvykių iki šiol nepa-
tyręs A.Každailis „Anykštai“ sakė, 
kad greitkeliu tuoj už Vilniaus va-

Seniūnė pateko į avariją
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Trečiadienio vakarą apie 21 valandą 40 minučių kelio Vilnius – 
Ukmergė 12 – ame kilometre su staiga į kelią išbėgusiu briedžiu 
susidūrė UAB „Anykščių vandenys” automobilis “VW Caddy“, 
kuriuo važiavo mūsų rajono Viešintų seniūnijos seniūnė Janė 
Každailienė su vyru. 

žiavo apie 90 – 100 km/val. greičiu 
ir į kelią išbėgusio gyvūno nematė. 
„Turbūt nuo smūgio kažkuriam 
laikui buvau praradęs sąmonę, nes 
atsipeikėjau, kai ugniagesiai karpė 
sulankstyto automobilio dalis, nes 
nebuvo galima atidaryti durelių. Aš 
pareigūnų paklausiau, kas atsitiko, 
o šie atsakė, kad susidūriau su brie-
džiu“, - kad susidūrimo momento 
neatsimena, aiškino A.Každailis.

Policijos pareigūnai nerado jokių 
stabdymo žymių, o nugaišęs briedis 
nuo automobilio buvo nusviestas į 
greta kelio esančią pievą. Apie 30 
metrų. A.Každailis sakė, kad nuo 
smūgio automobilis priekiu apsisu-
ko į Vilniaus pusę.

Paklaustas, kokius sužalojimus 
patyrė, A.Každailis sakė, kad jis pa-
sitempė kaklą. „Per naktį išbuvau li-

goninėje, man jokių lūžių nenustatė, 
aplinkoje gerai orientavausi, todėl 
mane išleido gydytis į namus ambu-
latoriškai“.

Sunkesnę galvos smegenų  
traumą patyrė Viešintų seniūnė 
J.Každailienė. „Žmonai nustatė pa-
kraujavimą smegenyse. Todėl ji gy-
doma ir stebima medikų ligoninės 
Neurologijos skyriuje. Bus žiūri-
ma, ar kraujas smegenyse išsivalys 
pats, ar, galbūt reikės netgi opera-
cijos“, - apie žmonos sveikatą sakė 
A.Každailis. Jo duomenimis, apie 
avariją J.Každailienė nieko neprisi-
minė, o ligoninėje ji klausinėjo, kur 
yra ir kaip čia pateko...

Pasidomėjus, ko Každailiai buvo 
nuvykę į Vilnių, UAB „Anykščių 
vandenys“ meistras Anykštai“ pa-
aiškino: „Aš vežiau vandentiekio 
projektavimo dokumentus, o mano 
žmona Vilniuje buvo nuo seniau. Jai 
atostogos, kurių metu Janė prižiūrėjo 
anūkę. O tą dieną kaip tik jai pasi-
taikė proga kartu su manimi grįžti 
namo“.

Greitkelio avarijos vietoje nesau-
go apsauginė tvora, tad kelininkai 
neslėpė, kad tai ne pirmas atvejis, kai 
toje vietoje į kelią išbėga gyvūnai. 

Maždaug toje pačioje kelio Vilnius  
- Panevėžys atkarpoje prieš kurį lai-
ką su briedžiu susidūrė Seimo narys, 
buvęs sveikatos apsaugos ministras 
Vytenis Povilas Andriukaitis. Tuo-
met jo automobilis nulėkė į griovį ir 
apsivertė, politikas buvo sužalotas.

Vakar rytą kelyje Kaunas – Zara-
sai, maždaug likus porai kilometrų  
nuo Ukmergės pusės iki Staškūniš-
kio kaimo lengvasis automobilis 
susidūrė taip pat su briedžiu. Gy-
vūnas įvykio metu nugaišo, mašina 
apgadinta ne itin smarkiai, tikėtina, 
kad žmonės avarijos metu nenu-
kentėjo.         -ANYKŠTA

Sumaitotas automobilis po avarijos parvežtas į Anykščius.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Matyt, „profkės“ padalinys 
inkubatoriuje įsikūrė

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, apie Menų inkubatoriaus 
veiklos kryptį:

„Įstaigos kryptis nebuvo nu-
kreipta į artojų varžybas...“

O jeigu taip su KAPITONU
 gražiai pasikalbėjus?

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono meras, apie „mizerną“ 
sumą, kurią skyrė Europos plauki-
mo vicečempionui G. Titeniui:

„Daugiau neleidžia savivaldybės 
biudžetas...“

Mažiau medžiagų - mažiau 
darbų

Albertas MIŠKINIS, Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos Vietinio ūkio ir valdymo sky-
riaus vedėjas, apie stringančią J. 
Biliūno gimnazijos renovaciją:

„Neįmanomą per du vasaros mė-
nesius atlikti visų darbų už beveik 
4 mln.Lt...“

Kas nešokinės, tas...!

Erikas DRUSKINAS, režisie-
rius, apie žemės ūkio renginius or-
ganizuojantį Menų inkubatorių:

„Sakyti, kad kultūra neskirta už-
dirbti pinigus – tėra nenoras paju-
dinti užpakalius...“

Dėl tokios sumos, tikrai 
verčiau dirbti dėl kitos 
kadencijos

Alfrydas SAVICKAS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie tai, kad 
dirbo sirgdamas:

„Sodra“ man iš nedarbingumo 
pašalpos nubrauks apie 220 litų, 
bet tai ne esmė – aš dirbu žmo-
nėms...“

Stiklinė savivaldybės siena 
nepadėjo apsisaugoti

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono meras, kalbėdamas Bal-
tijos kelio minėjime:

„Lietuva turi budėti Lietuvos ne-
priklausomybės sargyboje...“

Ąžuolo vainikai įskaičiuoti 
į tuos 3 tūkst.Lt?

Gražina NARGELIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja, 
apie G. Titenio sutiktuves Vilniu-
je:

„Vešimės ąžuolo vainikus ir pi-
niginius prizus iš savivaldybės re-
prezentacinio fondo...“
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Tris medalius – du bronzos ir 
vieną sidabro – Europos plauki-
mo čempionate Berlyne pelnęs 
plaukimo sporto meistras, olim-
pietis Giedrius Titenis, pasirodo, 
įžvalgesnis už rajono vadovus. 
2010 metais po Londono olimpi-
nių žaidynių, kuriose pelnė prizinę 
8 vietą, Anykščiuose pažemintas 
Giedrius (jo pagerbimo ceremoni-
ja organizuota rugpjūčio 23 – ąją, 
Juodojo kaspino dieną), turbūt 
suprato, kad ir šįkart iš savivaldy-
bės už nuopelnus gali gauti taip 
pat trupinius (didžiąją savo gyve-
nimo dalį baseine praleidžiantis 
plaukikas 2010 metais iš rajono 
vadovų gavo kvietimą apsilankyti 
SPA centre), todėl  savivaldybei 
mandagiai signalizavo, jog suti-
kimo Anykščiuose nepageidauja. 

Žinant, jog kiekvieną Giedriaus 
iškovotą medalį meras Sigutis 
Obelevičius su savo kariauna 
įvertino tik po 1 tūkstantį litų, 
neabejoju, kad Anykščių centre 
prie paminklo Laisvei organiza-
vus viešas G.Titenio sutiktuves, 
anykštėnai mūsų valdžią tiesiog 
nušvilptų. 

Įvairiems abejotiniems 
projektams milijonus žarstanti 
(pavyzdžiui, Menų inkubatoriaus, 
kuriame savo biznį varo kelios 
moterytės, išlaikymui per metus 
skiriama ketvirtis milijono litų), 
savivaldybė, kurios biudžeto 
metinės pajamos sudaro per 70 
milijonų litų, savo sąskaitoje nie-
kaip nesurado negėdingos pinigų 
sumos plaukimo grynuoliui ir jį 
startams parengusiam treneriui. 
Kai pirmadienį savivaldybės sky-
riaus su ilgu pavadinimu vedėjos 
Gražinos Nargelienės paklausiau, 
kiek bus skiriama lėšų G.Titenio ir 
trenerio Žilvino Ovsiuko skati-
nimui, man buvo atsakyta, kad 3 
tūkst.Lt. Kai šią žinią pasigavo 
respublikiniai portalai, pasibai-
sėję Anykščių rajono savivaldy-
bės šykštumu, kai tris medalius 
iškovojusiam plaukikui premijos 
dydis bus kaip valytojos mėnesinis 
atlyginimas, savivaldybės klerkai 
susigėdo ir ėmė lementi, jog Gie-
driui ir Žilvinui bus skiriama ne 3 
tūkst.Lt, bet po 3 tūkstančius litų 

kiekvienam...
Meras prieš artėjančius savival-

dos rinkimus savo elektorato akyse 
išliko kaip geras meras. Mat, jis net 
naktį nemiegojo, kad galėtų nuvykti 
į Vilniaus oro uostą ir ten iš Berlyno 
atvykusius nusipelniusius plau-
kikus padabinti ąžuolo vainikais. 
Tokiu būdu, nežiūrint Giedriui ir 
Žilvinui įteikto apverktino piniginio 
čekio, meras 
S.Obelevičius 
pasikėlė savo 
reitingus, nes 
jam pavyko 
įsiamžinti su 
G.Titeniu nuo-
traukose, kurios 
guls į Anykščių 
sporto pasieki-
mų lobyną...

Na, nesu-
organizavo 
savivaldybė 
plaukikų suti-
kimo Anykščiuose ir tegul... Anykš-
tėnai šiuo metu turi ir svarbesnių 
rūpesčių. „Maximos“ prekybos 
centrai paskelbė antrą puponautų 
medžioklės akciją. Buvau liudinin-
ku, kai Anykščių „Maximoje“ prie 
puponautų informacinio stendo 
tiesiog vietoje nenustygsta maži 
vaikai, o viena pagyvenusi pora, 
prisipirkusi pilnus krepšius įvairių 
prekių, buvo gerokai nustebę, kad 
kasininkė jiems neduoda puponau-

to. Pasirodo, norint gauti tą tautos 
dievinamą žaisliuką, reikia pirkti 
tik tas prekes, kurios yra pažy-
mėtos puponautų karulių ženklu. 
Anądien mano žmona „Maximo-
je“ nupirko dviejų litrų butelį alie-
jaus ir man parnešė puponautą  
Svimę. Aš šiek tiek pyktelėjau, nes 
dar kol kas pagal savo amžių nesu 
sugrįžęs į vaikystę, tačiau mano 

savimeilę pa-
glostė žinia, kad 
Svimė priklauso 
Olimpikos 
planetai, yra at-
kaklioji plaukikė 
ir vandenyje 
jaučiasi geriau 
nei puponauto 
Eskimozo gau-
domos žuvys... 
Pasirodo, kas 
Svimė net miega 
vandenyje. O 
jau kokiu grei-

čiu plaukia – greitaeigiu kateriu 
nepavytum. Nebaisu jai į baseiną 
ir nuo aukščiausio tramplino 
užmerktom akis kulversčiu nu-
šokti – apie tokį talentą daugelis 
puponautų gali tik svajoti. Su-
pratau, kad Svimė – tai G.Titenio 
prototipė, kurios pasiekimais tos 
paslaptingos Olimpikos planetos 
kiti puponautai didžiuojasi ir 
skatina deramomis premijomis... 
Todėl aš nutariau, kad „Maximo-

je“ pirksiu, pirksiu ir dar kartą 
pirksiu, kol sukaupsiu planetos  
Princesijos (rajono savivaldybės) 
puponautų kolekciją. Planetų 
planetyne Princesijoje puponau-
tės princesės gyvena ant rožinio 
svajonių dulkių ( kurortinio miesto 
statuso) debesies. Kiekvieną dieną 
čia šventė pasitinkama fejerver-
kais (Anykščių miesto šventėje 
nevykęs J.Biliūno gimnazijos la-
zerių šou), rengiamos prabangios 
puotos (Mero priėmimai), kuriose 
stalai lūžta nuo pačių gardžiausių 
visatoje patiekalų (Darbo partijos 
„Bėk bėk, žirgeli“ šventėje“ 
sušlamštas keptas avinas), skamba 
stebuklingos Farfutės arkos mu-
zika (virtuoziški pianistės Mildos 
Daunoraitės koncertai) ir žėri dei-
mantais sagstytos karūnos (mero 
Sigučio Obelevičiaus regalijos). 
Surinksiu būtinai puponautes 
Leleliutę, Milumilą, Šokolaiką, 
Farfutę, AAA-Mę ir Krolą ir 
pavadinsiu jas, išskyrus muzikos 
virtuozę Farfutę, Sigučiu, Donatu, 
Viliumi, Valentinu ir Audroniumi 
bei įteiksiu šią kolekciją  merui 
kaip ženklą ir savotišką priekaištą, 
jog galbūt vieną kartą per šimtme-
tį Anykščiuose gimusiam  ir miesto 
bei Lietuvos vardą pasaulyje 
garsinančiam plaukimo grynuoliui 
reikėtų nuo planetos Princesijos 
puotos stalo skirti ne trupinius, bet 
solidžią  premiją...

...Žinant, jog kiekvieną 
Giedriaus iškovotą medalį 
meras Sigutis Obelevičius 
su savo kariauna įvertino 
tik po 1 tūkstantį litų, nea-
bejoju, kad Anykščių centre 
prie paminklo Laisvei orga-
nizavus viešas G.Titenio su-
tiktuves, anykštėnai mūsų 
valdžią tiesiog nušvilptų...

Anykščių rajono pakraštyje, 
Kurklių seniūnijoje esantis Didžia-
kaimis – ne pati patogiausia vieta 
auginti vaikus: čia nėra nė parduo-
tuvės, o ką jau kalbėti apie mokyklą. 
Visgi, Barisas internete,  skelbimų 
portale, radęs parduodamą namą 
Didžiakaimyje, nepabijojo palik-
ti sostinę – ten gyvena jo broliai, 
seserys. „Pirma žiūrėjau, kad būtų 
toliau nuo Vilniaus, išsiaiškinau, ar 
iš čia vaikus į mokyklą nuveža, pa-
sidomėjau, kokie žmonės aplinkui. 
Ieškojau ramesnio prieglobsčio nei 
sostinė, čia man viskas tiko“, – pa-
sakoja Barisas. Vyras sako, kad ir 

Romai lavinti vaikų – į provinciją Viktorija STENIULYTĖ

Barisas ir Andželika Šaršun prieš ketverius metus iš Rusijos miesto Pskovo atvyko į Lietuvą. Jauna romų tautybės šeima nutarė 
nepaisyti romų tradicijų ir savo namus kurti ne tabore su bendrataučiais, o pasitraukė į provinciją. Tokį sprendimą priėmė Barisas – 
vyras pats baigė 12-a klasių, todėl užsispyrė savo vaikams suteikti galimybę gauti kuo geresnį išsilavinimą. 

Vilniuje gyvenantys artimieji – ne iš 
taboro, gyvena kituose rajonuose. 

Iš pirmo žvilgsnio, sunku patikė-
ti, kaip vilnietis Barisas, 15 metų 
gyvenęs ir dirbęs Rusijoje, apsi-
sprendė atsivežti žmoną Andželiką, 

kuri, beje, visą gyvenimą praleido 
Rusijoje, ir tris vaikus auginti nuo-
šaliame kaime, kur šeimai teko vis-
ką pradėti iš naujo: nusipirko namą, 
vaikus ir žmoną mokė kalbėti lie-
tuviškai. Darbo vis dar neranda, 

laukia eilėje darbo biržoje. Iš pašal-
pų ir artimųjų paramos gyvenanti 
šeima žinojo, kad atvykę gyventi į 
kaimą, sulauks aplinkinių įtarinėji-
mų, priekaištų ar pašaipų. Barisui 
nuo pat pirmų dienų Didžiakaimy-

je buvo pasakyta: „Jei kaime dings 
koks daiktelis, visų žvilgsniai kryps 
į jūsų kiemą“. 

Jau ketveri metai, o Didžiakaimis 
kaip buvo taip ir liko rami, saugi 
gyvenvietė. Kaimynystėje gyve-
nančios moterys pasakojo, kad pir-
mais mėnesiais Barisas kartas nuo 
karto užsukdavo pasiskolinti miltų, 
druskos, ar bulvių, tačiau dabar, 
kai jauna šeima kieme turi daržą, 
šiltadaržį, pas kaimynus skolintis 
nebereikia. Dažniau būna, kad pats 
kaimynams padeda ūkio darbus nu-
dirbti. Beje, Barisas su žmona kaip 
tik dabar planuoja įsigyti gyvulių, 
toliau tvarko seną sodybą. 

Romų šeimose priimta, kad leidi-
mą ištekėti dukroms suteikia tėvas 
arba vyriausias sūnus. Barisas šyp-
sodamasis pasakojo, kad būtent jis 
įgaliotas ištekinti seserį. Ne vieną 
jaunikį atmetė, nes buvo per prasti 
– neišsilavinę. 

Lietuvos statistikos departamen-
to duomenimis, 2011 metais Lietu-
voje gyveno 2115 romų. Tai sudaro 
0,1 proc.visos Lietuvos gyventojų. 
Didžioji dalis, apie 400, šios tau-
tybės žmonių susitelkę Vilniuje, 
Kirtimų gyvenvietėje. Sociologės 
Dr. Vitos Petrušauskaitės atliktos 
apklausos duomenimis, 2011 metų 
pavasarį neraštingi ar nebaigę pra-
dinio išsilavinimo buvo 49 proc. 
10-19 metų, 46 proc. 20-29 metų ir 
daugiau nei pusė 30-39 metų Kir-
timų romų. Vyresni Kirtimų gy-
ventojai labiau išsilavinę: 45 proc. 
50-59 metų romų turėjo pagrindinį 
išsilavinimą, 21 proc. jų buvo ne-
raštingi.

Vienuolikmetis Dragas,  septynių metukų Ilja ir dešimtmetė Lena – pirmą kartą į 
Kurklių Stepono Kairio pagrindinę mokyklą atėję nemokėjo lietuviškai, o jau po 
pusmečio kalbėjo lietuviškai. Mokytojai imlius vaikus giria už stropumą. Mažieji 
kalbą mokosi ne tik bendraudami mokykloje, bet ir žiūrėdami mėgstamiausią  senąją 
lietuvių animaciją.        Autorės nuotr.

Į Anykščių rajoną su šeima atvykęs gyventi 
romų tautybės vyras laužo stereotipus: Ba-
risas Šaršun pasiryžo vaikams suteikti ga-
limybę siekti išsilavinimo, su šeima mokosi 
lietuvių kalbos. 

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame Danguolę STUKIENĘ, mirus 
mylimai mamytei.

Piestupio gatvės gyventojai

Kai mirtis ir skausmas aplanko namus, kai artimas žmogus pa-
lieka gyvuosius - širdyje lieka didelis skausmas. Dėl Vandos Ka-
tinienės mirties nuoširdžiai užjaučiame dukrą, sesutę, anūkus ir 
artimuosius. Mūsų užuojauta tepalengvina Jūsų skausmą ir siel-
vartą.

Genovaitė ir Vytautas
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pirmadienis 2014 09 01

sekmadienis 2014 08 31

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. 
13 s. „Sumani sodietė“.
12.15 Klausimėlis.lt
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Afrika“.
14.00  „Puaro“. 
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 
16.45 Klausimėlis.lt  
17.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
17.35 Taip. Ne. 
18.30 „Forsaitų saga“. N-7
20.30 Panorama. 
20.50 Savaitė.
21.15 Mūsų laisvės metai - 
2006.
23.15 „Puaro“ (k). N-7
1.05 „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 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Artūras ir minimukai“.
12.00 „Mažieji lakūnai“. N-7
14.05 „Juodasis gražuolis“. 
15.55 „Mano puikioji auklė “. 

N-7
16.30 „Didingasis amžius“. 
N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7 
21.40 „Naktys Rodantėje“. N-7
23.40 „Ateinu su lietumi“. N-14

6.40 Teleparduotuvė. 
6.55 „Mano mažasis ponis“. 
7.25 „Mažieji išdykėliai“.  
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
9.30 Statybų TV Laida. 
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.30 „Ledynmetis 3“.  
12.15 „Mažylio atostogos“.
14.20 „Mapetai“.  
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Čihuahua iš Beverli 
Hilso“. 
20.50 Pasaulio krepšinio čem-
pionato apžvalga.  
21.00 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato rungtynės. 
Lietuva - Angola.  
22.50 Pasaulio krepšinio čem-
pionato apžvalga.  
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Serbija 
- Prancūzija.  
0.40 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Turkija 
- JAV. 

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 „Mistinės istorijos“ (k). 
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 „Širdies reikalai“. N-7
20.50 RUSŲ KINAS 
„Jakudzos duktė“. N-7
22.35 „Kontaktas“. N-7 
1.30 Bamba TV. S

6.50 „Nuotakos siaubū-
nės“. N-7
7.40 „Parduotuvių  karalienė“. 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“. 
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 „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
16.30 „Būrėja“ (k). 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. Nekaltai pražuvę“. 
N-14 
23.00 „Palaidoti gyvi“. S
0.20 „Nerami tarnyba“ (k). 

 KULTŪRA
8.05 „Haudis Gaudis“. 
8.30 „Aivenhas“. 
8.55 Raganiukė. TV spektaklis 
vaikams.  
10.00 Septynios Kauno die-
nos.  
10.30 Prisiminkime. Ansamblis 
„Estradinės melodijos“. 
10.45 „Dvynukės“. 
11.45 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
12.00 „Jaunoji karta“ (k). 
12.10 Laumės juosta 2014.  
13.50 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014 (k).  
14.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
15.30 Šventadienio mintys (k). 
16.00 Koncertuoja M. K. 
Čiurlionio kvartetas 
17.10 Būtovės slėpiniai. 
Kėdainiai.  
18.00 Kūrybos metas.  
18.30 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k).  
18.40 Koncertas „Karmen 
fantazija“.  
20.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
21.00 „1920. Varšuvos mūšis“ 
(k). N-14 
23.00 Panorama (k). 
23.15 Koncertas. Tavo zona. 
Vladas Kovaliovas (k). 
0.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k).

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).  
6.15 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU 
karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).  

8.20 KK2 (k). N-7.  
9.05 Mano kiemas (k).  
9.35 KK2 (k). N-7.  
10.15 Dviračio šou (k). 
10.45 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU 
karta (k).
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Dviračio šou (k).  
12.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė 
(k).  
14.00 Valanda su Rūta (k).
15.35 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
16.45 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ 
17.20 Padėkime augti (k).  
17.45 Šefas rekomenduoja 
(k).  
18.15 Nuo...Iki....  
19.05 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU 
karta (k). 
19.40 KTV - kino ir tele virtuvė.  
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
21.00 „Visagalė reklama“. 
22.00 „Gyvybės triumfas“. 
23.00 Padėkime augti (k).  
23.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
0.00 Sveikatos ABC.  
0.50  KK2 (k). N-7 
1.25 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 medžiotojas“. 
N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Topmodeliai“. N-7
13.30 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai“. N-7 
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
18.50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
19.20 „Gatvės šokiai 2“. N-7
21.00 „Bobo užkandinė“. N-14
22.00 „Dingę be žinios“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7
23.55 „Mažylė Houp“. N-7
0.50 „Gatvės šokiai“. N-7

7.25 Kitoks pokalbis. N-7 
8.20 Šiandien kimba.
8.50 Gyvenu čia. 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 „Pažabok stresą!“.
11.00 Šiandien kimba. 
11.30 Girių takais.
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 „Apaštalas“. 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
20.00 Vilniaus fejerija. 
21.00 Žinios.
21.25 „VMG vasara. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-7
23.30 „Nebylus liudijimas“. 
N-14
1.40 „24/7“.
2.20 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Tikrosios dinozaurų 
spalvos“ (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).  
18.45 Mokslo metų pradžios ir 
Laisvės dienos šventė.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Meteoras“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 „Apokalipsė. Hitleris. 1 d. 
Grėsmė“.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Šnipai“. N-7 
0.40 „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 „Ko nori mergina“ (k). N-7
10.50 „Linksmosios pėdutės“ 
(k).
12.30 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(k).

12.55 „Soriukas“. N-7
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.50 „Ogis ir tarakonai“.
14.00 „Kung Fu Panda“. 
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7  
20.25 Nuo...Iki...
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 „Įvykis“. N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Gufis ir jo sūnus Maksas“. 
7.20 „Simpsonai“.  N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.00 „Čihuahua iš Beverli 
Hilso“. 
13.00 „Bailus voveriukas“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 VIRAL’as. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 „Kerštas“. N-14 
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Puerto 

Rikas – Graikija. 
0.40 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Brazilija 
– Ispanija. 
2.10 „Biuras“. N-7
 

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 „Širdies reikalai“ (k). N-7  
11.00 „Laukinis“. N-7  
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Mano virtuvė geriausia“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Striksės“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
19.30 „Policijos akademija”. 
N-7
20.20 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Pašėlę vyrukai“. N-7
23.50 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14
0.45 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7  
1.40 „Laukinis“ (k). N-7
2.35 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 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7 
12.40 „Apgavystės“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Dviese geriau“ (k).
15.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Su kirpėju Zohanu ge-
riau nejuokauk“. N-7 
23.05 „Mafijos daktarė“. N-7
0.00 „Dūmas“. N-14
0.55 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos.13 
s. „Sumani sodietė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba. 
11.45 Kine kaip kine (k). 
12.10 „Atsisveikinimas“ (k). N-7 
13.40 Prisiminkime. Eiles skai-
to Monika Mironaitė (k). 
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
15.00 Istorijos detektyvai.  
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 Būtovės slėpiniai. Alma 
Mater Vilnensis.  
19.05 „Matematikos poetas“. 
19.40 „Jis – Baršauskas“. 
20.00 Pažaislio muzikos fes-
tivalis.  
22.00 „Roninas“ (k). N-14 
0.00 Panorama (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 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
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 „Vikingai“. N-14
22.55 „Absoliutus blogis. 
Apokalipsė“. N-14
0.50 „CSI Majamis“. N-7 

7.30 „Pažabok stresą!“ 
8.00 Girių takais. 
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis.  
10.00 Nuoga tiesa. N-7 
11.00 Pasaulis X. N-7 
12.00 Patriotai. 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 gy-
venti“. N-7
19.50 VMG vasara. 
19.55 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Susipažink su “Mis 
Lietuva 2014“.
22.50 Pasaulis X. N-7 
23.50 „Pragaras ant ratų“ N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai. 
1.55 „Mikropasauliai“. N-7 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Meteoras“ (k). N-7
12.00 „Apokalipsė. Hitleris. 1 d. 
Grėsmė“ (k).
13.00 „Naisių vasara“ (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 „Nepaskelbtas karas. 
Dokumentalisto užrašai“.
19.30 Bėdų turgus.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 „Meteoras“. 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 nuoty-
kiai”“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Velvet“ (k). N-7 
10.30 „Artūras ir minimukai“ (k).
12.30 „Tomas ir Džeris“ (k). 
12.55 „Soriukas“. N-7 
13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

13.50 „Ogis ir tarakonai“. 
14.00 „Kung Fu Panda“.  
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Apsuptyje“. N-14
0.15 „Paskutinė tvirtovė“. N-7 
1.10 „Klientų sąrašas“. N-7 
2.05 „Įvykis“. N-7

6.30 Teleparduotuvė. 
6.45 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Visada sakyk visada“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Šeimos reikalai“.  
12.30 „Transformeriai. Praimas“. 
N-7
13.00 „Bailus voveriukas“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.35 TV3 žinios.  
18.20 Pasaulio krepšinio čempi-
onato apžvalga. 
18.30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Australija 
– Lietuva.  
20.20 Pasaulio krepšinio čempi-
onato apžvalga.  
20.30 „Pasmerkti“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
22.00 „Nematoma riba“. N-14 

23.30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Ukraina 
– Turkija. 
1.10 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Pietų 
Korėja – Slovėnija. 
2.40 „Biuras“. N-7

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 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 
19.30 „Policijos akademija“. N-7  
20.20 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Mano žmona - ragana“. 
N-7 
23.35 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14  
0.30 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7  
1.25 „Laukinis“ (k). N-7  
2.25 Bamba TV. S

6.50 „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 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7 
12.40 „Apgavystės“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Dviese geriau“ (k).
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Klientų sąrašas“. N-7 
22.40 „Mafijos daktarė“. N-7 
23.35 „Dūmas“. N-14
0.30 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba. 
11.45 Koncertas. Juozo Tallat-
Kelpšos konservatorijos bigben-
do 30-mečiui (k). 
13.15 „Haudis Gaudis“.  
13.35 „Aivenhas“. 
14.05 „Jis – Baršauskas“ (k). 
14.30 Fotografijos istorija arba is-
torija fotografijoje. 2 d. Kovojanti 
Lietuva (k). 
15.00 Teatras (k). 
15.45 „Stebuklingi vaikai“. 
16.15 Žinios (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
17.45 Žinios. (kart.). 
18.00 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba (k). 
18.15 „Prokurorai“. 
19.15 Septynios Kauno dienos 

(k). 
19.45 Savaitė (k). 
20.15 Istorijos detektyvai (k). 
21.00 „Pasaulio dokumentika. Į 
gamtą“. 
21.50 Prisiminkime. Dainuoja 
Elena Čiudakova. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
0.00 Panorama. (kart.). 
0.30 „Skrydis per Atlantą. Skrydis 
per Atlantą“ (k).

5.00 Info diena (k).  
9.00 Žinios.  
9.40 Dviračio šou. 
10.05 Yra kaip yra. N-7 
10.55 24 valandos. N-7 
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ (k). 
13.15 KTV - kino ir televirtuvė (k).
13.45 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. 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 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 

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 „Vikingai“. N-14  
22.00 „Ponas ir ponia Smitai“. 
N-14
0.25 „Žaidėjų draugija“. N-7

7.20 Reporteris. 
7.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.  
8.00 „Čiapajevas. Aistra gyven-
ti“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris. 
11.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.  
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 tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. N-7 
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“. 
22.50 Nuoga tiesa. N-7 
23.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Mikropasauliai“. N-7

trečiadienis 2014 09 03

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 „Meteoras“ (k). N-7
12.00 Emigrantai (k).
12.55 Lašas po lašo (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 (su vertimu į gestų 
kalbą). 
18.30 „Nepaskelbtas karas. 
Dokumentalisto užrašai“.
19.30 Lietuva gali. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Meteoras“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 „Meteoras“. N-7
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „Senis“. N-7

6.00 Labas vakaras, Lietuva (k.).  
6.35 „Beprotiški mažųjų nuoty-
kiai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25  „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50  Tikras gyvenimas. 
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7
11.55 Nuo...Iki... (k). 

12.55 „Soriukas“. N-7
13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13.50 „Ogis ir tarakonai“. 
14.00 „Kung Fu Panda“. 
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Blondinė ieško vyro“. N-14
0.20 „Paskutinė tvirtovė“. N-7
1.15 „Klientų sąrašas“. N-7 

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Visada sakyk visada“. N-7 
11.00 VIRAL’as. N-7 
12.00 „Šeimos reikalai“. 
12.30 „Transformeriai. Praimas“. 
N-7 
13.00 „Bailus voveriukas“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus Maksas“ 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.25 „Inspektorius Mažylis“. N-7 
20.20 „Pasmerkti 3“. N-7  
20.50 Pasaulio krepšinio čempio-
nato apžvalga.  
21.00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Lietuva - 
Pietų Korėja. 

21.50 Rungtynių pertraukoje – 
„Vikingų loto“ ir pasaulio krepšinio 
čempionato apžvalga.  
22.50 Pasaulio krepšinio čempio-
nato apžvalga.  
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Graikija 
– Kroatija. 
0.40 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Ispanija – 
Prancūzija. 
2.10 „Biuras“. N-7
 

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  
19.30 „Policijos akademija“. N-7
20.25 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-7 
21.30 „Sunkus nusikaltimas“. 
N-14
23.35 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14
0.30 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7 
1.25 „Laukinis (k)“. N-7.  

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 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7
12.40 „Apgavystės“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Dviese geriau“ (k).  
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Godzila“. N-7
23.30 „Dūmas“. N-14
0.25 „Įstatymas ir tvarka“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba. 
11.45 Naktinis ekspresas (k). 
12.15 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k). 
13.45 Koncertuoja M. K. Čiurlionio 
kvartetas (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 „Palėvenės dominikonų 
vienuolynas ir bažnyčia“. 

18.50 „Žmogus be vietos. Nikis“. 
19.30 Draugiškos futbolo rung-
tynės. Jungtiniai Arabų Emyratai 
- Lietuva.  
21.40 ...formatas. Poetas Stasys 
Skrodenis. 
21.55 Naktinis ekspresas.  
22.25 Romualdo Romoslausko 
jubiliejinis koncertas.  
0.00 Panorama (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 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Keistuoliai iš Baltųjų rūmų“. 
N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
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 „Vikingai“. N-14 
22.00 „Vyras už pinigus“. N-7 
23.50 Europos pokerio turas. S

7.20 Reporteris.
7.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“. 
8.00 „Čiapajevas. Aistra gyven-
ti“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris. 
11.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“. 
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 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”.
18.50 „Anna German“. N-7 
19.55 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Kitoks pokalbis. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.
22.50 Patriotai. N-7 
23.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris.  
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Mikropasauliai“. N-7

Primename, kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
 Sveikinimo kaina – 55 Lt (15,93 EUR).
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Meteoras“ (k). N-7 
12.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (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 (su vertimu į 
gestų kalbą).
18.30 „Nepaskelbtas karas. 
Dokumentalisto užrašai“.
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 „Mūsų motinos, mūsų 
tėvai“. 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 reindže-
ris“. N-7 
8.50 Tikras gyvenimas (k).  
9.55 Yra kaip yra (k). N-7 
11.00 KK2 (k). N-7. 
11.55 Tikras gyvenimas. 
12.55 „Soriukas“. N-7 
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13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.50 „Ogis ir tarakonai“. 
14.00 „Kung Fu Panda“.  
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Slėpkit pamerges“. N-14
0.30 „Paskutinė tvirtovė“. N-7
1.25 „Deksteris“. N-14 
2.25 Sveikatos ABC (k). 

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Šeimos reikalai“. 
12.30 „Transformeriai. Praimas“. 
N-7 
13.00 „Bailus voveriukas“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 Ginčas be taisyklių. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
21.55 Žalioji enciklopedija  
22.15 Pasaulio krepšinio čempi-
onato apžvalga.  

22.30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Lietuva 
– Slovėnija. 
23.20 Rungtynių pertraukoje - 
Pasaulio krepšinio čempionato 
apžvalga  
0.30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės. Serbija 
– Ispanija. 
2.10 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato rungtynės. 
Argentina – Graikija.

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 
19.30 „Policijos akademija“. N-7 
20.30 Juoko kovos. N-7 
21.30 „Tėčio dienos rūpestis“.
23.20 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
0.15 „Detektyvė Džonson“ (k). 
N-7
1.10 „Laukinis“ (k). N-7 

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 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7 
12.40 „Apgavystės“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Dviese geriau“ (k). 
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“.  
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės VII. Nuodėmių irštva“. N-14 
22.55 „Sekso magistrai“. N-14
23.55 „Užribis“. N-7
0.50 „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 Koncertas „Karmen fan-
tazija“ (k). 
13.50 Spektaklis „Meistras ir 
Margarita“ 1 d. (k). 
15.25 ...formatas. Poetas 
Stasys Skrodenis (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. 3 d. 
Tarpukario fotografija.  
19.45 „Andrejis Dripė. 
Paskutinis barjeras“. 
21.10 Legendos.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Pažaislio muzikos festivalis 
(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 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų“. N-7
14.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
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 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
21.00 „Vikingai“. N-14 
22.00 „Pavojingasis Bankokas“. 
N-14

7.20 Reporteris.
7.55 Susipažink su „Mis Lietuva 
2014“.
8.00 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus“.
8.05 „Čiapajevas. Aistra gyven-
ti“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7 
11.15 Reporteris. 
11.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.
12.00 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”. 
12.05 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 nuotykiai“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.45 „Anna German“. N-7 
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“.
22.50 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
23.50 „Pragaras ant ratų“. N-7 
0.45 Reporteris. 

penktadienis 2014 09 05

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
10.00 „Namelis prerijose“.  
11.00 Stilius. 
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.  
18.30 „Nepaskelbtas karas. 
Dokumentalisto užrašai“. 
19.15 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas.
19.30 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Koncertas „Myliu“.
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Koncertas „Myliu“.
23.00 „13“. N-14 
0.50 „Senis“. N-7  

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 Pagalbos skambutis. N-7 
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7 
11.55 „Komisarai tiria. Mirtinas 
pagrobimas“. N-7 

13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.50 „Ogis ir tarakonai“. 
14.00 „Kung Fu Panda“. 
14.30 „Be kaltės kalta“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7 
21.00 Norim dar! Su Radistais. 
N-7 
23.00 „Jaunatis“. N-14 
1.30 „Drakonų karai“ (k). N-14

6.35 Teleparduotuvė  
6.50 „Kempiniukas“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.00 „Vestuvių muzikantai“. N-7 
10.00 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Šeimos reikalai“. 
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
13.00 „Bailus voveriukas“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Aistros spalvos“. N-7 
16.00 „Nemylima“. N-7 
17.00 TV Pagalba. N-7 
18.15 Euras 2015. 
18.30 TV3 žinios  
19.30 „Nerealieji“. 
21.50 „Epidemija“. N-14 
0.20 „Helovino linksmybės“. 
N-7 
2.00 „Numylėtieji kaulai“. 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 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 „Šeimynėlė“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.30 „Šešios kulkos“. N-14 
23.50 „Tėčio dienos rūpestis“ 
(k). N-14
1.40 „Laukinis“ (k). N-7 
2.40 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 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Arti namų“. N-7
12.40 „Apgavystės“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 

N-7 
14.30 „Būrėja“ (k). 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Dviese geriau“ (k). 
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Keksiukų karai“. 
18.05 „Atpildas“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė telefonu“. N-7 
22.45 SNOBO KINAS „Mirtini 
spąstai“. N-14
0.30 „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). 
13.50 Spektaklis „Meistras ir 
Margarita“ 2 d.(k). 
15.00 Koncertas. Tavo zona. 
Marija Naumova. 2002 m. 
16.00 Kultūra.  
16.15 Žinios (k). 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
17.45 Žinios (k). 
18.00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba (k). 
18.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“. 
18.55 Žmogus iš teatro. Adolfas 
Večerskis.  
19.45 „Andrejis Dripė. 
Paskutinis barjeras“. 2 s. 
21.10 Teatras. 
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Dalia Kutraitė kalbina... 
Edvardą Gudavičių. 
23.00 Džiazo muzikos vakaras.  
0.00 Panorama. (kart.). 
0.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
1.00 „Prokurorai“ (k).

5.00 Info diena (k). 
9.00 Žinios. 
9.40 Dviračio šou.  
10.05 „Pagalbos skambutis“. 
N-7
10.55 24 valandos. N-7. 
11.30 Sekmadienio rytas. 
12.15 Dviračio šou. 
12.45 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
13.15 „Visagalė reklama“ (k). 
14.15 „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 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
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 „Paskutinis iš vyrų“. 
N-7 
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
23.00 „Ryšys“. N-7 
0.00 „Mažylė Houp“. N-7
0.55 „Absoliutus blogis“. N-14

7.20 Reporteris. 
7.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“. 
8.00 „Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus”.  
8.05 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. N-7 
10.10 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.15 Reporteris. 
11.55 Susipažink su „Mis 
Lietuva 2014“. 
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 pasaulio 
gyvūnai“. 
18.00 Reporteris.  
18.45 „Anna German“. N-7 
19.50 „Moterų daktaras“. N-7 
21.50 „Amerikos nindzė“. 
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 30 d.

23.30 Pirmasis pasaulinis. 0.30 Informacinė laida. 1.00 Nakties nau-
jienos. 1.15 Vaidybinis f. “Pirmininkas”. 2.45 Vaidybinis f. “Kai ateina 
rugsėjis”. 4.10 Mados nuosprendis. 5.00 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 
Priesaikai ištikimi. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05, 3.30 TV se-
rialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15 Tiesioginis ete-
ris. 19.50 TV serialas “Pažink mane, jei galėsi”. 22.35 V. Barkovskio 
atominė drama. 23.35 Indigo vaikai. 0.30 Vaidybinis f. “Tyla” (2). 1.50 
Ypatingas atvejis.

trečiadienis 2014 09 03

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 6.45 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.40 Padriki užrašai. 12.55 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 14.00 
Naujienos. 14.20 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 15.05 “Laba die-
na!” 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos 
“Laikas”. 21.15 TV serialas “Mokytojai”. 23.25 Lietuvos “Laikas”. 
23.30 Pirmasis pasaulinis. 0.30 Informacinė laida. 1.00 Nakties nau-
jienos. 1.15 Vaidybinis f. “Pirmininkas”. 2.25 Vaidybinis f. “Taškas, taš-
kas, kablelis”. 3.45 Mados nuosprendis. 4.35 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 “Katiušos” drama. 11.50 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 14.05, 3.30 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 
2.0. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas “Pažink mane, 
jei galėsi”. 22.35 Transporto revoliucija. 23.35 Maskvos detekty-
vas. 0.30 Vaidybinis f. “Saulės vaikai” (1). 2.15 Ypatingas atvejis. 
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 6.45 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 
Naujienos. 9.20 TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 
11.35 Gyventi sveikai. 12.40 Padriki užrašai. 12.55 TV seria-
las “Pavėluota atgaila”. 14.00 Naujienos.14.20 TV serialas 
“Pavėluota atgaila”. 15.00 “Laba diena!” 15.50 J. Menšovos 
laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos “Laikas”. 21.15 TV 
serialas “Mokytojai”. 23.25 Lietuvos “Laikas”. 23.35 Pirmasis 
pasaulinis. 0.35 Informacinė laida. 1.05 Nakties naujienos. 
1.20 Žvaigždėlaivis. 1.35 Vaidybinis f. “Čistyje Prudai”. 2.50 
Vaidybinis f. “Kelias prie jūros”. 4.05 Mados nuosprendis. 4.55 
Muzikinis kanalas.

sekmadienis 2014 08 31

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. 11.30 Dvi žvaigždės. 13.10 Kas? Kur? 
Kada? 14.35 TV serialas “Drugelio skrydis”. 18.15 Šlovės minutė. 
20.00 Laikas. 21.45 Parodijų šou. 0.20 Politika. 1.15 Informacinė lai-
da. 1.45 Vaidybinis f. “Nešvankus anekdotas”. 3.20 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 4.45 Muzikinis kanalas.

5.00 Vaidybinis f. “Nėra to blogo 2”. 8.30 Pats sau režisierius. 9.20 
Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Humoro laida. 
10.45 Rytinis paštas. 11.25 Gyvūnijos pasaulyje. 12.00 Asmeninė er-
dvė. 13.15 Naujoji banga. 16.35 Animacinis f. 16.55, 1.35 Vaidybinis f. 
“Laimės kūdikis”. 20.00 Sekmadienio vakaras su V. Solovjovu. 21.50 
Vaidybinis f. “Privati detektyvė Tatjana Ivanova”. 23.40 Vaidybinis f. 
“Jei tu mane girdi”. 3.25 Žemės triukšmas. 4.10 Humoro laida.

pirmadienis 2014 09 01

6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 6.45 TV 
kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV kanalas “Labas rytas”. 
11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.40 Padriki užrašai. 12.55 
TV serialas “Pavėluota atgaila”. 14.00 Naujienos 14.20 TV serialas 
“Pavėluota atgaila”. 15.00 “Laba diena!” 15.55 J. Menšovos laida. 
16.55 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.55 Lietuvos “Laikas”. 21.15 TV serialas “Mokytojai”. 
23.30 Lietuvos “Laikas”. 23.40 Pirmasis pasaulinis. 0.40 Informacinė 
laida. 1.10 Nakties naujienos. 1.25 Vaidybinis f. “Grynai angliška 
žmogžudystė”. 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 
Labanakt! 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05, 3.30 TV serialas 
“Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15 Tiesioginis eteris. 
19.50 TV serialas “Pažink mane, jei galėsi”. 22.45 Šalies budėto-
jas. 23.40 Paskutinė komandiruotė. 0.35 Vaidybinis f. “Tyla”. 1.55 
Ypatingas atvejis.
 antradienis 2014 09 02

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 6.45 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.40 Padriki užrašai. 12.55 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 14.00 
Naujienos. 14.20 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 15.00 “Laba die-
na!” 15.50 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.55 Lietuvos 
“Laikas”. 21.15 TV serialas “Mokytojai”. 23.20 Lietuvos “Laikas”. 

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 
Sugrįžimas. E. Chilis. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia.14.05, 3.30 TV 
serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 19.50 TV serialas “Pažink mane, jei galėsi”. 21.50 Vaidybinis 
f. “Laimingas maršrutas”. 23.40 Vakarų kariuomenės grupė. 0.40 
Vaidybinis f. “Saulės vaikai” (2). 2.20 Ypatingas atvejis.

penktadienis  2014 09 05

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 6.45 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 
12.40 Padriki užrašai. 13.00 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 14.00 
Naujienos.14.20 TV serialas “Pavėluota atgaila”. 15.10 “Laba diena!” 
15.55 J. Menšovos laida. 17.00 Mados nuosprendis. 18.00 Futbolas. 
“Spartak” (Maskva) - “Crvena zvezda” (Belgradas). 20.00 Laikas. 
20.50 Lietuvos “Laikas”. 21.10 Respublikos turtas. 23.35 Vakarinis 
Urgantas. 0.25 Informacinė laida. 0.55 Vaidybinis f. “Ekipažas”. 3.10 
Vaidybinis f. “Vienas šansas iš tūkstančio”. 4.25 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 Gyvenimas maršo ritmu. 12.00 Apie tai, kas svar-
biausia. 14.05, 3.30 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 
2.0. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 Vaidybinis f. “Ciao, Federikai!” 
23.50 Vaidybinis f. “Tik meilė”. 1.35 Vaidybinis f. “Moterų ašaros”.

šeštadienis  2014 09 06

6.20 Informacinė laida. 6.50 Naujienos. 7.15 Kontrolinis pirkimas. 7.45 
Vaikų klubas. 8.05 J. Nikolajevas. Negaliu be TV. 9.00 Naujienos. 9.15 
Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Jūrmala. Humoro festivalis. 
11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.20 “Užkratas”. 13.25 
TV serialas “Glorijos” auksas”. 14.00 Naujienos. 14.15 TV serialas 
“Glorijos” auksas”. 17.00 Naujienos. 17.20 Ledynmetis. 20.00 Laikas. 
20.35 Jūrmala. Humoro festivalis. 22.30 Šįvakar su A. Malachovu. 
0.10 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 1.30 Informacinė laida. 2.00 
Vaidybinis f. “Afonia”. 3.25 Vaidybinis f. “Šalin komerciją meilės fronte, 
arba Abipusės paslaugos”. 4.40 Vaidybinis f. “Užsispyrėlės sutramdy-
mas”. 6.05 Muzikinis kanalas.

5.25 Vaidybinis f. “Dvi seserys”. 6.25, 7.15 Vaidybinis f. “Vyras gyveni-
mui, arba Į santuoką nepretenduoju”. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
8.45 Šunų planeta. 9.15 Šeštadienio talka.10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 
10.25 Meduolių namelis. 11.05 TV serialas “Jūra iki kelių”. 13.30 Mano 
planeta. 14.00 Tankų biatlonas. 15.00, 3.25 Vaidybinis f. “Mergina į pa-
dorią šeimą”. 17.00, 1.40 Šeštadienio vakaras. 19.45 Vaidybinis f. “Kita 
šeima”. 23.55 Vaidybinis f. “Naktinė žibuoklė”.5.00 Humoro laida.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Pagalbos ranka.
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k). 
7.30 Bėdų turgus (k).  
8.30  Gimtoji žemė.  
9.00 „Haudis Gaudis“.  
9.25 „Aivenhas“.  
9.50 „Čaplinas“. 
10.00 Skonio improvizacija.
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
12.00  Mūsų miesteliai. Vilkija. 
1 d.
14.00 Juokis. 2013 m.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas. 
18.00 Bėdų turgus.
19.00 „Švęsk linksmai”.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Švęsk linksmai”.
23.00 „Da Vinčio demonai“. N-14
1.20 „Senis“. N-7 

6.30 „Žaibo smūgis“. 
6.55 „Nenugalimieji“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Sunkus vaikas“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI „Tomas 
ir Džeris lobių saloje“.
11.30 „Paskutinė mimzė“.

13.20 „Mano puikioji auklė“. N-7
14.30 „Didingasis amžius“. N-7
16.35 „Dvidešimt minučių“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Linksmosios pėdutės 2“.
20.45 „Kaip diena ir naktis“. N-7
22.55 „Katastrofiškai nesėkmin-
gas filmas“. N-14
0.40 Norim dar! Su Radistais 
(k). N-7

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 Statybų TV. 
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Tobula moteris. 
10.30 Beatos virtuvė. 
11.30 „Hauntlivudo žvaigždės. 
Baimė! Kamera! Veiksmas!“.  
13.10 „Žaislų istorija 3“. 
15.25 „Jokio supratimo“. N-7 
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.00 „Ilgo plauko istorija“.  
19.50 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot Loterija. 
21.05 „Adrenalinas“. N-14 
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas. Aštuntfinalio rung-
tynės  
0.50 Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionatas. Aštuntfinalio rungtynės  
2.30 „Justinas Bieberis. Niekada 
nesakyk niekada“. N-7

7.00 Skonis. 
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to finalas. 2013  
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7  
14.00 „Milijonieriai“. N-7
15.00 „Šeimynėlė“ (k). N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
17.00 „Brolis už brolį“. N-7 
18.00 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 Lietuvos muzikos legendos. 
N-7 
21.30 MANO HEROJUS „Juodoji 
aušra“. N-14 
23.30 AŠTRUS KINAS „Žinau, ką 
veikei aną vasarą“. N-14 
1.35 Bamba TV. S

6.50 „Sodininkų pasaulis“ (k).
7.40 „Parduotuvių karalienė“. 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.  
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“. 
12.00 „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 „Medalionas“. N-7
21.00 „NemaRUS kinas. Kapitono 
Granto vaikai“. N-7
22.20 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7
23.25 „Nematomas žmogus“ (k). 
0.25 „Nerami tarnyba“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.15 Krikščionio žodis. Laida 
rusų kalba. 
10.30 Kelias. Laida evangelikams 
(k). 
10.45 „Pasivaikščiojimas po 
Europos parką“.  
11.15 Naktinis ekspresas (k). 
11.45 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba. 
12.00 Prisiminkime. Dainuoja 
Elena Čiudakova.(k). 
12.10 Laumės juosta 2014.  
13.45 Kine kaip kine.  
14.10 „Velnio nuotaka“. 
15.30 „Žmogus be vietos. Nikis“ 
(k). 
16.05 „Monika Bičiūnienė. Tapyba 
- man visas gyvenimas“. 
16.40 Dalia Kutraitė kalbina (k). 
17.10 Būtovės slėpiniai. 
Daugiataučiai Kėdainiai.  
18.00 Kūrybos metas.  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.45 Muzika gyvai.  
19.50 „Kūrybos mįslė“. 
20.45 Koncertas. Dainuojam 
Paulių Širvį.  
21.50 Prisiminkime. A. Miškinis 

skaito savo eiles.  
22.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  
23.00 Panorama (k). 
23.30 „Andrejis Dripė. Paskutinis 
barjeras“(k).

5.00 Info diena.
9.00 Info diena (k). 
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Nuo...Iki....  
14.15 KK2 (k). N-7  
14.55 Dviračio šou (k).  
15.25 Padėkime augti.  
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.45 Dviračio šou (k).  
18.15 Mano kiemas.  
18.45 KK2 penktadienis. N-7 
20.00 Pasivaikščiojimai su 
Vygaudu Ušacku. 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 Pasivaikščiojimai su 
Vygaudu Ušacku. VDU karta (k). 
4.30 Nuo...Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Kiečiausi vilkikų vairuoto-

jai“. N-7 
11.00 „Krokodilų medžiotojas“. 
N-7 
12.00 Trys pedalai. 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7
14.55 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
18.55 „Žvaigždžių kelias“. N-7
21.35 „Bobo užkandinė“. N-14
22.00 „Dingęs be žinios“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7 
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14 

7.50 Patriotai.
8.50 „Nikita Chruščiovas. Balsas 
iš praeities“. N-7
9.55 „Kremlius - 9. Specialusis 
ryšys“. N-7 
11.00 „Vestuvių kovos“. N-7 
12.30 „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
20.45 Grilio skanėstai.  
21.00 Žinios.
21.25 VMG vasara.  
21.30 „Merdoko paslaptys“. N-7
23.30 „Nepakaltinamas“. N-14
1.10 „Mirtis rojuje“. N-7 
2.55 „Nepakaltinamas“. N-14

.
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Namų darbus atlikti būtina

„Neverta dalyvauti projektuose 
vien dėl to, kad iš ES fondų būtų 
galima gauti pinigų. Nesvarbu – ar 
išleidžiamas litas yra iš ES fondų, 

Išmoktos pamokos: ES projektuose verta dalyvauti 
dėl rezultato, o ne dėl paramos

Europos Sąjungos fondų parama – puiki priemonė, siekiant įgy-
vendinti strateginius įmonės tikslus, tačiau ja reikia pasinaudoti 
tikslingai. Priešingu atveju, ES remiami projektai gali virsti tik 
papildomu galvos skausmu ir išlaidomis. Taip teigia verslininkai, 
kuriems šis finansinis instrumentas leido atrasti naujas eksporto 
rinkas ir padidinti  prekės ženklų žinomumą.

ar iš pačios įmonės sąskaitos. Vis 
tiek jį reikia išleisti tikslingai, iš 
anksto paskaičiavus aiškius nu-
matomos grąžos ir atsipirkimo 
rodiklius“, – sako AB „Stumbras“ 
marketingo direktorius Algirdas 

Čiburys.
2007-2013 m. ES paramos lai-

kotarpiu „Stumbras“ tiesiogiai 
dalyvavo septyniuose ES finansuo-
jamuose projektuose, kurių bendra 
vertė – daugiau kaip 1,6 mln. litų. 
Daugiau nei 1,1 mln. litų skyrė ES 
fondai, likusią sumą pridėjo pati 
įmonė. Pasak A. Čiburio, veiksmai, 
kuriems paramą skyrė ES fondai, 
ir taip buvo numatyti ilgalaikėje 
įmonės veiklos strategijoje, tačiau 
parama leido viską atlikti greičiau 
ir didesnėmis apimtimis. 

Visi projektai, kuriuose dalyvavo 
bendrovė „Stumbras“, buvo nu-
kreipti į naujų eksporto rinkų paieš-
kas, esamų rinkų plėtrą ir įmonei 
priklausančių prekės ženklų žino-
mumo didinimą. A. Čiburio teigi-
mu, visus šiuos tikslus pavyko įgy-
vendinti, bet sėkmę didele dalimi 
lėmė gerai paruošti namų darbai.

„Galima parašyti gražų projektą, 
gauti finansavimą, bet galutinis re-
zultatas nebus teigiamas. Įmonė tik 
išleis pinigus, bet negaus realios 
naudos. Patarčiau prieš kreipiantis 
paramos atlikti išsamius dominan-
čios rinkos tyrimus, aiškiai įsivar-
dyti tikslus ir pasiskaičiuoti gali-

mybes“, – patarė A. Čiburys.

Globalioje rinkoje be paramos 
būtų sunkiau

Sėkmingai ES remiamus projek-
tus įgyvendinusių įmonių vadovai 
neabejoja, kad įspūdingus eks-
porto rodiklius demonstruojantis 
Lietuvos verslas šiuos tikslus būtų 
pasiekęs ir be išorinės paramos, ta-
čiau ES fondų lėšos leido tai pada-
ryti greičiau ir efektyviau.

„Didžiosios valstybės savo ga-
minių populiarinimui skiria mil-
žiniškas sumas. Pavyzdžiui, vien 
JAV žemės ūkio ir maisto produk-
tų eksportui skatinti kasmet skiria 
apie 300 mln. dolerių. Siekiant 
tokiomis sąlygomis konkuruo-
ti globalioje rinkoje, ES parama 
yra svarbus veiksnys“, – pabrėžė 
A. Čiburys. Pasak jo, „Stumbras“ 
įvairiuose projektuose ketina daly-
vauti ir 2014-2020 m. ES finansi-
nės paramos laikotarpiu. 

Papildomų perspektyvų mato 
klasteriuose

Pasak A. Čiburio, papildomos 

galimybės pasinaudoti ES parama 
atsiveria ir į klasterius susijun-
gusioms įmonėms. Klasteriai ES 
paramą gali panaudoti tikslams, 
kuriems pavienės bendrovės lėšų 
negautų – rinkos tyrimams, dar-
buotojų mokymams ar naujausių 
technologijų diegimui. Be to, su-
sivienijusios įmonės įgyja didesnį 
komercinį svorį konkursuose ar 
paslaugų pirkimuose. 

Tiek „Stumbras“, tiek Baltijos 
šalių distribucinė kompanija „Mi-
neraliniai vandenys“ yra vieno di-
džiausio klasterio Baltijos gėrimų 
pramonės aliansas (ABBI) nariai. 

ABBI vykdomas Pabaltijinis 
edukacinis projektas, kuriuo var-
totojai supažindinami su ES vy-
nais  ir jų vartojimo kultūra yra 
itin naudingas „Mineraliniams 
vandenims“. 

 „Stumbro“ marketingo direk-
toriaus  A. Čiburio manymu, klas-
terių Lietuvoje turėtų daugėti, nes 
Ūkio ministerija įmonių grupėms 
numato skirti daug ir įvairios 
paramos. Šias lėšas bus galima 
investuoti į naujų prekės ženklų 
kūrimą ir jų vystymą, pardavimus, 
rinkodarą. 

- Kurioms rajono mokykloms šis 
rugsėjis bus paskutinis? Kavarsko 
vidurinė mokykla tampa J. Biliūno 
gimnazijos padaliniu. Kodėl vyk-
doma tokia reforma?

- Šiais metais nebus uždaryta nė 
viena juridinį statusą turinti mokykla, 
tačiau pradinio ugdymo klasių jau 
nebeturės Andrioniškio ir Daujočių 
pradinio ugdymo skyriai. Džiaugia-
mės Troškūnų Kazio Inčiūros vidu-
rine mokykla, įgijusia gimnazijos 
statusą. Švietimo skyrius visada ieško 
optimaliausio varianto, kaip galima 
padėti mokyklai siekti ugdymo tiks-
lų nepažeidžiant priimtų teisės aktų. 
Tuo būdu Kavarsko vidurinė moky-
kla, pagal teisės aktus nuo 2015 metų 
turinti baigti savo, kaip vidurinės mo-
kyklos, veiklą, pertvarkyta į pagrindi-
nę mokyklą - daugiafunkcį centrą, o 
mokyklos vidurinio ugdymo klasės 
tapo Jono Biliūno gimnazijos viduri-
nio ugdymo skyriumi. Tad kavarskie-
čiai, 11-12 klasių mokiniai, ir toliau 
galės vidurinio ugdymo programą 
baigti Kavarske. 

- Kokia dabartinė situacija Ra-
guvėlės pagrindinėje mokykloje? 
Kiek moksleivių šiemet į ją ateis? 

- Raguvėlės pagrindinė mokykla 
dėl visuomenei žinomų priežasčių 
tampa Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos pradinio ugdymo skyriu-
mi. Dabartiniais duomenimis, pagal 
pradinio ugdymo programą turėtų 
mokytis 7 mokiniai, o ikimokyklinio 
ugdymo 4 valandų programos užsi-
ėmimus planuoja lankyti 12 vaikų. 
Bendruomenės pageidavimu svarsto-
mas ikimokyklinio ugdymo 4 valan-
dų programos užsiėmimų pratęsimas 
iki veiklos visą dieną .

- Lankydamasis Anykščiuose 
Švietimo ir mokslo ministras dėstė, 
kad reikia uždaryti mažas kaimo 
mokyklas ir vaikus vežti mokytis 

Ugdymo rezultatai turėtų būti matuojami 
asmenybės brandumu

į miestą. Tuo tarpu prof. Antanas 
Tyla samprotavo, kad uždarant 
kaime mokyklas, iš tų kaimiškų 
vietovių atimami švietimo, kultū-
ros židiniai? Ką Jūs manote?

- Aš vis tik pritarčiau prof.A. Tylos 
nuomonei. Mąstant iš racionalumo 
pozicijų, be abejo, valstybei nėra eko-
nomiška išlaikyti mažutes kaimo mo-
kyklas, tačiau ugdymo rezultatai turėtų 
būti matuojami ne skaičiais, o išėjusios 
į gyvenimą asmenybės brandumu, jos 
dvasingumu, pilietiškumu, patriotiš-
kumu savo šaliai. Manau, to negalima 
išsiugdyti pakirtus gimtinės šaknis, per 
anksti išėmus vaiką iš jam artimos er-
dvės. Tenka apgailestauti, kad toks jau 
mano darbas ir vis dažniau tenka daly-
vauti mokyklų uždarymo, kurį sąlygo-
ja kompleksinės priežastys, procese, 
prisipažįstu, kad apsispręsti dėl tokio 
mokyklos likimo nėra lengva.

- Praėjo metai, kai J. Biliūno 
gimnazija tapo vienintele grynąja 
gimnazija rajone. Vieni dėl tokios 
mokyklų reorganizacijos pyko, kiti 
ją palaikė. Kaip Jums atrodo, kas 
pasikeitė pakeitus mokyklos statu-
są? Ar vykusi ši reforma?

- Manau, kad šiuose pokyčiuose 
daugiau pozityvo, negu negatyvo. 
Visi miesto vyresniųjų klasių mo-
kiniai dabar mokosi kartu, tad ir 
psichologiniu aspektu gyvenimas 
tampa įdomesnis. Jie perėjo kartu su 
savo klasėmis, klasės draugais, todėl 
didelio psichologinio diskomfor-
to neturėjo patirti. Esant didesniam 
vienodo amžiaus mokinių skaičiui 
galima skaitlingesnė mokomųjų da-
lykų ar modulių pasiūla ir atitinkamai 
– pasirinkimas. Galima įvairesnė ir 
rezultatyvesnė popamokinė veikla. 
Gimnazijos vadovai stengiasi į gim-
naziją pritraukti tuos rajono mokyto-
jus, kurie išugdo geriausių mokymosi 
pasiekimų mokinius. ,,Išgryninus“ 
gimnaziją atsirado puiki galimybė 

pagerinti mokyklos materialinę bazę, 
modernizuoti kabinetus, visą moko-
mąją aplinką pritaikyti būtent aka-
deminio, tiriamojo, t. y.  aukštesniojo 
lygmens mokymuisi, orientuotam į 
tolimesnes universitetines studijas. O 
gimnazijos bendruomenė tikrai pajė-
gi kurti fiziškai ir psichologiškai sau-
gią, jaukią, kūrybiškai ir inovatyviai 
dirbančią mokyklą.

- Kituose rajonuose mokslei-
viams, norintiems pakliūti į gim-
nazijas, reikia laikyti egzaminus 
ar bent jau turėti pakankamai 
aukštus moky-
mosi balus. Į J. 
Biliūno gimna-
ziją ateina visi 
norintys... Ar 
nemanote, kad 
atranka, kon-
kurencingumas 
– vienas iš rimtos mokslo įstaigos 
ženklų?

- Pritariu, tačiau tokia atrankos 
galimybė įmanoma didmiesčiuose, 
kur yra kelios gimnazijos ir jos gali 
konkuruoti tarpusavyje, pagal dabar 
galiojančius teisės aktus į gimnazijas 
privalome priimti visus norinčius.

- Prieš pora metų Anykščių ra-
jono savivaldybė buvo viena iš 
pilotinių savivaldybių, vykdžiusių 
neformaliojo ugdymo projektą. Ar 
tokia veikla nepasiteisino, ar buvo 
kitokių priežasčių, kad projektas 
nutrauktas?

- Veikla labai pasiteisino, tačiau 
projektas buvo vykdomas Europos 
Sąjungos fondų lėšomis tam tikrą nu-
statytą laiką, projektas baigėsi, dabar 
nors ir valstybės lygmeniu kalbama 
apie projekto veiklų svarbą ir tęstinu-
mą, tačiau realūs žingsniai nepadaryti, 
finansavimas nepaskirtas, o savival-
dybė papildomų lėšų finansuoti kitų 
teikėjų, ne savivaldybės institucijų,  
programas neturi galimybių.

- Sėmėtės patirties ne vienoje 
užsienio šalyje, susipažinote su tų 
šalių moksleivių ugdymu. Ko jiems 
„pavydite“? Ką norėtumėte per-
kelti į mūsų rajono mokyklas?

- Šiais metais, laimėjus konkursą, 
teko lankytis Didžiojoje Britanijoje, 
Londone, susipažinti su jų švietimo 
sistema ir įdomia patirtimi. Man atro-
do, kad Lietuvoj tebėra didelė proble-
ma, jog mes vis dar negalim susitarti, 
kokia gi yra gera, kokybiškai dirbanti 
mokykla. Įvairūs, dažnai diletantiško 
pobūdžio, reitingai neapima moky-

klos veiklos re-
zultatų visumos. 

City of Lon-
don Academy 
Islington akade-
mijoje( lyginant 
su Lietuva- tai 
gimnazijos tipo 

mokykla), kurioje lankėmės, tiek 
vadovai, tiek mokytojai kartojo:  kad 
mokinys pasiektų gerų rezultatų, jis 
turi būti laimingas mokykloje, jausti 
mokymosi džiaugsmą, jaustis svarbiu 
ir mokyklos bendruomenėje  vertina-
mu, tuo pačiu tiksliai suvokti, kaip 
jam reikia elgtis. Mes, atrodo, pasi-
metėm tarp teisių ir pareigų, ir mo-
kinių, ir savo. Labai norėtųsi, kad su-
rastume pusiausvyrą, kad mokiniams 
mokykloje būtų ir įdomu, ir gera, ir 
kartu išmoktume augti atsakingomis 
ir kūrybiškomis asmenybėmis.

Noriu pastebėti, kad Londono mo-
kykloje, akademijoje, kuriose lankė-
mės, nustebino tvarka. Visos moky-
klos dėl saugumo aptvertos tvoromis, 
įeiti ir išeiti gali tik su leidimais, visi 
mokiniai privalo nešioti uniformas 
ir mokykloje, ir už jos ribų. Reikia 
džiaugtis, kad mes dar jaučiamės sau-
gūs ir be tvorų, tačiau, kas labai siek-
tina ir mums. 

Vidaus tvarkos taisyklės sudaro-
mos diskusijų ir susitarimų būdu, bet, 

kai jos patvirtinamos, jų laikymasis 
tampa  privalomas visiems.

Dar labai norėtųsi, kad mokytojai 
ne tik domėtųsi metodikos naujovė-
mis, kitų šalių gerąja patirtimi, bet 
ir aktyviai jas taikytų kasdieniniame 
darbe. Ne veltui projekto ,,Lyderių 
laikas“  vienas iš veiklos moto - pa-
vojingiausia švietimui frazė – „taip 
mes visada darėme“.

- Nors pedagoge nedirbate jau 
daug metų, bet ar rugsėjo 1 – oji 
virpina širdį? Su kokioms nuotai-
kom ją pasitiksit šiemet?

- Rugsėjo pirmosios šventiškas šur-
mulys paliečia kiekvieną. O man, visą 
gyvenimą paskyrusiai švietimui, kaip 
švietimo organizavimu užsiiman-
čiam žmogui, ši diena tikrai ypatinga 
ir kartu kiekvienais metais kitokia. 
Kaip sakoma, viščiukus skaičiuoja 
rudenį, tad didžiausią džiaugsmą ke-
lia vasaros pabaigoje jau susumuoti 
geri mokyklų mokinių mokymosi 
pasiekimai, įgyvendintos prasmingos 
mokyklų iniciatyvos, nauji sumany-
mai. Kartu neramina neišspręstos kai 
kurios problemos, besiformuojančios 
kai kurios negatyvios tendencijos.

- O jeigu nukeliautume laiku at-
gal... Ar prisimenate savo pirmąją 
rugsėjo šventę, pirmuosius žings-
nius mokykloje, pirmąją mokyto-
ją? 

- Reikia pasakyti, kad aš buvau 
,,siaustas“ vaikas. Kaimynai kalbėjo, 
kad šita, kai nueis į mokyklą, apvers 
mokyklą aukštyn kojom. Panašiai ir 
buvo, nors mokiausi labai gerai, bet 
nuobaudų už šėliojimą gaudavau pa-
kankamai. Gelbėjo tai, kad pirmoji 
mokytoja buvo giminaitė ir jai nebu-
vo patogu mane ,,skųsti“ tėveliams. 
O paauglystėj viskas pasikeitė, pra-
dėjau ryte ryti knygas ir toms šėlio-
nėms tiesiog nebeliko laiko. Nors tas 
vaikystės ,,velniūkštis“ kartais ima ir 
sukirba.

...Visi miesto vyresniųjų 
klasių mokiniai dabar mo-
kosi kartu, tad ir psicholo-
giniu aspektu gyvenimas 
tampa įdomesnis...
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įvairūs

parduoda

Dovanoja

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

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt / 1042,63 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.

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

Renkamės rugsėjo 4 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 UAB 
„Jonroka“ Taip pat rengiame papildomus vairuotojų kur-
sus pažeidusiems KET. Registracija tel. (8-657) 68156.

Vykdome papildomus 
VAIRUOTOJŲ MOKYMUS, 

pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks rugsėjo 6 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis, 

UAB „Jonroka“. Registracija tel. (8-657) 68156.

UAB „KALNŲ MIŠKAS“ 
BRANGIAI PERKAME 

MIŠKĄ ANYKŠČIŲ, UTENOS 
APSKRITYJE

Mūsų veikla ir paslaugos:• PERKAME spygliuočių rąs-
tus (gali būti nedideli kiekiai) • PARDUODAME statybinę 

medieną, lauko ir vidaus daily-
lentes • RENGIAME miškotvarkos 

projektus 
Tel. (8-600) 22488, 

el. paštas:
 kalnumiskas@gmail.com

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-673) 64329.

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

Tel. (8-602) 49369.

Vieno kambario butą.
Tel. (8-614) 10020.

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

Tel. (8-605) 32452.

Nebrangiai - tvarkingą dviejų 
kambarių 48 kv. m butą Pušyno 
mikrorajone (4-as aukštas).

Tel. (8-615) 70060.

Garažą.
Tel. (8-600) 74048.

Nebrangiai- sandėlį Troškūnų 
miestelyje (plotas 1000 kv. m, yra 
elektra, vandentiekis, kanalizacija, 
telefono linija).

Marius, tel. (8-682) 51146 arba 
el. paštu: MTVLT@yahoo.com

12 arų sodo sklypą “Liudiškių” 
sodininkų bendrijoje su mūriniu 
nameliu.

Tel. (8-682) 12195.

Žemės ūkio technika

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

Tel. (8-612) 57075.

Kitos prekės

Dyzelinio kuro talpas, padangas, 
AdBlue, IBC konteinerius. 

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

Grindines lentas.
Tel. (8-680) 81222.

Kuras

Naujas lietuviškų durpių briketų 
gamybos sezonas.

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

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

Tel. (8-638) 87800.

Žemės ūkio produkcija

Žieminius kviečius 50 kg - 32 Lt  
(9,27 EUR), vasarinius kviečius, 
miežius 50 kg - 30 Lt (8,69 EUR). 
Atveža. Gali sumalti.

Tel. (8-686) 17201

Gyvuliai, naminiai paukščiai

Žalmargę veršingą telyčią.
Tel. (8-679) 95216.

Karvę.
Tel. (8-600) 17122.

Karvę.
Tel. (8-646) 86344.

Paršelius.
Tel. (8-674) 04105.

Paršelius.
Tel. (8-652) 54131.

Paršelius.
Tel. (8-674) 41305.

Ūkininkas - kiaules, mėsinių 
veislių paršelius.

Tel.: (8-613) 41523, (8-613) 04430.

4 mėnesių dedekles vištaites. 
Kaina 18 Lt 5.21 EUR/ vnt.

Tel. (8-611) 46451.

Parduoda įvairias malkas, turi 
sausų. Perka mišką.

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

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 m, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Automobilių remontas

Remontuoju lengvųjų automo-
bilių ir sunkvežimių važiuokles ir 
reduktorius.

Tel. (8-647) 02638.

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 hidrofo-
rus.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.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 siste-
mų montavimas. Suteikiame ga-
rantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu “BOBCAT” atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, beto-
no daužymo darbus (yra paleti-
nės šakės). 

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

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi: vandentiekis, kanaliza-
cija, denažas, pamatai ir įvadai. 
Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Tvenkinių kasimas, kelių for-
mavimas, žemės lyginimo dar-
bai.

Tel. (8-647) 48473.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skar-
da) - 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.

Nebrangiai mūrija krosnis, ži-
dinius, juos tvarko. Valo krosnis 
ir kaminus.

Tel. (8-606) 58151.

Griauna pastatus, sumala sta-
tybines atliekas.

Tel. (8-682) 92949.

Statybos ir remonto darbai

Rąstinių statinių statyba, me-
dienos pjovimas, frezavimas. 
Parduodu pirtį (4x6 m). 

Tel. (8-656) 51760.

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

Tel. (8-679) 90305.

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 
pirtis. Darbus galime atlikti savo 
medžiagomis.

Tel. (8-617) 80504.

Įvairūs statybos darbai, stogų 
dengimas ir kt.

Tel. (8-652) 77157.

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

Tel. (8-685) 68182.

Namų dažymas, gipso monta-
vimas, laminato dėjimas, plyte-
lių klijavimas, trinkelių klojimas, 
lentelių kalimas, vidaus dažy-
mas, langų apdaila.

Tel. (8-647) 59686.

Nuoma

Išnuomojamas namas Kurklių 
gatvėje.

Tel. (8-650) 51666.

Išnuomojamas butas Ramybės 
mikrorajone.

Tel. (8-608) 81945.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

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!
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Redaktorius

Gerbiami pedagogai, vaikai ir jų tėveliai,

Vėl atskubėjęs rugsėjis pradeda rudenį, 
dovanodamas gražią, 
prasmingą mokslo ir žinių šventę. 
Tad nuoširdžiai linkiu, 
kad naujieji mokslo metai būtų kupini sėkmės, 
pasitikėjimo, pagarbaus ir šilto tarpusavio bendradarbiavimo. 

      VšĮ „Kretingos maistas“

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

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.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

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.

SUPERKAME OBUOLIUS.
Didesnį kiekį galime paimti 

iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai, 

tel. (8-601) 21323.

   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.

Nebežvelgs pro langą jau tos brangios akys,
Nebelauks jau niekad mylinti širdis.
Pasiguost skubėsim tik prie šalto kapo,
Ašarų lašeliai žiedlapiuos spindės.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimy-
nams, klasės draugams, klebonui, giedotojams, visiems, 
padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Mamą  
Eleną ČIUKŠIENĘ. 

Pagarbiai,
sūnus su šeima.

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

Tel. (8-631) 61411.

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

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-670) 37592.

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose,. 1-2 aukštuose. 
Tel. (8-699) 53167.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

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

Bet kokios būklės mišką
Tvarko vėjovartas, atlieka sani-

tarinius kirtimus, pjauna, šviesina 
mišką.

Tel. (8-692) 05288.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Transporto priemonės, 
metalo laužas

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-633) 39897.

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

Tel. (8-648) 67177.

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

Tel. (8-600) 96172.

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

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

Brangiai ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930-2005 m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel.(8-614) 07502.

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

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

REIKALINGI ELEKTRIKAI 
(elektrikų brigados) mokantys 
vokiečių kalbą, dirbti Vokietijoje.

Siūlome geras darbo ir 
apgyvendinimo sąlygas.

Kreipkitės tel. (8-673) 93373 
arba el. paštu: 

indra@rndvgroup.eu

UAB “Agrogrupė” 
gamybos imonė

PERKA KIAULIENĄ 
iš ūkininkų. 

Taip pat galite siūlyti 
svogūnus, morkas ir bulves. 

Tel. (8-656) 23404.

UAB GILOTA
SIŪLO DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS

darbas tarp ES šalių: Vokietija–Prancūzija–Italija;
darbas pagal grafiką 6/3;
darbas su vilkikais SCANIA ir užuolaidinėmis puspriekabėmis;
visos darbui reikalingos priemonės;
pinigai išmokami po kiekvieno reiso.
Įmonės adresas: Technikos g. 6c, Kupiškis.
Tel. (8-698) 80012.

REIKALINGAS 
EKSKAVATORININKAS. 

Darbas su hidrauliniu vikšriniu 
ekskovatoriumi. 

Tel. (8-698) 46745.

Siūlome darbą floristei. 
Tel. (8-685) 50668.

Reikalingi vairuotojai Pabaltijo 
šelyje. Savaitgaliais išeiginės. 
Atlyginimas pagal susitarimą.

Tel. (8-612) 27016.
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2014 m. rugpjūčio 30 d.

mėnulis

Feliksas, Kintenis, Augūna, 
Adauktas, Gaudencija, Laimis, 
Joris, Vesta.

šiandien

rugpjūčio 31 d.

rugsėjo 1 d.

rugpjūčio 31 d. priešpilnis.

Izabelė, Raimundas, Rai-
munda, Vilmantas, Vilmantė, 
Raimondas.

Egidijus, Verena, Gytautas, 
Burvilė, Gytis.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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mįslė

www.anyksta.lt

komentaras
anyksta.lt

IŠ ARTI

„Keturlapis, keturšakis, ant 
viršūnės saulė teka?“

Ketvirtadienio mįslės: „Žemiau 
už gyvatę šliaužioja, aukščiau už 
paukščius skraido?“ atsakymas – 
vanduo.

„mama“: 

„Kai aš ėjau mokyklon nebuvo 
jokio maitinimo nei mokamo, nei 
nemokamo, ir visi dar sveikesni 
buvom. Mažos čia bėdos, o mai-
tintojas, manau, galėtų ir karštą 
maistą konteineriuose atvežt.“. Taps 17 – ąja Rubikių ežero sala

Harmonijos ir ramybės žmonės  
ieško gamtoje, todėl čia, Anykščių 
krašte, apipintame legendomis ir 
padavimais, ša-
lia 16 salų duris 
atvėrė gamtos 
ir poilsio par-
kas „Gradiali 
A n y k š č i a i “ , 
kuris, steigėjų 
teigimu, taps 
ramybės ir har-
monijos sala, 
galima sakyti 
17- oji  Rubi-
kių ežero sala, 
kurioje lankytojai patirs gyvenimo 
džiaugsmą ir jo pilnatvę.

Gamtos ir poilsio parko „Gra-
diali Anykščiai“ vienas iš savinin-
kų, verslininkas iš Šiaulių Artūras 
Nacickas teigė, jog prie Rubikių 
ežero įkurtas poilsio parkas yra jau 
Palangoje įgyvendinto projekto (ten 
„Gradiali” turi sanatoriją – red.past.) 
tęsinys. „Prie Rubikių ežero dar iš-
kils ir daugiau pastatų. Čia ateityje 
bus teikiama dar daugiau įvairių 
paslaugų“, - pažadėjo A.Nacickas.

Pataikė koja kojon į tikslus

Iškilmingame parko atidaryme 
dalyvavo rajono vadovai, kai kurie 
rajono Tarybos nariai, verslinin-
kai, Klykūnų kaimo bendruome-
nės atstovai. „Savivaldybė labai 
džiaugiasi šiuo objektu, kadangi jūs 
pataikėte koja kojon į mūsų rajono 
strateginius tikslus vystyti turizmą 
ir plėsti paslaugas. Tai bus dar vie-
nas nemažas žingsnelis Anykščių 
kurorto ir kultūrinio turizmo sos-
tinės link. Linkiu jums sėkmingo 
verslo, daugybės turistų. Anykščių 
savivaldybė kol kas dar negalvoja 

Atidarytas gamtos ir poilsio parkas 

apie „lovadienius“ (naujus mokes-
čius verslui – red.past.), mes galvo-
jame apie verslo skatinimą“, - sakė 
meras ir priminęs, jog jis yra bo-
tanikas, parko savininkams pado-
vanojo fikusą, tikėdamasis, kad šis 

augalas plėsis į aukštį ir į plotį, kaip 
ir naujasis gamtos ir poilsio parkas 
plėsis į gėrį...

Naujas objektas atneša 
daug vilties

Anykščių seniūnas Eugenijus 
Pajarskas, kurio šeima Klykūnų 

kaime turi savo sodybą,teigė, kad 
„naujas objektas atneša daug vil-
ties“. „Esu „Gradiali Anykščiai“ 
kaimynas ir norėčiau kartu su ki-
tais kaimynais (Jasiūnai, Vertelkos, 
Dūmanai ir R.Tuskenis – red.past)  

padovanoti sim-
bolines dovanas, 
kurias pristatys 
mano žmona Au-
dronė“, - daug kal-
bėti nebuvo linkęs 
E.Pajarskas.

Savivaldybės 
Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos 
skyriaus specialis-
tė A.Pajarskienė  
sakė, kad „kai-

myną visada bėdoje ir džiaugsme 
pažinsi“. „Mes, klykūniečiai, ir 
visi patys artimiausi kaimynai su 
meile ir džiaugsmu priimame į savo 
Klykūnų šeimyną dar vieną, patį 
svarbiausią dabar kaime kaimyną. 
Pagal seną paprotį mes jums do-
vanojame tai, ką turime geriausio: 
medų skalsai, šių metų uogienę, 

netgi vakar mano pririnktus grybus, 
obuolius iš mūsų kaimynų sodo, gė-
les iš mūsų daržo ir džiovintą žuvį. 
Kad jūs šitą kraštą mylėtumėt taip, 
ir kad jus priimtų taip, kaip priima 
ir visas mūsų šeimas“, - įteikdama 
A.Nacickui pintinę su gėrybėmis, 
linkėjo A.Pajarskienė.

Kad neužpultų negandos

Gamtos ir poilsio parką „Gradiali 
Anykščiai“ nuo visokių negandų pa-
šventino verslininkų Nacickų drau-
gas, kunigas iš Šiaulių Egidijus Venc-
kus. „Negaliu susilaikyti neišsakęs 
savo emocijų. Kodėl čia nėra Anykš-
čių ar vietinio kunigo? Todėl, kad 
mane su A.Nacicko šeima sieja spor-
tiniai santykiai, jie tęsiasi, ir įvairios 
mūsų ateities viltys suveda būti kar-
tu. Negalvojau, kad Anykščiai tokie 
svetingi. Žiūriu, ir pavydą man kelia, 
kodėl šiauliečiai nėra tokie svetingi? 
Kaimynai priima čia atvykstančius, 
kurie kažką kuria. Kas kuria harmo-
niją ir ramybę. Todėl naują kaimyną 
ir priėmėte. Žmonės iš šio parko išva-
žiuos ramūs ir harmoningi. Ta proga 
prašysime Aukščiausiojo pagalbos, 
kad čia viskas prasidėtų ir nuo jo, ir 
nuo mūsų“, - prieš maldą kalbėjo ku-
nigas E.Venckus. O renginio vedėja 
palinkėjo, kad kunigo žodžiai patektų 
tiesiai Dievui į ausį...

Džiaugėsi naujais verslo 
partneriais

Saugos firmos „Šerifai“ vadovas, 
rajono Tarybos narys Raimundas 
Razmislavičius džiaugėsi naujais 
verslo partneriais ir, be abejo tuo, 
kad „Šerifams“ atiteko gardus kąs-
nelis saugoti gamtos ir poilsio parką 
„Gradiali Anykščiai“. „Čia yra graži 
nauja erdvė anykštėnams ir Anykš-
čių svečiams, todėl linkiu, kad jūsų 
verslas visąlaik žydėtų ir klestėtų“, 
- linkėjo R.Razmislavičius.

Klykūnų kaime gyvenantys Pajarskai, Jasiūnai, Vertelkos, Dūmanai ir R.Tuskenis naujus kaimy-
nus priėmė į savo kaimo šeimą ir įteikė jiems pintinę su įvairiomis gėrybėmis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Parko atidarymo juostelę perkirpo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Anykščių seniūnijos 
seniūnas Eugenijus Pajarskas ir vienas iš „Gradiali Anykščiai“ savininkų Artūras Nacickas.

(Atkelta iš 1 p.)

Amiliutė metasi į grybus
gailisi prisirinkusi kazlėkų

Nors nelengva, sopa šoną
Grybų pradedam sezoną
Kur pušynai, kur miškai
Ten gėrybių šių kalnai.

Peilis, kibiras - tvarka
Rankoje - stora šaka.
Šen kazlėkai kaip kilbukai -
Ot nenuoramos grybukai.

Pasakysiu mūs miškuos
Štai žmonių kaip atlaiduos
Pusvalandis ir ramu - 
Vos bepanešu grybus.

Teka saulė, brėkšta rytas.
Kibiras dar nevalytas... 
Vos suspaudi ir pabėga
Šitie prakeikti kazlėkai.

Ar NATO ir ES turėtų remti 
Ukrainą ginklais?

Viso balsų: 168

Būtinai - 
50%

Ne -
42.3%

Remti 
reikėtų suki-

lėlius - 
7.7%


