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Taryba norėtų
dar kartą
bausti Signatarę

2 psl.
šiupinys
Partizanai. Šiandien Trakiniuose (Kurklių sen.) vyks tradicinis
Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis
„Trakinių partizanai 2014“. Renginiai prasidės 11 valandą ir tęsis
iki vėlaus vakaro. Vyks diskusijos,
knygos pristatymas, filmo peržiūra,
karo rekonstrukcijos klubo „Grenadierius“ pasirodymas, koncertai.

Senjoro automobilis rėžėsi į
traktoriaus tempiamą priekabą
Avarijos metu sužalotas vienas
vyras, kuris dėl galvos traumos
greitosios medicinos pagalbos automobiliu išvežtas į ligoninę.

Dar vienas svėdasiškio kultūros darbuotojo Viliaus Lapienio
hobis - balandžiai.

2 psl.
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Algirdo Gansiniausko garbės tyrime
vidmantas.s@anyksta.lt
jau dalyvauja ir istorikas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Antradienį Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaujama teisėjos Nijolės Danguolės Smetonienės, nagrinėjo Kavarsko seniūno Algirdo Gansiniausko apeliacinį skundą.
A.Gansiniauskas aukštesnės instancijos teismo prašė panaikinti
Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriame nurodyta, kad nei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras (LGGRTC) savo oficialiame internetiniame puslapyje
kgbveikla.lt paskelbęs KGB patikimų asmenų sąrašą, kuriame
yra ir dabartinio Kavarsko seniūno pavardė, nei šį sąrašą perspausdinęs „Anykštos” laikraštis, Kavarsko seniūno neapšmeižė.

Biznis. Dalis Anykščių rajono
tarybos narių nustebo, kai jiems
buvo pateiktas sprendimo projektas
dėl Anykščių komunalinio ūkio išbraukimo iš privatizuojamų objektų
sąrašo. Pasirodo, savivaldybės bendrovė privatizuojamų objektų sąraše buvo nuo 2004 metų. Savivaldybei priklausančių komunalinio ūkio
akcijų vertė yra 1 mln. 360 tūkst.
674 litai.

Liudijo KGB veiklos tyrėjas
ir kegebistas

Daugiabučiai. Seniūnų sueigoje
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“
direktorius Kazys Šapoka prašė seniūnų kaimuose organizuoti daugiabučių namų gyventojų susirinkimus,
kuriuose žmonės apsispręstų, ar
jiems reikalingas administratorius,
ar jie sudarytų jungtinės veiklos sutartis. Jei kaimo daugiabučius administruotų komunalininkai, gyventojai privalėtų mokėti administravimo
ir eksploatavimo mokesčius. „Pas
mane dar grybai auga, nevažiuokite“, - K.Šapokos paprašė Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas.
Susituokė. Rugpjūčio mėnesį susituokė 46 poros. Devyniolika porų
tuokėsi Civilinės metrikacijos skyriuje ir dvidešimt septynios poros
bažnyčiose. Jauniausiai nuotakai ir
jauniausiam jaunikiui - 21 metai.
Vyriausiai nuotakai - 42 metai, vyriausiam jaunikiui - 50 metų. 36 vyrai ir 40 moterų tuokėsi pirmą kartą,
9 vyrai ir 6 moterys - antrą kartą, 1
vyras - trečią kartą.

Viliaus rankoms paklūsta ir medis,
ir metalas

Panevėžio apygardos teisme susitiko KGB veiklos tyrėjas
dr.Arvydas Anušauskas ir KGB papulkininkis Alvydas Žala.

A.Gansiniausko apeliacinį skundą nagrinėjo trys Panevėžio apygardos teismo teisėjai – Nijolė
Danguolė Smetonienė (kolegijos
pirmininkė), Eigirdas Činka ir Birutė Valiulienė. Liudininkais į teismą buvo pakviesti Seimo narys,
istorijos mokslų daktaras, KGB
veiklos tyrėjas Arvydas Anušauskas bei buvęs KGB Anykščių poskyrio viršininkas, papulkininkis
Alvydas Žala.
LGGRTC atstovavo šios įstaigos
Teisės ir personalo skyriaus vadovas Algirdas Adomas Stankevičius,
„Anykštos“ redakciją - vyriausioji
redaktorė Gražina Šmigelskienė ir
advokatas Vygantas Barkauskas.
A.Gansiniauskas į teismą atvyko

Derliaus šventėje bus verdama pusė
tonos obuolienės

Knyga. Leidykloje - spaustuvėje „Utenos Indra“ baigiama rengti
spaudai svėdasiškio žurnalisto Vytauto Bagdono knyga apie lietuvių literatūros klasiko kanauninko
Juozo Tumo-Vaižganto vaikystę
„Tumų Juozuko vaikystės pasaka“.
Naujosios knygos sutiktuvės planuojamos per respublikinį renginį
– „Vaižgantines“- Malaišiuose rugsėjo 20-ąją.

su savo advokatu Stasiu Karveliu.
„Anykštos“ publikacijų apie
anykštėnus KGB bendradarbius
autorius Vidmantas Šmigelskas
teisme dalyvavo kaip trečiasis asmuo.
Trūksta Alvydo Žalos parašų
A. Gansiniausko advokatas S.
Karvelis teisme kėlė klausimą dėl
KGB patikimų asmenų sąrašo tikrumo. Mat šis Lietuvos ypatingajame archyve saugomas, Anykščių
KGB poskyryje rastas dokumentas
nėra pasirašytas Anykščių KGB
poskyrio viršininko A.Žalos. Tiesa,
ant rašto su grifu „slaptai“ („sekretno“) yra uždėtas KGB Anykščių
poskyrio antspaudas...

9 psl.

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
Paskutinį rugsėjo šeštadienį
Anykščių miesto parke vyks
derliaus šventė, kuri nuo praėjusių metų vadinama Obuolinėmis. Šventės organizatoriai
žada, jog Obuolinės pateks į rekordų knygą, nes bendruomenių atstovai iš obuolių virs 500
kg obuolienės. Iki šiol obuolienės rekordas – 300 kg.

Rekordiniam kiekiui obuolienės išvirti reikės apie 700 kg obuolių.

3 psl.
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Taryba norėtų dar kartą
bausti Signatarę

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Liepos mėnesį drausminę nuobaudą – pastabą gavusi
A.Vienuolio progimnazijos direktorė, Kovo 11-osios akto Signatarė Irena Andrukaitienė neišsigando. Direktorė buvo nubausta
už tai, kad rajono Tarybos Antikorupcinei komisijai nepateikė
mokyklos finansinių dokumentų. Tačiau po nuobaudos skyrimo
praėjus daugiau nei mėnesiui, Antikorupcinės komisijos pirmininkas, socialdemokratas Romaldas Gižinskas progimnazijos dokumentų taip ir negavo.
Rajono
Tarybos
posėdyje
R.Gižinskas kalbėjo, kad atsakydama į jo paklausimą pateikti finansinius dokumentus,
A.Vienuolio progimnazijos direktorė I.Andrukaitienė raštu nurodė, jog dokumentus pateiks,
kai pati gaus atsakymus iš valstybės institucijų. I.Andrukaitienė
R.Gižinskui parašė, kad išsiuntė
paklausimus į Valstybinę duomenų
apsaugos inspekciją bei į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybą. I.Andrukaitienė R.Gižinskui
parašė, kad mokyklos režisierius
Erikas Druskinas, dėl kurio atlyginimo ir prasidėjo visas jovalas, jau

yra piktas ir šiuo metu „rengia ieškinį dėl asmens duomenų neteisėto
naudojimo ir paviešinimo“. „Štai
kokį gavome, mano nuomone, niekinį raštą.“ – Signatarės atsakymą
įvertino R.Gižinskas ir pakvietė
I.Andrukaitienės klausimu pasisakyti merą Sigutį Obelevičių. „Pirmą kartą susiduriu su tokia situacija, kad įstaigos vadovas nevykdo
steigėjo nurodymų. Reikia kitos
nuobaudos“ - kalbėjo meras. Tarybos nariai pritariamai nuvilnijo.
„Darau, ką noriu, ir man nesvarbu.“ – pratarė konservatorius Rolandas Jurkėnas. O konservatorė
Aldona Daugilytė nežinia kodėl,

A.Vienuolio progimnazijos direktorės Irenos Andrukaitienės
Anykščių rajono tarybos jau skirta drausminė nuobauda – pastaba neišgąsdino.		
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
kalbą pasuko ... apie tualetų problemą. Pasak politikės, bažnyčios
bokštą lanko žmonių minios, o atlikti gamtinius reikalus nėra kur.
Kažkas iš Tarybos narių driokstelėjo, kad biotualetą reikia statyti šventoriuje, ir I.Andrukaitienė
buvo pamiršta.
Tuo tarpu R.Gižinskas pagalbos, pasirodo, jau ieškojęs
ir Specialiųjų tyrimų tarnyboje
(STT) – šiai tarnybai jis išsiuntė paklausimą dėl Antikorupcijos

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Obuoliai nebrangs
AB „Anykščių vynas” superka obuolius, bet, pasak gamyklos
direktoriaus Audriaus Zuzevičiaus, įmonė „dirba nenormalios
rinkos sąlygomis”.
Direktoriaus teigimu, dėl Rusijos
embargo iš Lenkijos į šią šalį nepateks apie milijoną tonų obuolių,
todėl sulčių koncentrato kaina rinkoje beprotiškai krito. A.Zuzevičius

kalbėjo, kad obuolių supirktuvėse
už kilogramą mokama 13 centų ir
kaina, vargu, ar kils. Atvirkščiai –
„Anykščių vynas” gali nutraukti
obuolių supirkimą.

komisijų veiklos. STT direktoriaus pavaduotojas Romas Zienka R.Gižinskui atsakė, kad, STT
nuomone, savivaldybei pavaldžių
įstaigų vadovai privalo pateikti
reikalaujamus dokumentus savivaldybių Tarybų Antikorupcinėms komisijoms.
O vakar paaiškėjo, kad karų preteksto – režisieriaus E.Druskino
- A.Vienuolio progimnazijoje nuo
kitos savaitės nebebus – režisierius
išėjo iš darbo.

vidmantas.s@anyksta.lt

„Superkame obuolius ir gaminame sultis. Tačiau, šis biznis „sukasi” netoli gamybos savikainos,
todėl bet kada gali būti nutrauktas.”
– „Anykštai” dėstė gamyklos direktorius. A.Zuzevičius aiškino, kad
žmonėms, turintiems obuolių, nederėtų „tempti gumos” ir laukti, kol
pakils obuolių supirkimo kainos,

nes taip nebus. „Lenkai į Lietuvą
supirkinėti obuolių šiemet nevažiuoja ir nevažiuos, o mes nepajėgsime didinti obuolių supirkimo kainos.” – aiškino A.Zuzevičius.
Jis tvirtino, kad tokios žemos
koncentruotų obuolių sulčių kainos,
kokia yra dabar, Europos rinkoje
niekada nėra buvę.

Senjoro automobilis rėžėsi į traktoriaus
Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt
tempiamą priekabą
Ketvirtadienį apie 9 valandą 10 minučių Anykščių miesto gale, N.Elmininkų kaimo link prie J.Biliūno
gatvės 95 namo automobilis „Audi“ įsirėžė į traktoriaus „DT 20“ tempiamą priekabą. Avarijos metu sužalotas vienas vyras, kuris dėl galvos traumos greitosios medicinos pagalbos automobiliu išvežtas į ligoninę.

Smūgio būta stipraus – automobilio priekis visiškai sumaitotas.
Kaip „Anykštai“ pasakojo avariją
sukėlusio automobilio vairuotojas,
N.Elmininkų kaimo gyventojas J.B,
jam važiuojant į įkalnę pradėjo ra-

soti langai. „Aš pasilenkiau įjungti
šildymą ir staiga prieš save pamačiau priekabą“, - aiškino senolis,
jog nespėjo nei nusukti kairiau, nei

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
sustoti.
Gali būti, jog senuką apakino ir
skaisčiai švietusi saulė.
Nuo smūgio ant kelio pabiro prie-

kaboje vežamas smėlis, o traktorius, vairuojamas garbaus amžiaus
anykštėno P.V., nuvažiavo į griovį
ir atsirėmė į medį. „Gerai, kad nesitrenkiau į šalia esantį stulpą“, - sakė
senukas.
Avarijos kaltininkas pirminiais
duomenimis buvo blaivus. Jis nuvežtas į ligoninę atlikti kraujo tyrimą.
Tą patį rytą apie 8 valandą Anykščiuose prie J.Biliūno gimnazijos automobilis „Audi“ parbloškė dviračiu
važiavusį vyrą. Avarijos metu žmogus stipriai nenukentėjo, sakė, kad
šiek tiek skauda ranką, tačiau dviračio priekinį ratą reikės keisti.
Vyras aiškino, kad važiavo gatvės
kelkraščiu, kai automobilio „Audi“
vairuotoja suko į autobuso sustojimo aikštelę ir trenkėsi į dviračio
priekinį ratą. „Ji atvežė į mokyklą
vaiką“, - kodėl mašina suko į aikštelę, „Anykštai“ paaiškino vyras. Jo
duomenimis, su vairuotoja sutarta,
kad ji atlygins 300 litų dviračio remonto išlaidas. „Priešingu atveju
policija jai žadėjo surašyti protokolą
ir bausti už avarijos sukėlimą“, sakė dviratininkas.

Norite būti sveiki, energingi ir linksmi ateikite į
nemokamas sveikatingumo mankštas, kurios vyks
nuo rugsėjo 9 d. antradieniais ir ketvirtadieniais
18.15 val. Antano Vienuolio progimnazijos
sporto salėje, adresu J. Biliūno g., 31, Anykščiai.
Mankštas ves trenerė Snežana Karpavičienė.
Ignalinos visuomenės sveikatos biuras

spektras
Nuomonė. Komentuodama dabartinę padėtį Rytų Ukrainoje, Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, kad
Rusijos prezidento Vladimiro Putino
pasiūlytas taikos planas labiau panašus į ultimatumą, o didžiąją kovotojų
dalį Ukrainos Donbase sudaro Maskvos remiami „nusikaltėliai“. Interviu „BBC World News“ laidai davusi
Lietuvos vadovė tvirtino, kad taikos
Ukrainoje siekia visi tarptautinės
bendruomenės nariai, tačiau jos turėtų būti siekiama derybomis, o ne ultimatyviais vienašaliais pareiškimais.
Premija. Liberalų europarlamentarai Petras Auštrevičius ir Antanas
Guoga oficialiai pateikė Europos
Parlamentui savo siūlomą kandidatą
prestižinei Sacharovo premijai gauti už išskirtinius nuopelnus ginant žmogaus teises ir demokratiją Ukrainoje
nominuota garsi ukrainiečių atlikėja
ir aktyvi visuomenės veikėja Ruslana. Liberalų teigimu, atlikėja Ruslana
Lyžyčko atliko ypatingą vaidmenį
Maidano įvykiuose, po kurių buvo
priverstas trauktis buvusio prezidento Viktoro Janukovyčiaus režimas, o
Ukrainos žmones susivienijo kovoje
už europietišką savo šalies ateitį.
Rinkos. Premjero Algirdo Butkevičiaus teigimu, šiuo metu vyksta
labai intensyvi naujų rinkų šalies
žemės ūkio ir maisto produkcijai
paieška. „Matot, tokie pokyčiai, kurie
norėtųsi, kad greitai vyktų - tas yra
neįmanoma. Mes sakėm, kad per 2-3
mėnesius gal, nes tai yra naujų rinkų
paieška, tam tikri pokalbiai su tam
tikrų šalių vadovais vyksta, su ministerijų atstovais, tikrai mes jų viešai
neskelbiam. Tam tikri poslinkiai jau
yra įvykę. Bet tikimės, kad per šiuos
metus mes jau turėsime kitas rinkas“,
- sakė A. Butkevičius.
Pareigūnams. Jei būtų priimtas
politinis sprendimas ilginti statutinių
pareigūnų tarnybos laiką nuo 20-ies
iki 25-erių metų, atitinkamai turėtų
gerėti ir jiems užtikrinamos socialinės
garantijos, teigia vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.
„Aš manau, kad jaunam žmogui sudaryta galimybė dirbti yra tik pliusas,
tuo labiau, kad per tą laikotarpį jiems
padidės socialinės garantijos. Mes
turime sudaryti galimybę jauniems
žmonėms - šiuo metu pareigūnai, įgiję aukščiausią kvalifikaciją, turintys
geriausią patirtį, yra priversti išeiti į
pensiją“, - sakė ministras.
Mirė. Ketvirtadienį mirė legendinis teatro ir kino aktorius Donatas
Banionis. Širdies problemų turėjęs
aktorius mirė ligoninėje, po patirto
insulto. D. Banionis amžino poilsio
atguls Vilniaus Antakalnio kapinių
Menininkų kalnelyje. Su velioniu
bus galima atsisveikinti Vilniuje ir
Panevėžyje. Sekmadienį su legendiniu aktoriumi bus galima atsisveikinti
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. Pirmadienį nuo 9 iki 13 valandos
- Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Urna
išnešama 13 valandą.
Mūšiai. Prieš laukiamą paliaubų
susitarimą Rytų Ukrainoje toliau tęsiasi mūšiai. Mariupolyje penktadienio rytą girdėjosi šaudymai. „Mes
ruošiamės prieš sukilėlius naudoti
artileriją“, - sakė uostamiesčio meras
Jurijus Chotlubejus. Kariškių atstovo
teigimu, kariuomenės pozicijos visą
naktį buvo apšaudomos sukilėlių.
Tačiau separatistų veržimąsi kol kas
pavyksta atremt.
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grybaujate,
ar randate
baravykų?
Kalbino ir fotografavo
Jonas Junevičius
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Derliaus šventėje bus verdama
pusė tonos obuolienės
jarskienė.
Mero patarėjas Antanas Baura,
kreipdamasis į Kavarsko seniūną Algirdą Gansiniauską, sakė: „Girdėsim
„Žalioj stotelėj“ ir „40 kaštonų žalių“,
atsimeni?“.
Naudos turės ir Valentino
Patumsio sūnaus galvijai

Bronė DANILEVIČIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Grybauti mėgstu. Praeitą
savaitę radau 12 baravykų, o šį
trečiadienį radau 120 Niūronių
miškuose. Baravykus pardaviau grybų supirkimo punkte.
Uždirbau 100 litų. Girdėjau,
kad turguje galima parduoti
daug brangiau, tačiau aš neturiu laiko ten stovėt.

Viktoras
KUPLINSKAS,
Ažuožerių kaimo (Anykščių
sen.) gyventojas:
- Grybauju. Žinau Dabužių
miškuose geras vietas. Buvau
nuėjęs, gal kokias penkias dešimtis baravykų radau. Parsinešiau, išviriau ir suvalgiau.

Darius
CIMBALISTAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Grybauju. Randu baravykų. Ir nemažai. Šiemet baravykai dygsta ne visur. Kur dygo
ankstesniais metais, šiemet gali
ir nieko nerasti. Beje, miškuose savaitės vidury vien pensininkai. Matyt, jie gerai gyvena,
jei turi už ką po miškus važinėt
ir grybaut.

Tačiau didžiausia atrakcija bus
rekordinės obuolienės virimas. Jai
reikės apie 700 kg obuolių, kuriuos
šventei žada pristatyti AB „Ažuožerių sodai“, bei apie 200 kg cukraus.
Jį parūpins projekto „Dalinkimės“ orIš Obuolinių šventės naudos ganizatoriai, besirūpinantys tuo, jog
turės ir savivaldybės admi- daugiavaikės šeimos gautų uogienių.
Planuojama, kad pusę išvirtos
nistracijos direktoriaus pavaduotojo Valentino Patum- obuolienės suvalgys šventės dalysio (nuotr.) sūnaus mėsiniai viai, o kita pusė, t.y. apie 200 – 250
galvijai: jie sušlamš obuolių kg bus išdalinta rajono daugiavaikėms šeimoms ir Derliaus šventės
atliekas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. dalyviams. Be to, dar planuojama
žmonėms išdalinti ir apie 600 – 700
(Atkelta iš 1 p.)
kg obuolių.
Kavarsko seniūnui skambės
Didelį nerūdijančio plieno puodą
„40 kaštonų žalių“
šventei suvirins UAB „Anykščių
šiluma“ meistrai. O puodas bus gaRugsėjo 27 dieną nuo 9 valandos minamas iš kooperatinės bendrovės
miesto parke vyks mugė, meno mė- „Žalioji lanka“ pieno šaldytuvo.
gėjų kolektyvų
Medines
pasirodymai,
mentes
košei
...Andrioniškio seniūnas
bus deginamas S. Rasalas šmaikščiai klau- maišyti parūpins
stilizuotas Ožys,
UAB „Karčia“
rajono literatai sė, ar obuolių lupėjams ne- vadovas Tauras
pristatys rašytojo reikės pristatyti pažymos iš Baura.
Kristijono Do- venerologinio dispanserio...
Rekordinei
nelaičio atlasą,
obuolienei virti
anykštėnus
ir
reikės apie 60
miesto svečius linksmins kaimo ka- obuolių lupikų, kurie be atokvėpio
pela iš Visagino „Linksmuolė“.
obuolius lups apie dvi valandas.
13 valandą Anykščių kultūros cenObuolienę šventės dalyviams netre bus iškilmingai pagerbti geriausi reikės valgyti vieną: duonos kepykla
rajono ūkininkai, apdovanoti gra- pažadėjo pateikti 100 baltos raikytos
žiausių sodybų šeimininkai. Organi- duonos ir batonų vienetų.
zatoriai žada ir gerą koncertą, kuris
„Būtų sveikintina, kad bendruovadinsis „Radijo klasika“. Žadama, menės ir sūriais pasirūpintų“, - kad
kad koncertuos dainininkai, „Triumfo obuolienė skanu su varškės sūriu,
arkos“ dalyviai Vaida Genytė ir Egi- sakė A.Pajarskienė.
dijus Bavikinas.
O obuolių lupenos taip pat nenueis
„Koncerte girdėsime gražias po- vėjais. Kaip seniūnams sakė mero papuliarias mūsų jaunystės dainas“, - tarėjas A.Baura, obuolių atliekos bus
trečiadienio seniūnų sueigoje žadėjo nuvežtos į savivaldybės administracisavivaldybės Kultūros, turizmo ir jos direktoriaus pavaduotojo Valenkomunikacijos skyriaus specialistė tino Patumsio sūnaus ūkį mėsiniams
atsakinga už kultūrą Audronė Pa- galvijams....

Iš seniūnijų atstovų
tikimasi reginio
Obuolinių organizatoriai bendruomenių, virsiančių obuolienę, atstovams parūpins stalus, padarytus praėjusių metų miestelėnams skirtoms
vaišėms demonstruoti, o patys bendruomenių atstovai turės turėti pintines obuoliams iš konteinerių nešti,
kibirus nuluptiems obuoliams ir, kaip
sakė Andrioniškio seniūnas Saulius
Rasalas, „bliūdus“ lupenom...
Paklausus, kas aprūpins peiliais,
savivaldybės atstovai tvirtino, kad
obuolių lupimo įrankiais turės pasirūpinti patys lupėjai. „Patys susigalvokite obuolių lupimo įrankius, kad
įdomus procesas būtų, kad žmonėms
būtų į ką pažiūrėti, norisi reginio“, patarė ir prašė A.Pajarskienė.
Pasak jos, šventėje bus organizuoti
ilgiausios lupenos, originaliausio lupimo, obuosvaidžio (obuolio metimo)
konkursai. „Dievo dovaną mėtyti po
žemę - negražu“, - replikavo žodžių
kišenėje neieškantis Andrioniškio seniūnas S.Rasalas.
Pažymų iš venerologų
nereikės
Seniūnams dėl obuolienės kilo ir
įvairių klausimų.
Kavarsko seniūnui A. Gansiniauskui, kaip jis pats prasitarė baigusiam
kulinarijos technikumą, kilo klausimas, kaip bus maišoma pusė tonos
obuolienės, juk ji gali ir prisvilti.
„Aišku, kad pusę tonos su šaukštu
neišmaišysi“, - seniūnui paaiškino
savivaldybės ryšių su visuomene specialistė Virginija Ros Garcia, pasvarsčiusi, jog maišymo procesą galbūt
reikėtų išbandyti dar prieš derliaus
šventę...
A.Gansiniauskui rūpėjo ir kas duos
„sloinikėlių“ obuolienei į namus
parsinešti. „Puslitrinių stiklainių aš
duosiu“, - seniūnams pažadėjo mero
patarėjas A.Baura.
Andrioniškio seniūnas S.Rasalas
šmaikščiai klausė, ar obuolių lupėjams nereikės pristatyti pažymos iš
venerologinio dispanserio. „Čia jau
labai žiauru“, - seniūnui burbtelėjo
A.Pajarskienė.

VšĮ Anykščių verslo informacinis
centras
kviečia įstaigas
aktyviai jungtis prie Geros
verslo praktikos, įvedant eurą,
memorandumo!
Memorandumo tikslas – kuriant abipusiu
pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus įvedant eurą ir užtikrinti
sąžiningą paslaugų ir prekių kainų perskaičiavimą.
Pasirašiusios memorandumą įmonės savo prekybos ar paslaugų teikimo vietose įgis teisę
naudotis specialiai šiam tikslui sukurtu logotipu, kuris gali būti puiki rinkodaros priemonė, ir taip
pranešti vartotojams, kad toje įmonėje kainos į eurus perskaičiuotos sąžiningai.
Verslo atstovai pasirašydami Memorandumą savanoriškai įsipareigos nesinaudoti euro įvedimu
kaip pretekstu padidinti prekių ir paslaugų kainas.
Subjektai, norintys prisijungti prie Memorandumo ir gauti teisę naudotis logotipu, iki 2014 m.
gruodžio 31 d. turi užpildyti prašymą.
Prašymą galima pateikti 3 būdais:
1. Užpildyti jį VšĮ Anykščių verslo informaciniame centre, adresu J. Biliūno g. 53,
Anykščiuose;
2. Atsiųsti užpildytą prašymą el. paštu verslocentras@res.lt;
3. Užpildyti interneto svetainėje www.euras.lt.
Gavus prašymą, bus tikrinami norinčiojo prisijungti prie Memorandumo pateikti duomenys. Jei
šie duomenys bus teisingi, tuomet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prašymo gavimo, subjektas bus
įtraukas į prisijungusiųjų sąrašą ir gaus memorandumo logotipą.
Prisijungusiųjų prie memorandumo sąrašas skelbiamas svetainėje www.euras.lt
Informacija tel. 8 381 59 089, el. p. verslocentras@res.lt

savaitės citatos
Juk Rusijos teismai
tokie teisingi
Vygantas
BARKAUSKAS,
„Anykštos“ advokatas, teisme kalbėjo apie Algirdo Gansiniausko
priklausymą arba nepriklausymą
KGB patikimų asmenų grupei:
„Apeliantas turėtų kreiptis į Rusijos federacijos teismą. Jei dokumentai yra padirbti, turėtų atsakyti
KGB teisių perėmėja FSB“.
Parodydavo ir išsiveždavo?
Algirdas GANSINIAUSKAS,
buvęs Kavarsko restorano direktorius, apie į restoraną užsukdavusius
etatinius KGB darbuotojus:
„Jie atsiveždavo butelį, kokį geresnį, čia nematytą.“
Vieniems žalių žirnelių,
kitiems – „žalių“
Arvydas ANUŠAUSKAS, Seimo narys, istorijos mokslų daktaras, apie tai, kaip KGB skatino
patikimus asmenis:
„Buvo duodamos dovanos. Kartais brangios. Buvo ir atlyginimai.
Priklausė nuo pateiktos informacijos...“
O tai kam tuos niekus
nešiojat?
Romaldas GIŽINSKAS, rajono
Tarybos Antikorupcinės komisijos
pirmininkas apibūdino A.Vienuolio
progimnazijos direktorės Irenos
Andrukaitienės atsakymą:
„Štai kokį gavome, mano nuomone, niekinį raštą.“
Musulmonai ne iš gero
gyvenimo tuziną žmonų turi

Virgilijus VAIČIULIS, UAB
„Anykščių šiluma“ direktorius,
apie darbuotojų pasirinkimą:
„Net ir žmoną rinkdamiesi kartais žmonės apsirinka, nors iki vestuvių bendrauja kelis metus...“
Tik dabar. Vėliau srautas
bus dar mažesnis.
Rimantas SINKEVIČIUS, Susisiekimo ministras, apie Anykščių
aplinkkelį:
„Transporto srautas nėra toks didelis per mano gimtąjį miestą, kad
jau dabar reikėtų to aplinkkelio.“
Taigi turistai tada pro
šalį pravažiuos...
Sigutis OBELEVIČIUS, Anykščių meras, motyvavo, kodėl reikia
Anykščiams aplinkkelio:
„Mums svarbus kurorto statusas.“
Baikit. Būtinas ir aplinkkelis,
ir oro uostas, ir metro
Rimantas SINKEVIČIUS, atsakė merui:
„O kur jūs radote reikalavimus,
kad nesant aplinkkelio, Anykščiai
nebus kurortu.“

ŽMONĖS
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Viliaus rankoms paklūsta ir medis,
ir metalas

Vytautas BAGDONAS

Svėdasuose tikriausiai nėra gyventojo, kuris nepažinotų Viliaus Lapienio. Tie, kas mėgsta dainą, muziką ir lanko miestelio kultūros namuose veikiančio etnografinio ansamblio repeticijas ar dalyvauja kultūriniuose renginiuose, be abejo, žino, kad Vilius kartu su žmona Rože triūsia kultūrinio darbo „fronte“.

Tokių „čečkarnių“ savo sodybos kieme Vilius Lapienis turi net penkiolika.
Vilius ne tiktai dirba Anykščių
kultūros centro Svėdasų skyriuje,
bet pats ir dainuoja etnografiniame
ansamblyje bei kituose kolektyvuose. Kai vyksta kokie renginiai,
miestelio šventės, Vilius būtinai
pasirūpina įgarsinimu. Daugeliui
svėdasiškių prisireikia Viliaus paramos, visai nesusijusios su kultūriniu darbu ar dainavimu. Tiksliau
pasakius, prireikia jo sumanių
rankų. Dabar jau nebe naujiena
motoriniai pjūklai, zeimeriai, visokie medžio apdirbimo įrenginiai.
O kai atšimpa diskiniai pjūklai ar
grandinės, atsiranda ir problema
su jų pagalandimu. Tektų svėdasiškiams važiuoti tokio „malonumo“ į
Anykščius, Uteną ar Rokiškį, jeigu
jiems nepagelbėtų Vilius, kuris turi
tam tikslui ir atitinkamus prietaisus, ir patyrimą.
Turėdamas laisvesnio laiko, jis vis

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Yra temų, kurias labai ilgai
nešiojiesi su savimi. Reikia –
nereikia apie tai kalbėti, svarstai
ne tik kalbėdamas su kolegomis
darbe, bet ir uždarius redakcijos
duris tos mintys niekur nedingsta. Geriu rytinę kavą ir tarsi iš
niekur ateina mintis – reikia;
įsisuku į dienos darbų rutiną,
sprendžiu savo ir kitų problemas
– pasimiršta pasąmonėje krebždančios ir ramybės neduodančios
situacijos; stebiu vakare pro
langą kieme žaidžiančius vaikus,
ir suprantu – vis dėlto reikia...
Didelės tragedijos sukrečia... Pamačius būrelį paauglių
su baltomis rožėmis rankose,

Vilius pareguliuos ir vėjo malūno sparnų mentės vėl linksmai
suksis.				
Autoriaus nuotr.

vežė parodai ir keletą savo darbų:
iš medžio išskobtą didžiulę pelėdą,
dailius arbaletus. Prie pastarųjų
ypač būriavosi žiūrovai, kilnojo,
apžiūrinėjo, taikėsi, fotografavosi su arbaletais. Ne svetimi jam
ir elektros darbai. Savo namuose
pats atnaujino elektros instaliaciją.
Jeigu pasitaiko kokie elektros gedimai kultūros namuose ar seniūnijos administraciniame pastate,
Vilius visuomet ateis į pagalbą,
patvarkys, paremontuos.
Lapienių sodyba netoli Alaušo
ežero irgi byloja, kad čia gyvena
nagingų rankų meistras. Prie įėjimo
sukasi Viliaus sukonstruoto vėjo
malūno mentės, įeinančius pasitinka, išeinančius palydi iš daugybės
lauko akmenų sukonstruotos kolonos. Didžiuliai akmenys kieme
nebūtų tokie originalūs ir įdomūs,
jei juose nebūtų įmontuoti rankinis

pjūklas bei kirvis. Ir šulinio svirtis
čia savotiškai sodybą papuošia, ir
iš faneros išpjaustyta moters figūra
ant namo sienos, atrodo, labai tinkama. Tai irgi vis Viliaus sumanymai ir darbai. Tarp Rožės sodintų,
išpuoselėtų gėlynų- daugybė senovinių rankinių metalinių pjaustyklių, liaudiškai vadinamų „čečkarnių“. Jų Vilius pririnko Svėdasuose
ir kitose rajono vietovėse bent
penkiolika. Dabar tokie įrenginiai
jau nebenaudojami, seniai atgyvenę. Daug kas juos išvežė į metalo
laužą ar kur nors numetė „toliau
nuo žmonių akių“. Bet Vilius, sutempęs tuos masyvius agregatus į
savo sodybos kiemą, nusprendė
tokį „technikos stebuklą“ išsaugoti
ateities kartoms. Nuvalęs rūdis, išdažęs, sustatęs į eilę visas pjaustykles, pats jomis grožisi, ir kitiems
mielai aprodo...

Dar vienas Viliaus pomėgis- balandžiai. Turėjo jų keliasdešimt,
bet, matyt, katinai, kiaunės ir kiti
piktadariai „pasidarbavo“, tad
paukščių sumažėjo. Tie balandžiai
mažiau skraidė, tad juos po truputį,
po truputį kažkas ir išgalabijo. Dabar septynetas baltų gražuolių daug
skraido, juos išgaudyti jau būtų sudėtinga. Saviškiams paukščiams
Vilius kieme sukalė ir balandinę.
Vos užsukus į jų kiemą, nepastebėti gražiai burkuojančių, išdidžiai
po balandinę vaikštinėjančių ar aplinkui skraidančių baltų balandžių
tiesiog negali.
Viliaus sumanymams, meniškų
akcentų kūrimui, sodybos puošimui pritaria ir jo žmona Rožė bei
dukra Ramunė, kuri pasuko tėvų
pėdomis ir pasirinko studijoms
specialybę, susijusią su kultūros
renginių organizavimu, režisūra.

suvirpa širdis. Ne prie draugo
Europos krepšinio čempionatą
karsto jiems reikėtų skubėti,
laimi lietuviai, tai tikriausiai
juk paskutinės vasaros dienos,
mieste ne savais balsais staujuk atostogos, juk dar tik pati
giantys paaugliai, tokių mamypradžia... Dar galybė įvairių pračių nepiktina. Jeigu trispalve
džių priekyje... Viską nubraukia
mosuojantis sūnus ir atsidurs
vienintelis žodis – gyvenimas.
kokio fotografo dėmesio centre,
Turintis aiškias ribas – skaustai tokia mamytė, įtariu, tik pasimingą atėjimą
džiaugs – „va,
ir skausmingą
mano vaikas
...Dar galybė įvairių pra- kaip džiaugiaišėjimą. Nemadžių priekyje... Viską nu- si, patriotas
žai daliai jaunųjų anykštėnų
braukia vienintelis žodis – jis...“
prie mirties
Tačiau, jeigu
gyvenimas...
paslapties
kas nors pamateko prisiliesti
tys mano vaiką
praėjusią savaitę... Mačiau rauverkiantį, kažkas pamatys jo
dančius vaikus ir galvojau – jie
skausmą, piktinimuisi ribų nebus
žmonės, jie draugai...
– kaip taip galima? Skausmas –
Naujienų portale anyksta.
privatus, o džiaugsmas – visuotilt įdėjus kelias nuotraukas iš
nis, ar kaip čia taip?
Amžinybėn išėjusio jauno vaikino
Į vaikų auginimo temą nesu
laidotuvių, pribloškė vienos
labai įsigilinusi, bet gal čia kokia
komentatorių, pasivadinusios
nauja mada? Auginti vaikus,
„mama“, išsakyta pozicija: „ar
slepiant nuo jų gyvenimą... Čia
pagalvojo reporteriai, ar nori tie
gal taip vadinasi pozityvus nusivaikai viešinti savo skausmą?“
teikimas arba požiūris į pasaulį –
Perskaičius tokį komentarą, man
vaiką reikia tik girti, žavėtis juo,
kyla tik viena mintis – kokiam
niekada nesakyti žodžio „ne“,
kakofoniškam pasauly gyvena šis
nekelti balso, pasakoti, kad užžmogus? Nuo kada gėda rodyti
augęs tu, vaikeli, būsi labai labai
savo jausmus? O gal galima atvilaimingas, tau visada švies saulė,
rai demonstruoti tik džiaugsmą?
žmonės nuolat šypsosis ir iš viso
Labai paprastas pavyzdys, jeigu
viskas bus gražu, vaivorykštės

spalvom nutvieksta...
Ar ne tokių „naujamadiškų“
tėvelių užauginti vaikai niekaip
negali pradėti savarankiško
gyvenimo? Pasirodo, kad realybė
labai skiriasi nuo mamytės pasakų, tad kaip jam, jau suaugusiam
žmogui, prisitaikyti, išmokti gyventi pasaulyje, kur ne tik šviečia
saulė, o kelias rožių žiedlapiais
nubarstytais...
Galvoju, kad slepiama tada,
kai bijoma, kai trūksta išminties
vaikui parodyti pasaulį tokį, koks
jis yra... Kai mamytė prisiskaičiusi savipagalbos knygų, kur
teigiama, kad kaip svajosi, taip ir
gyvensi, nemoka vaikui paaiškinti, kas yra mirtis, skausmas,
ilgesys...
Matyt, reikia išminties, kad
galėtum vaikui pagal jo amžių
ir tinkamais žodžiais paaiškinti, kodėl kieme nebelaksto
jo taip mylėtas šunelis, kodėl
nebeaplanko močiutė, kodėl mama verkia žiūrėdama
į vieną ar kitą nuotrauką...
Šuniuką nupirksim kitą, o
mamytė verkia, nes skauda
dantuką - matyt, dabar jau taip
šiuolaikiniams vaikams reikia
aiškinti apie Išėjimą, skausmą,
liūdesį...

Kai išminties nėra, kai patogiau gyventi pasaulyje, kuriame
nėra mirties, nėra skausmo, tada
tik ir lieka sekti pasakas, arba
rašyti komentarus, kokie blogi
žurnalistai, nufotografavę liūdintį mano vaiką.
Kaip bebūtų keista, žurnalistai
irgi yra žmonės. Ir netgi turintys
jausmus žmonės... Mirtis, laidotuvės, skausmas, artimųjų ašaros
– tai temos, kurių žurnalistas
mielai išvengtų. Tačiau rašydamas apie žmogų, rašydamas apie
gyvenimą, mirties temos negali
apeiti.
Rašydamas apie netektis,
žurnalistas nesilinksmina... Jeigu
kažkam atrodo kitaip, drąsiai
galima paskambinti žurnalistui ir
paklausti: „Ar tu žinai, ką reiškia
netekti mylimo žmogaus?“ Ir
tikrai žinau, kad daugelis jų atsakys: „Žinau, labai gerai žinau?“
Pati Amžinybėn išlydėjusi
brangiausius savo žmones, žinau,
ką reiškia grįžti į tuščius namus,
žinau, ką reiškia skausmas, kuris,
atrodo, niekada nesibaigs... Ir
tikrai žinau, kad mano ašaros,
mano skausmas – yra dalis manęs, tad kaip galiu gėdytis savęs
– net ir verkiančios, skaudančios,
klykiančios iš nevilties...

ką nors meistrauja, tekina, obliuoja,
konstruoja. Neilgai trūkus galima
pamatyti, ką jis sumeistravo.
Vilius kuklus ir apie save pasakoja nenoriai. Pasak jo, nuo vaikystės
buvo linkęs prie medžio, metalo
darbų. Viskuo domėjosi, pamatęs
ką nors meistraujant, „dėjosi į galvą“. Taip išmoko virinti, tekinti,
drožinėti iš medžio. Šiek tiek moka
ir piešti. Tiesa, tapyti jis nebandė,
paveikslų nepiešia. Nebent tik ateityje pabandys. Tačiau, kai prireikia
dekoracijų scenai ar kokio papuošimo- išpjausto, nupiešia, nudažo.
Be vargo gali išpjaustyti iš medžio
nesudėtingų suvenyrų. Pavyksta ir
solidesni darbai. Kai šių metų liepą Kunigiškiuose Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejuje vyko tradicinis Svėdasų krašto talentų sambūris „Ieškokime „deimančiukų“
savyje ir šalia savęs“, Vilius atsi-
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota, k).
6.35 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. 14
s. „Brėmeno muzikantai“.
12.00 Klausimėlis.lt
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Afrika“.
14.00 „Puaro“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Koncertas „Būkime
kartu“.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19.30 Pasaulio panorama.
20.00 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 LRT sezono atidarymo
šventė „Tai, kuo didžiuojamės“.
22.00 Koncertas „Tai, kas tikra“.
23.40 „Puaro“ (k). N-7
1.30 „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 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Beprotiškiausios melodijos.
Nuotykiai tęsiasi“.

11.45 „Roko mokykla“. N-7
14.05 „Mano puikioji auklė “. N-7
14.40 „Didingasis amžius“. N-7
16.45 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 Šventę švęsti.
20.00 „Velvet“. N-7
21.00 „10 000 metų prieš
Kristų“. N-7
23.05 „Pragaras“. N-14
0.55 „Kaip diena ir naktis“ (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 Sportuok su mumis.
9.30 Laikas keistis.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Ruonis“.
13.10 „Kaimiečiai Beverlyje“.
15.25 „Dauntono abatija“. N-7
16.50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga.
17.00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas. Aštuntfinalio
rungtynės
18.50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga.
19.00 TV3 žinios
19.30 Savaitės komentarai.
20.00 „Narnijos kronikos. Aušros
užkariautojo kelionė“. N-7
22.15 „Beitauno nusikaltėliai“.
N-14
0.20 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas. Aštuntfinalio
rungtynės
2.00 „Pandos pėdsakais“.
7.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
7.55 Nacionalinė loterija.

8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas.
9.30 Cukrus. N-7
10.00 Sekmadienio rytas.
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė Geografija.
Žuvys monstrai“. 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 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
19.00 „Kai plyšta širdis“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS
„Supervadybininkas, arba
Likimo kirtiklis“. N-14
22.40 „Šeimos susitikimas“.
N-14
0.40 Bamba TV. S
6.50 „Mylėk savo sodą“ (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 „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. Pasitikėjimas“. N-14
23.00 „Mari Huanos ekspresas“.
S

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio panorama (k).
12.00 LRT sezono atidarymo
šventė (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.15 „Komisaras Reksas“. N-7
17.15 „Puaro“.
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.55 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Teisė žinoti.
21.40 Loterija „Perlas“.
21.45 Futbolas. Europos čempionato atranka. San Marinas
- Lietuva.
23.45 Vakaro žinios.
0.10 „Apokalipsė. Hitleris“. 2 d.
1.15 „Šnipai“. N-7
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Paskutinė mimzė“ (k).

10.40 „Linksmosios pėdutės
2“ (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 „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 „Narnijos kronikos.
Aušros užkariautojo kelionė“.
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 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
0.00 „Transporteris“. N-14
1.05 „Daktaras Hausas“. N-14
1.55 „Choras“. N-7
2.45 „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 „Kai plyšta širdis“ (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 2“. N-7
0.30 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.25 „Laukinis“ (k). N-7
2.25 Bamba TV. S
6.50 „Komisaras Aleksas“ (k).
N-7
7.45 „Dviese geriau“ (k).
8.10 „Pinkis, Elmira ir
Makaulė“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
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1.05 „Nerami tarnyba“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 „Haudis Gaudis“.
8.30 „Aivenhas“.
8.55 Koncertas. Dainuojam
Paulių Širvį (k).
10.00 Septynios Kauno dienos.
10.30 Prisiminkime. A. Miškinis
skaito savo eiles (k).
10.40 „Dvynukės“. 2 s.
11.45 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
12.00 Beauštanti aušrelė.
Mokslo metų pradžios ir Laisvės
dienos šventė.
13.30 ...formatas (k).
13.45 Žagarės vyšnių festivalis
2014 (k).
14.40 Mūsų miesteliai. Vilkija
1 d.
15.30 Šventadienio mintys.
16.00 „Pasakojimai iš Japonijos“
(k).
16.40 „Pasivaikščiojimas po
Europos parką“ (k).
17.10 Būtovės slėpiniai.
Kėdainių sutartis.
18.00 Kūrybos metas.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.45 „Gediminas Ilgūnas.
Nesugalvotas gyvenimas“.
19.45 Opera „Rigoletas“.
22.00 Koncertas. Tavo zona.
Marija Naumova (k).
23.00 Panorama (k).
23.20 „Andrejis Dripė.
Paskutinis barjeras“ (k).
0.40 Džiazo muzikos vakaras
(k).
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė (k).
6.15 Pasivaikščiojimai su
Vygaudu Ušacku. 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 Pasivaikščiojimai su
Vygaudu Ušacku. 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 Pasivaikščiojimai su
Vygaudu Ušacku. 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
1.30 Nuo...Iki... (k).
2.15 Yra kaip yra (k). N-7
3.05 KK2 (k). N-7
3.45 Autopilotas (k).
8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių.
10.30 Juokingiausi Amerikos

namų vaizdeliai.
11.00 Šuoliai į vandenį. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Topmodeliai“. N-7
13.30 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Iš peties“. N-7
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Formulės – 1“ pasaulio
čempionato Didžiojo Italijos
prizo lenktynės.
21.30 „Bobo užkandinė“. N-14
22.00 „Dingę be žinios“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14
0.25 „Pavojingasis Bankokas“.
N-14
7.25 Kitoks pokalbis. N-7
8.20 Šiandien kimba.
8.50 Gyvenu čia.
9.50 Namų daktaras.
10.25 Teritorija.
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Mūsų miškai.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Apaštalas“. N-7
15.20 „Mikropasauliai“. N-7
16.00 Žinios
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 „Mikropasauliai“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vestuvių kovos“. N-7
20.05 „Mikropasauliai“. N-7
20.45 Grilio skanėstai.
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
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tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
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 „Neperšaunamas“. N-7
22.35 „Klientų sąrašas“.
23.30 „Dūmas“. N-14
0.25 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.00 Brolių Grimų pasakos14 s.
„Brėmeno muzikantai“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.Laida
rusų kalba.
11.45 Kine kaip kine (k).
12.10 „Velnio nuotaka“ (k).
13.30 Būtovės slėpiniai.
Daugiataučiai Kėdainiai (k).
14.20 Šventadienio mintys (k).
14.45 Septynios Kauno dienos
(k).
15.15 Istorijos detektyvai.
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 Laba diena, Lietuva (k).
18.15 „Neskubėk gyventi“.
18.40 Kultūrų kryžkelė.
18.55 Žinios. Ukraina. Laida

rusų kalba (k).
19.15 Legendos.
20.00 Vargonuoja Leopoldas
Digrys.
21.00 Vaclovas Blėdis.TV
apybraiža.
22.20 „Da Vinčio demonai“ (k).
N-14
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Teatras (k).
5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.50 „Pagalbos skambutis“ (k).
N-7
7.35 Savaitės kriminalai (k). N-7
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Mes pačios.
9.30 Žinios.
10.00 Ne vienas kelyje (k).
10.40 Šefas rekomenduoja (k).
11.05 24 valandos. N-7
12.10 Valanda su Rūta (k).
13.50 Mes pačios (k).
14.15 Savaitės kriminalai (k).
N-7
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 Autopilotas (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt
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 „Vikingai“. N-14
22.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.00 „Nakvynės namai“. S
0.55 „CSI Majamis“. N-7
7.30 Teritorija.
8.00 Mūsų miškai.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis.
10.00 Nuoga tiesa. N-7
11.00 Pasaulis X. N-7
12.00 Patriotai. N-7
13.00 Viskas bus gerai! N-7
14.00 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Anna German“. 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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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Apokalipsė. Hitleris“ 2
d.(k).
12.00 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
13.30 „Aivenhas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.15 „Komisaras Reksas“. N-7
17.15 „Puaro“. N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 Emigrantai.
19.55 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Specialus tyrimas.
21.50 Loterija „Perlas“.
21.55 Lietuva gali.
22.30 Durys atsidaro.
23.00 Vakaro žinios.
23.25 „Afrika“ (k).
0.35 „Šnipai“. N-7
1.40 „Senis“. N-7
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai”“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „10 000 metų prieš Kristų“

(k). N-7
10.50 „Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai tęsias“ (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
20.20 „Slaptieji Putino turtai“.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Muzika ir žodžiai“. N-7
0.15 „Gyvenimas pagal
Harietą“. 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
17.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.

19.30 Prieš srovę. N-7
20.30 „Pasmerkti“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios
21.50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga.
22.00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas. Ketvirtfinalio
rungtynės.
23.50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga.
0.00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas. Ketvirtfinalio
rungtynės.
1.40 „Choras“. 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 „Iš kokios tu planetos?“.
N-14
23.35 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.30 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.25 „Laukinis“ (k). N-7
2.25 Bamba TV. S

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Emigrantai (k).
11.55 Specialus tyrimas (k).
12.30 Keliai.Mašinos.Žmonės. (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.15 „Komisaras Reksas“. N-7
17.15 „Puaro“. N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų
kalbą).
18.50 Gyvenimas.
19.55 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Auksinis protas.
21.50 Loterija „Perlas“.
21.55 Auksinis protas.
23.00 Vakaro žinios.
23.25 „Į gamtą“.
0.35 „Šnipai“. N-7
1.40 „Senis“. N-7
6.00 Labas vakaras, Lietuva (k.).
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
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 „Gyvenimo receptai“.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Didysis sprogimas“. N-14
0.15 „Gyvenimas pagal Harietą“.
N-7
1.10 „Persekiotojai“. N-7
2.05 „Įvykis“. 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 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 „Inspektorius Mažylis“. N-7
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7

21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 Vikingų loto.
22.00 „Elementaru“. N-7
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas. Ketvirtfinalio rungtynės.
0.50 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas. Ketvirtfinalio rungtynės.
Vaizdo įrašas
2.30 „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 „Rizikos riba“. N-14
23.40 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.35 „Detektyvė Džonson“ (k). N-7
1.30 „Laukinis (k)“. N-7.
2.30 Bamba TV. S
6.50 „Komisaras Aleksas“ (k). N-7
7.45 „Dviese geriau“.
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
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6.50 „Komisaras Aleksas“ (k).
N-7
7.45 „Dviese geriau“ (k).
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
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 „Tiesa apie Čarlį“. N-7
22.55 „Klientų sąrašas“. N-7
23.50 „Dūmas“. N-14
0.45 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.Laida
rusų kalba.
11.45 Opera „Rigoletas“ (k).
13.55 Būtovės slėpiniai.
Kėdainių sutartis (k).
14.45 Fotografijos istorija
arba istorija fotografijoje. 3 d.
Tarpukario fotografija (k).
15.15 Teatras (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).

16.30 Laba diena, Lietuva (k).
18.15 „Neskubėk gyventi“.
18.40 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.55 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba (k).
19.10 „Prokurorai“.
19.55 Septynios Kauno dienos
(k).
20.25 Istorijos detektyvai (k).
21.10 „Į gamtą“.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Dainuojam Paulių Širvį (k).
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios. 2014 m.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.05 Yra kaip yra (k). N-7
12.10 Nuo... Iki... (k).
13.05 KK2. N-7
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 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 „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 „Maksas Peinas“. N-14
0.10 „Spąstuose“. N-14
7.20 Reporteris.
7.55 Susipažink su „Mis Lietuva
2014“.
8.00 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. 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 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 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
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tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
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 „Persekiotojas“. N-14
22.35 „Klientų sąrašas“. N-7
23.30 „Dūmas“. N-14
0.25 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina. Laida rusų
kalba.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Mūsų dienos - kaip šventė
(k).
13.40 „Monika Bičiūnienė. Tapyba
- man visas gyvenimas“ (k).
14.15 Vargonuoja Leopoldas
Digrys (k).
15.15 Legendos (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5“ (k).
16.30 Laba diena, Lietuva (k).
18.15 „Neskubėk gyventi“.
18.40 Kultūrų kryžkelė.
18.55 Žinios. Ukraina.Laida rusų
kalba (k).
19.10 „Pažaislio kamaldulių vie-

nuolynas ir bažnyčia“.
19.45 „Jono Griciaus monologai“.
20.30 Koncertas. Mocarto kodas.
meilė...?
21.10 Kultūros savanoriai.
21.40 ...formatas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Koncertuoja „Bester
Quartet“.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 „Prokurorai“ (k).
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Pasivaikščiojimai su
Vygaudu Ušacku. VDU karta (k).
11.05 Yra kaip yra (k). N-7
12.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7
13.05 KK2. N-7
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Šefas rekomenduoja (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Gelbėtojai Havuoje“. 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 „Vikingai“. N-14
22.00 „Jūrų pėstininkai“. N-14
23.55 Europos pokerio turas. S
0.55 „Kapitonas Griaustinis“. N-14
7.20 Reporteris.
7.55 Susipažink su „Mis Lietuva
2014“.
8.00 „Čiapajevas. Aistra gyventi“.
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 nuotykiai“.
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.
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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 Auksinis protas (k).
12.30 Durys atsidaro (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
13.30 „Aivenhas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.15 „Komisaras Reksas“. N-7
17.15 „Puaro“. N-7
18.15 Šiandien.
18.50 „Kelias į laimę“. N-7
19.55 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 „Mūsų motinos, mūsų
tėvai“. N-7
21.50 Loterija „Perlas“.
21.55 „Mūsų motinos, mūsų
tėvai“. N-7
23.15 Vakaro žinios.
23.40 „Paskendę povandeniniai
laivai. Nelaimės jūroje“.
0.50 „Šnipai“. N-7
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.45 „Slaptieji Putino turtai“ (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 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS „Ne
anyta, o monstras“. N-7
0.15 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
1.10 „Deksteris“. N-14
2.10 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

22.00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas. Pusfinalio rungtynės.
23.50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga
0.00 „Transporteris“. N-14
1.05 „Daktaras Hausas“. N-14
1.55 „Choras“. 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
20.30 Juoko kovos. N-7
21.30 „Jau atvažiavom?“.
23.20 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.15 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.10 „Laukinis“ (k). N-7
2.10 Bamba TV. S
6.50 „Komisaras Aleksas“ (k).
N-7
7.45 „Dviese geriau“.
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Skonio improvizacija (k).
12.00 Bėdų turgus (k).
13.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
13.30 „Mažasis princas“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.15 „Komisaras Reksas“. N-7
17.15 „Puaro“. N-7
18.15 Šiandien.
18.35 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.50 „Kelias į laimę 2“. N-7
19.55 Duokit šansą.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo!
21.50 Loterija „Perlas“.
21.55 Duokim garo!
23.00 „Žudikas manyje“. N-14
0.55 „Šnipai“. N-7
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 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. Šantažas

iki mirties“. 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 „Užtemimas“. N-14
1.25 „Kitas pasaulis. Vilkolakių
prisikėlimas“. 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 „Susikeitę broliai“. 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 „Megamaindas“.
21.15 „Drakonų kova.
Evoliucija“. N-7
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas. Pusfinalio rung-

tynės.
0.40 „Maksas Peinas“. N-14
2.35 „Mažylis Rutas“. N-7
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 „Davis’o“ taurės turnyras. Lietuva - Bosnija ir
Hercegovina.
21.30 „Misionierius“. N-14
23.20 „Rizikos riba“ (k). N-14
1.25 „Laukinis“ (k). N-7
2.25 Bamba TV. S
6.50 „Komisaras Aleksas“ (k).
N-7
7.45 „Dviese geriau“.
8.10 „Galingasis šuo Kriptas“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
9.00 „Superdidvyrių komanda“.
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

9.00 „Superdidvyrių komanda“.
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 žmogžudystės XV. Raitelis be galvos. N-14
23.00 „Sekso magistrai“. N-14
0.00 „Užribis“. N-7
0.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Koncertuoja kamerinis
choras „Cantemus“ (k).
13.25 „Kūrybos mįslė“ (k).
14.20 Romualdo Romoslausko
jubiliejinis koncertas (k).
16.00 „Paryžiaus mokyklos
dailininkai iš Baltarusijos. Iš AB
“Belgazprombank” kolekcijos,
muziejinių ir privačių rinkinių“.
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.45 Prisiminkime.
18.55 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba (k).
19.10 „Prokurorai“.

20.00 Fotografijos istorija
arba istorija fotografijoje.4 d.
Sovietmečio fotografija.
20.30 Laisva mintis. Susitikimas
su prof. Vytautu Kavoliu.
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 Koncertas. Mocarto kodas.
meilė.? (k).
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Autopilotas.
11.05 Yra kaip yra (k). N-7
12.10 Šefas rekomenduoja (k).
12.35 Padėkime augti (k).
13.05 KK2. N-7
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Tauro ragas. N-7
14.45 24 valandos. N-7
15.40 Nuo... Iki....
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
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 „Vikingai“. N-14
22.00 „Ledas“. N-14
7.20 Reporteris.
7.55 Susipažink su „Mis Lietuva
2014“.
8.00 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus“.
8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. 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 „Pasikėsinimas į L.
Brežnevą“. 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.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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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.
Kolambas keičia kailį“. N-7
22.45 SNOBO KINAS
„Raudonas diržas“. N-14
0.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.45 „Gediminas Ilgūnas.
Nesugalvotas gyvenimas“ (k).
14.45 Vaclovas Blėdis. TV
apybraiža (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 Laba diena, Lietuva (k).
18.15 „Neskubėk gyventi“.
18.40 Kultūrų kryžkelė.
18.55 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba (k).
19.10 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
19.50 Kasdienybės aitvarai.
Lietuvių tautinio kostiumo istorija ir dabartis.
20.30 Apie R. M. Rilkę
Dotnuvos vienuolyne.
21.10 Teatras.

22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Vargonų maestro“.
23.00 Džiazo muzikos vakaras.
0.00 Panorama (k).
0.30 Septynios Kauno dienos
(k).
1.00 „Prokurorai“ (k).
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Mes pačios (k).
11.05 24 valandos (k). N-7
12.10 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
12.35 Apie žūklę.
13.00 Tauro ragas (k). N-7
13.25 Autopilotas (k).
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Padėkime augti (k).
14.45 24 valandos (k). N-7
15.40 Pagalbos skambutis. N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Alchemija LXII.
Humanitarinė taika. VDU karta.
21.30 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
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

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

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 „Gatvės vaikai“. N-14
0.25 „Jūrų pėstininkai“. N-14
7.20 Reporteris.
7.55 Susipažink su „Mis Lietuva
2014“.
8.00 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. 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 nuotykiai“.
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 „Atvira liepsna“. N-14
23.55 „Užkrėstieji“. S
1.45 „Atvira liepsna“. N-14
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k).
7.00 Emigrantai.
7.55 Specialus tyrimas (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 „Paskendę povandeniniai
laivai. Nelaimės jūroje“ (k).
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Lietuva gali.
14.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
15.00 „Meilė kaip mėnuslis“ (k).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Koncertas. Grupės
„Studija“ 35-metis.
23.45 „Da Vinčio demonai“. N-14
1.50 „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. Greiti ir plaukuoti“.
11.30 „Kaukės sūnus“.
13.20 „Netikra vienuolė“. N-7
15.25 „Didingasis amžius“. N-7
17.25 „Dvidešimt minučių“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 „Medžioklės sezonas
atidarytas“.
20.40 „Žaliasis žibintas“. N-7
22.50 „Alaus šventė“. N-14
1.05 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 „Šnipų vaikučiai“.
13.10 „Smokingas“. N-7
15.10 „Dauntono abatija“. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18.30 TV3 žinios
18.50 Pasaulio krepšinio čempionato apžvalga
19.00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas. Rungtynės dėl 3
vietos.
19.50 Rungtynių pertraukoje Eurojackpot. Loterija
20.50 Pasaulio krepšinio čempio-

sekmadienis 2014 09 07
6.30 Informacinė laida. 7.00 Naujienos. 7.25 Laida kariams. 7.50 Vaikų
klubas. 8.20 Vaidybinis f. “Meilė Sovietų Sąjungoje”. 10.00, 11.00, 14.00,
17.00 Naujienos. 10.15, 11.20, 14.15, 17.15 Pirmasis. Sezono startas.
20.00 Laikas. 22.25 Politika. 23.25 Kas? Kur? Kada? 0.35 Informacinė
laida. 1.05 Vaidybinis f. “Plėšrūnai”. 2.25 Vaidybinis f. “Mokyklinis valsas”. 4.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 5.30 Muzikinis kanalas.
5.40, 2.40 Vaidybinis f. “Kai tampama suaugusiais”. 6.45 Vaidybinis
f. “Naktinė žibuoklė”. 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 erdvė. 13.20 Žinios.
Maskva. 13.30 Humoro laida. 15.25 Mūsų pasirodymas. 17.00
Vaidybinis f. “Mama, aš vedu”. 21.00 Sekmadienio vakaras su V.
Solovjovu. 22.50 Vaidybinis f. “Privati detektyvė Tatjana Ivanova”. 0.35
Vaidybinis f. “Neištikimybės kronikos”. 3.45 Humoro laida.

pirmadienis 2014 09 08
6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 6.45 TV
kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 TV kanalas “Labas rytas”.
11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.40 Padriki užrašai. 12.55
“Šiandien vakare” su Andrejumi Malachovu. 14.00 Naujienos. 14.20
“Šiandien vakare” su Andrejumi Malachovu. 14.55 “Laba diena!”. 15.50
“Sveiki, aš jūsų Tania!”. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime.
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.55 Lietuvos “Laikas”.21.25 TV serialas “Geros rankos”. 23.30 Lietuvos “Laikas”. 23.40 Vakarinis Urgantas.
0.20 Informacinė laida. 0.50 Nakties naujienos. 1.05 Melodrama “Meilės
vergai”. 2.35 Vaidybinis f. “Artisto atsisveikinimo gastrolės”. 3.50 Mados
nuosprendis. 4.40 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
Fronto žvalgybos paslaptys. 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 Kai prasidės
užkratas. 0.35 Vaidybinis f. “Niūrioji upė” (1). 2.10 Ypatingas atvejis.

antradienis 2014 09 09
7.50 Lietuvos “Laikas”. 8.00 Informacinė laida. 8.30 Naujienos. 8.35
Vaikų klubas. 8.50 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai.
12.40 Kontrolinis pirkimas. 13.10 Premjera. “Laikas parodys”. 14.00
Naujienos.14.20 “Laba diena!” 14.55 TV serialas “Santuoka pagal
testamentą. Šokiai ant anglių”. 15.55 J. Menšovos laida. 16.55 Mados

nato apžvalga
21.00 „Transporteris 3“. N-14
23.05 „Žudymo žaidimai“. N-14
1.10 „Mažojo indėno nuotykiai“.
7.00 Skonis.
9.00 VRS kamera. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų
lygos etapas Serbijoje.
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 „Davis‘o“ taurės turnyras.
Lietuva - Bosnija ir Hercegovina.
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.
19.30 Lietuvos muzikos legendos. N-7
21.30 MANO HEROJUS „Skolos
kaina“. N-14
23.35 AŠTRUS KINAS „Stiklo
namai“. N-14
1.45 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“.
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15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.30 „Pamirštas bučinys“. N-7
19.10 „Kaip pavogti nuotaką“.
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“ (k).
9.00 Kultūrų kryžkelė (k).
10.15 Krikščionio žodis. Laida
rusų kalba. (k).
10.30 Kelias. Laida evangelikams
10.45 „Vargonų maestro“ (k).
11.15 Naktinis ekspresas (k).
11.45 Žinios. Ukraina. Laida rusų
kalba.
12.00 „Paryžiaus mokyklos
dailininkai iš Baltarusijos. Iš AB
“Belgazprombank” kolekcijos,
muziejinių ir privačių rinkinių“ (k).
13.00 Prisiminkime. Dainuoja
Giedrė Kaukaitė.
13.15 Koncertas. Mocarto kodas.
meilė.? (k).
14.00 Kine kaip kine.
14.25 „Mėnulio pilnaties metas“.
N-7
15.45 „Jono Griciaus monologai“
(k).
16.30 Laiko portretai. Aktorė
Daiva Stubraitė.
16.55 Būtovės slėpiniai.1009 -ieji.
1 dalis.

17.40 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
17.55 Futbolas. SMScredit.lt A
lyga. „Atlantas“ – „Ekranas“.
20.00 Vincas Krėvė. „Žentas“.
22.30 „Jurgis Dovydaitis.
Palikimas“.
23.00 Panorama (k).
23.30 Žagarės vyšnių festivalis
2014. Grupė „Biplan“.
0.25 Koncertuoja „Bester
Quartet“ (k).
5.30 Info diena (k).
9.30 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Tauro ragas (k). N-7
14.00 Nuo... Iki... (k).
14.45 KK2 (k). N-7
15.25 Dviračio šou (k).
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Sekmadienio rytas.
18.55 24 valandos (k). N-7
20.00 Alchemija LXII.
Humanitarinė taika. VDU karta
(k).
20.30 Autopilotas (k).
21.00 „Visagalė reklama“.
22.00 „Gamtos tiltai“.
23.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7
23.50 Valanda su Rūta.
1.25 24 valandos (k). N-7
2.30 Yra kaip yra (k). N-7
8.45 Teleparduotuvė.

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt
10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 Šuoliai į vandenį. 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 pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Kodas L.O.B.I.A.I..
Paslapčių knyga“. N-7
21.30 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Dingę be žinios“. N-14
23.00 „Ryšys“. N-7
0.00 „Gatvės vaikai“. N-14
0.25 „Nakvynės namai“. S
7.40 Patriotai.
8.40 „Didysis barjerinis rifas“. N-7
9.45 „Mainai gamtoje“. N-7
10.50 „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 „Vera“. N-7
20.30 „Laukinių kačių nuotykiai“
21.00 Žinios.
21.25 VMG vasara.
21.30 „Merdoko paslaptys“. N-7
22.35 „Hipnotizuotojas“. N-14
1.00 „Vera“. N-7

nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.20.50
Lietuvos “Laikas”. 21.25 TV serialas “Geros rankos”. 23.30 Lietuvos
“Laikas”. 23.40 Vakarinis Urgantas. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Nakties
naujienos. 1.05 Vaidybinis f. “Slavės atsisveikinimas”. 2.25 Vaidybinis f.
“Kasnakt vienuoliktą”. 3.50 Mados nuosprendis. 4.40 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
Vado įsūnis. 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”. 21.45 Vaidybinis f. “Niekada
tavęs nepamiršiu”. 23.40 Prarastasis rojus. Sąjungos nostalgija. 0.35
Vaidybinis f. “Niūrioji upė” (4). 2.00 Ypatingas atvejis.

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
Mes jiems užaštrinome iltis. Karo specialistų drama. 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”.
22.40 Specialusis korespondentas. 23.40 Naktim sapnuojant blokadą.
0.30 Vaidybinis f. “Niūrioji upė” (2). 2.15 Ypatingas atvejis.

penktadienis 2014 09 12

trečiadienis 2014 09 10
7.50 Lietuvos “Laikas”. 8.00 Informacinė laida. 8.30 Naujienos. 8.35
Vaikų klubas. 8.50 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai.
12.40 Kontrolinis pirkimas. 13.10 TV serialas “Laikas parodys”. 14.00
Naujienos.14.20 “Laba diena!” 14.55 TV serialas “Santuoka pagal
testamentą. Šokiai ant anglių”. 15.55 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 “Geros rankos”. 23.25 Lietuvos
“Laikas”. 23.40 Vakarinis Urgantas. 0.15 Informacinė laida. 0.45 Nakties
naujienos. 1.00 Vaidybinis f. “Pokštai senoviniu būdu”. 2.10 Vaidybinis f.
“Paskutinė atgaila”. 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
Diagnozė: genijus. 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”. 22.40 Arabų pavasaris.
Sostų žaidimai. 0.35 Vaidybinis f. “Niūrioji upė” (3). 1.50 Ypatingas atvejis.

ketvirtadienis 2014 09 11
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų
klubas. 6.50 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25 TV kanalas
“Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.40 Kontrolinis
pirkimas. 13.10 TV serialas “Laikas parodys”. 14.00 Naujienos. 14.20
“Laba diena!” 14.50 TV serialas “Santuoka pagal testamentą. Šokiai
ant anglių”. 15.50 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos “Laikas”.
21.20 TV serialas “Geros rankos”. 23.25 Lietuvos “Laikas”. 23.35
Vakarinis Urgantas. 0.15 Informacinė laida. 0.45 Nakties naujienos.
1.00 Žvaigždėlaivis. 1.15 Vaidybinis f. “Barchanovas ir jo apsauginis”.
3.15 Mados nuosprendis. 4.55 Muzikinis kanalas.

5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 Informacinė laida. 6.30 Naujienos. 6.35
Vaikų klubas. 6.50 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.25
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai.
12.40 Kontrolinis pirkimas. 13.10 TV serialas “Laikas parodys”. 14.00
Naujienos.14.20 “Laba diena!” 14.55 TV serialas “Santuoka pagal
testamentą. Šokiai ant anglių”. 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados
nuosprendis. 17.50 Žmogus ir įstatymas. 18.55 “Jūrmala 2012”.
20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos “Laikas”. 21.20 Stebuklų laukas. 22.35
“Linksmųjų ir išradingųjų klubas”. Finalas 0.05 Vakarinis Urgantas. 0.50
Informacinė laida. 1.20 Komedija “Šurli Murli”. 3.35 Mados nuosprendis
5.20 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
Nikolajus Vavilovas. Pamaitinęs žmoniją. 12.00 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05, 3.30 TV serialas “Kol stanica miega”. 16.45 Mokslas 2.0.
17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 Vaidybinis f. “Vienas visiems”. 23.55
Vaidybinis f. “Miško ežeras”. 1.45 Vaidybinis f. “Atsitiktinumų nėra”.

šeštadienis 2014 09 13
6.05 Informacinė laida. 6.35 Naujienos. 7.00 Kontrolinis pirkimas.
7.40 Vaikų klubas. 8.05 “Igoris Kirilovas. Gyvenimas tiesioginiame eteryje”. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas.
10.15 Jūrmala. Humoro festivalis. 11.00 Naujienos. 11.15 Idealus remontas. 12.10 TV serialas “Glorijos” auksas”. 17.00 Vakaro naujienos.
17.15 Ledynmetis. 20.00 Naujienos. 20.00 Laikas.20.35 Jūrmala.
Humoro festivalis. 22.45 Kas? Kur? Kada? 22.55 “Šiandien vakare” su
Andrejumi Malachovu 1.25 Informacinė laida. 1.55 Muzikinė komedija “Ateikite rytoj” 3.25 Detektyvinis f. “Rimti kilometrai”. 4.55 Muzikinis
kanalas.

5.20 Vaidybinis f. “Mes kartu, mama”. 6.30, 7.15 Vaidybinis f. “Jeigu tik
tave mylėčiau...”. 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, 1.35 Kelionė
namo. 11.05 TV serialas “Jūra iki kelių”. 13.30 Tankų biatlonas. 14.35 E.
Petrosianas - “50 metų scenoje” (1). 17.00, 2.00 Šeštadienio vakaras.
19.50 Vaidybinis f. “Antroji galimybė”. 23.35 Vaidybinis f. “Apsimainykite
žiedais”. 3.30 Nikolajus Vavilovas. Pamaitinęs žmoniją. 4.25 Humoro
laida.

SITUACIJA
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Algirdo Gansiniausko garbės tyrime
jau dalyvauja ir istorikas
verbuotų žmonių būtų nesutikęs su
pasiūlymu.

Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas (centre) Panevėžio apygardos teisme 50 tūkst. litų kompensacijos iš LGGRTC ir „Anykštos” redakcijos nebereikalauja. Jam jau pakanka, jog tik būtų paneigta informacija, kad buvo KGB patikimu asmeniu. Dešinėje - A.Gansiniausko advokatas Stasys
Karvelis.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Taip pat advokatas aiškinosi,
kodėl antrajame sąrašo puslapyje,
kuriame yra ir A.Gansiniausko pavardė, tarpas nuo krašto iki pirmojo žodžio yra didesnis nei pirmajame puslapyje.
Dar vienas niuansas, kuriuo savo
skundą grindė A. Gansiniausko
pusė – nėra rašto, įrodančio, kad
dabartinis Kavarsko seniūnas, buvęs Kavarsko restorano direktorius
A.Gansiniauskas, sutiko tapti KGB
patikimu asmeniu. Yra tik KGB
majoro Fatijaus Loginovo pažyma,
kurioje jis teigiamai charakterizavo tuometį Kavarsko restorano direktorių ir savo šefo A. Žalos prašė
leidimo priimti A. Gansiniauską
į KGB patikimų asmenų būrį. A.
Žala ant šios pažymos brūkštelėjo
„pritariu“(„soglasen“) ir pasirašė.
Šią pažymą, dabar jau miręs majoras F.Loginovas parašė 1986 metų
rugsėjo 8 dieną (po dienos A.Žala
ją pasirašė), o KGB patikimų asmenų sąrašas surašytas 1987 metų
balandžio 2 dieną.
Fatijus Loginovas
atsiveždavo savo butelį
Panevėžio apygardos teisme,

laiškai
Utenos - Kupiškio plento Žaliosios tiltas nuo seno vadinamas
žymiausio kraštiečio, lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo - Vaižganto vardu, bet ar gali tai sužinoti
tuo tiltu pravažiuojantis?
Gelžbetoninis, modernių kons-

kaip ir Anykščių rajono apylinkės daug kuo galėjo padėti. Jis beveik
teisme, A.Gansiniauskas aiškino, neatsiminė savo darbo detalių, nejog jis nebendradarbiavo su KGB galėjo nei patvirtinti, nei paneigti,
ir net negalėjo nuspėti, kad jį koks ar A.Gansiniauskas bendradarbiaKGB darbuotojas
vo su KGB.
...„Prieš teismą aukščiau- A n y k š č i ų
į kokius nors sąrašus galėjo įra- sią aš esu teisus.“ – teisme teisme A.Žala
šyti. Jis vėl kal- tvirtino A.Gansiniauskas. kalbėjo, kad
bėjo, kad KGB O žemiškos teisybės jis sakė n e p r i s i m e poskyrio viršina nei vieno
ieškąs dėl savo vaikų ir anū- KGB patikimo
ninko, papulkininkio A.Žalos kų...
asmens pavarsovietmečiu nedės (taigi ir tų,
pažinojo, tačiau dėstė, kad į Ka- kurių veiklą pats asmeniškai kuravarsko restoraną išgerti atvažiuo- vo), o Panevėžio apygardos teisme
davo majoras F.Loginovas. „Jis sakė, kad vieną pavardę visgi priatsiveždavo butelį, kokį geresnį, simena...
čia nematytą.“ – jog kegebistas į
A.Žala teismui sakė, kad jis
restoraną pas restorano direktorių iš pavaldinių reikalavo, jog kai
eidavo su savo „šnapsu“, atskleidė šie sutaria su naujais patikimais
A.Gansiniauskas. Dar jis sakė, kad asmenimis, turėtų surašyti pakegebistai ir „su „bufetavomis“ žymą, kurios A.Gansiniausko
šnekėdavosi“.
atveju nėra. Tiesa, Lietuvos ypa„Prieš teismą aukščiausią aš tingame archyve Anykščių KGB
esu teisus.“ – teisme tvirtino poskyrio literinėje byloje kol
A.Gansiniauskas. O žemiškos tei- kas rasta tik viena tokia pažyma,
sybės jis sakė ieškąs dėl savo vaikų kurioje nurodoma, kad patikimu
ir anūkų.
asmeniu sutiko būti Albertas Pipiras.
Papulkininkis beveik nieko
Beje, KGB papulkininkis atneprisimena
skleidė, jog jis per savo karjeros
KGB metus neatsimena atvejo,
Papulkininkis A.Žala teismui ne jog kas nors iš į patikimus asmenis

Pažymėkime Vaižganto tiltą
trukcijos tiltas per Šventąją ties Žaliąja buvo pastatytas 1937 m., gaila,
kad jo deramai nebranginome, nepaskelbėme paminkliniu ir neišsaugojome. Nežinia, kodėl dar šimtmečius
tarnauti galėjęs tiltas buvo sunaikintas - nugriautas ir jo vietoje pastaty-

tas naujas. Vos pastatytas Žaliosios
tiltas, pavadintas rašytojo, kanauninko Juozo Tumo – Vaižganto. Jo
turėklai papuošti dviem meniškais
dailininko Juozo Zikaro sukurtais
bareljefais, kurie net du kartus piktadarių buvo nuplėšti ir sunaikinti,

Matelių gyvasties vieškelis
Šią vasarą tradiciškai į Matelių giminės suėjimą sugužėjo gal
aštuonios dešimtys giminaičių,
meldėsi bažnyčioje, lankė Vaižganto paminklą, kapus, bendravo,
vaišinosi, ypatingai prisiminė prieš
100 metų gimusį Vincą Matelį, o
jo dukros sudarė ir išleido knygelę
„Dulkėtas Matelių gyvasties vieškelis“.
Istorija įdomi ne tik saviesiems,

kurią rašant vykusiai pasinaudota
istoriniais leidiniais apie Svėdasų
parapiją, o pasakojant apie Grikiapelius - Adomo Prūso „Gyvenimo
keliais“. Juk šio seserų Anastazijos
ir Uršulės Prūsaičių dėka, V. Matelis susipažino su jų giminaite, savo
būsima žmona.....
Iš tiesų, knygos puslapiuose labai daug žinių apie Matelių kaimą
Grikiapelius - legendos, nutikimai,

žmonės, mokykla, pateikiami ir
1900 m. parapijiečių sąrašo fragmentai. O jau tada pradedama
kalba apie Feliksą Matelį, pasėjusį
plačią ir šaunių žmonių giminę, jo
vaikus - Veroniką Tamošiūnienę,
Oną Stravinskienę, Juozą, Aleksą,
Vincą. Vinco Matelio atšaka čia
minima plačiausiai. Prisiminimais
nuoširdžiai dalijasi visos penkios
jo dukros: Dalė, Gražina, Irena, Bi-

nekaišiodavo jokių dokumentų.“ –
teisme aiškino dr.A.Anušauskas.
Asmenų, slapta bendradarbiavuTrūksta įrodymų
sių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo
Panevėžio apygardos teismas komisija, dr.A.Anušausko nuomodėl A.Gansiniausko bendradar- ne, sprendimą, jog nepakanka įrobiavimo ar nebendradarbiavimo dymų, kad Kavarsko seniūnas bensu KGB kreipėsi į Asmenų slapta dradarbiavo su KGB, priėmė todėl,
bendradarbiavusių su buvusios kad ne visi KGB dokumentai yra
SSRS specialiosiomis tarnybomis išlikę.
veiklos vertinimo komisiją ir gavo
Kokius raštus apie savo benatsakymą, jog įrodymų, kad Ka- dradarbius kegebistai rašo ir kaip
varsko seniūnas
tvarko
savo
bendradarbiavo
...KGB patikimus asmenis dokumentaciją
su KGB nepapatikimi
asskatino. „Buvo duodamos menys, pasak
kanka. „Anykštos” publikacijų dovanos. Kartais brangios. A.Anušausko,
ciklo apie KGB Buvo ir atlyginimai. Pri- nežinojo
ir
b e n d r a d a r - klausė nuo pateiktos infor- negalėjo žinobius
autorius macijos...“
ti. „Jie žinojo
V. Š m i g e l s k a s
(kad yra patiteismui
dėstė,
kimi asmenys
kad iš komisijos rašto darytina –red.past.), priešingu atveju nebūloginė išvada, jog nepakanka ir tų buvę prasmės bendradarbiauti.“
įrodymų, jog A.Gansiniauskas ne- – teoriją, kad patikimas asmuo gabendradarbiavo su KGB…
lėjo nežinoti, jog turi tokį statusą,
kategoriškai neigė A.Anušauskas.
Teisybės siūlė ieškoti FSB
Pasak istoriko, KGB patikimus
asmenis skatino. „Buvo duodamos
„Anykštos“ advokatas V. Bar- dovanos. Kartais brangios. Buvo ir
kauskas teismui aiškino, kad nei atlyginimai. Priklausė nuo pateikLGGRTC, nei „Anykštos“ redakci- tos informacijos...“ – teisme kalbėja KGB stalčiuose rastų dokumen- jo dr.A.Anušauskas.
tų nepadirbinėjo – išspausdino tai,
ką rado. „Apeliantas turėtų kreiptis
Pinigų nebereikalauja
į Rusijos federacijos teismą. Jei
dokumentai yra padirbti, turėtų atAnykščių rajono apylinkės teissakyti KGB teisių perėmėja FSB“ mo A.Gansiniauskas prašė iš LG– aiškino advokatas.
GRTC ir „Anykštos” redakcijos
priteisti 50 tūkst. Lt neturtinės žaPatikimi asmenys gaudavo do- los atlyginimui. Panevėžio apygarvanas ir pinigus
dos teisme A.Gansiniauskas sakė,
kad „garbė yra arba nėra” ir pinigų
KGB veiklos tyrėjas, buvęs Sei- iš atsakovų jau nebereikalavo. Damo Nacionalinio saugumo komite- bar Kavarsko seniūnui pakanka tik
to pirmininkas, dr.A.Anušauskas informacijos, kad jis buvo KGB
ruošdamasis šiam teismo posėdžiui patikimų asmenų sąraše paneigikalbėjosi su kito Lietuvos rajono mo.
KGB poskyrio buvusiu viršininTiesa, jis teisme reikalauja, kad
ku. Istorikas teismui dėstė, kad jo būtų paneigti ne tik tie „Anykštos“
informacijos šaltinio duomenimis, straipsniai, kur rašoma apie jį, bet
nebuvo griežto reikalavimo dėl ir publikacijos apie KGB rezervo
patikimų asmenų įforminimo. „Šis karininką ANYKŠČIŲ SAVIVALdokumentas turi visus dokumento DYBĖS
ADMINISTRACIJOS
požymius, net jei nėra parašo. Jis DIREKTORIŲ VILIŲ JUODELĮ
įtrauktas į raštvedybą. Kodėl kar- bei Žalų šeimą.
tais patikimų asmenų net neįforPanevėžio apygardos teismas
mindavo? Man sakė, kad ypač jei savo sprendimą skelbs rugsėjo 29
tai buvo kunigai, vienuoliai – jiems dieną.
dabartiniai jau tretieji.
Ar gali apie tilto vardą sužinoti pro šalį važiuojantis ar dideliu
greičiu lekiantis? Žinoma, kad ne
- dauguma nežinančių bareljefų net
nepastebi, o prie tilto nėra jokių užrašų, nurodančių, kad tai Vaižganto
tiltas. Vertėtų kuo greičiau tokias
lentutes su užrašais įrengti.
Raimondas GUOBIS
rutė ir žavioji, mažoji mano klasės
draugė Daiva. Nepatingėta ir apie
kraštą bei žmones paklausinėti
nuosakesnių kaimynų, giminaičių,
bičiulių. Ypatingai svarbūs kartu
su Alekso Matelio šeima tremtyje vargusios Janinos Niauraitės
- Kniežienės atsiminimai, kartais
ir keistoki kraštotyrininko Antano
Baliūno pastebėjimai, trėmimo bylos nr. 15324 fragmentai, ir mėgstamiausios Matelių dainos „Vaikščiojau, vaikščiojau...“ tekstas.
Raimondas GUOBIS

užjaučia

Mirus darbuotojui Farsadui Morkūnui, nuoširdžiai
užjaučiame velionio šeimą ir
artimuosius.
AB „Anykščių melioracija“
darbuotojų kolektyvas
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SKELBIMAI

įvairūs

Reikalinga malkų pervežimo
paslauga. Geriausia Gaz 53 ar
panašiu savivarčiu.
Tel. (8-624) 39558.
Parduoda įvairias malkas, turi
sausų. Perka mišką.
Tel.: (8-698) 35966,
(8-606) 43017.
Paslaugos
Vandens gręžiniai, geoterminis šildymas. Darbai nuo A iki Z
visoje Lietuvoje ištisus metus.
Garantija, aptarnavimas.
www.melkerlita.lt,
tel.: Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Įrengiame nuotekų surinkimo
talpas gelžbetoniniais rentiniais
(1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs,
įlieti į betono pagrindą, nelaidūs
vandeniui). Kasame tranšėjas
vandentiekiui, jungiame hidroforus.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame
garantija.
Tel. (8-699) 81270.
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu “BOBCAT” atliekame žemės kasimo, lyginimo, gręžimo,
betono daužymo darbus (yra
paletinės šakės).
Tel.: (8-685) 27028,
(8-618) 65358.
Tvenkinių kasimas, kelių formavimas, žemės lyginimo darbai.
Tel. (8-647) 48473.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija, drenažas, pamatai ir įvadai.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.

Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu rąstus į lentas.
Trifazė elektros energija nebūtina.
Tel. (8-602) 61187.

siūlo darbą

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Statybos ir remonto darbai
Rąstinių statinių statyba, medienos pjovimas, frezavimas.
Parduodu pirtį (4x6 m).
Tel. (8-656) 51760.
Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai namus, gamybinės paskirties
patalpas, kalkinu fermas, atlieku
kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Grindų betonavimas, betonuojame namus, angarus, lauko aikšteles ir t.t su savo įranga.
Tel. (8-605) 71199.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kitus baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.

STALIAUS GAMINIAI

Gaminame langus, duris, laiptus, baldus ir kitus gaminius iš
medžio.
Tel. (8-671) 40430.

UAB „KALNŲ MIŠKAS“
BRANGIAI PERKAME
MIŠKĄ ANYKŠČIŲ, UTENOS
APSKRITYJE
Mūsų veikla ir paslaugos:
PERKAME spygliuočių rąstus (gali būti nedideli kiekiai)
PARDUODAME statybinę
medieną, lauko ir vidaus dailylentes
RENGIAME miškotvarkos
projektus

•
•
•

Tel. (8-600) 22488,
el. paštas:
kalnumiskas@gmail.com

Utenos vairavimo mokykla
jau Anykščiuose

Utenos rajono technikos sporto klubas - tai seniausia vairuotojų ruošimo įmonė Utenoje, turinti didžiausią patirtį vairuotojų ruošime, kurioje mokoma AM-A-B-AB-C-CE-D-CE-D-CE+D kategorijų vairuotojai,
praktinis važiavimas mokomas naujais auitomobiliais su patyrusiais
vairavimo instruktoriais - mokytojais.
Utenos rajono technikos sporto klubo filialo adresas:
A. Baranausko a.1, Anykščiai.
Utenos technikos sporto klubas ORGANIZUOJA AM-A-B-AB-C-CED-CE-D-CE+D KATEGORIJŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi rugsėjo 8 - 15 dienomis adresu:
A. Barnausko a.1, Anykščiai.
Teirautis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337, (8-612) 99448.

Iškertame krūmus ir kitą menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

Kaminų įdėklai (10,8 mm skarda) - gamyba, montavimas.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 015229,
(8-681) 13262.

8 ha žemės Keblonyse.
Tel. (8-621) 19702.
Sodybą
Kupiškio
m.,
P.
Matulionio g. 50 (ant upės kranto, prie namų 30 a žemės, ūkinis
pastatas, sodelis, netoli marios,
1,2 km iki centro).
Tel. (8-613) 70047.
Skiemonių seniūnijos Vildiškių
kaime - vienkiemį. Yra 9 ha žemės.
Tel. (8-612) 86675.
Gyvenamąją sodybą Anykščių
rajone. Yra pastatų, geras privažiavimas. Tinka poilsiui ir nuolatinam gyvenimui.
Tel. (8-627) 70273.
66 kv.m. rąstinį namą
Anykščiuose, Valaukio gatvėje,
7 arai žemės, ūkinis pastatas,
šulinys, miesto komunikacijos,
dujos. Kaina 59 000 Lt/17087,58
(EUR).
Tel. (8-683) 27485.

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

Laidojimo namai
„Paguoda“

PERKA MIŠKĄ

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

Rugsėjo 12 d.
(penktadienį)

gydytoja iš Vilniaus
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius
patikrininmas nemokamai.
Mokiniams ir mokytojams
ypatingos nuolaidos.

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

Registracija optikoje A. Baranausko a.
14, arba tel. (8-655) 07882.

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

Šiuo metu įmonė didina siuvimo pajėgumus ir ieško partnerių, norinčių organizuoti siuvimo paslaugos
veiklą.
Galime nuomoti siuvimo įrengimus, teikti technologinį bei
darbuotojų parinkimo, apmokymo konsultavimą.
Pasiūlymų laukiame iki 2014 m. rugsėjo 12 d. loreta.ribokiene@
ut.lt,
Kontaktinis asmuo Loreta 8 389 63026 darbo metu

Greitai ir kokybiškai montuoju
dujines, kietojo kuro katilines.
Tel. (8-698) 79239.

Nekilnojamasis turtas

Statybinei įmonei nuolatiniam
darbui reikalingi: betonuotojai,
mūrininkai, apdailininkai, montuotojai.
AB”Kupolas”, mob. tel. (8-698)
47087; info@kupolas.lt

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

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

parduoda

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

Įmonė priimtų į darbą ekskavatoriaus mašinistą dirbti su ratiniu
ekskavatoriumi. Atlyginimas pagal
susitarimą.
Tel.: (8-614) 91661,
(8-686) 32101.

Vieno kambario butą (2-as
aukštas) Anykščiuose, adresu: J.
Biliūno g. (centras).
Tel. (8-673) 64329.
Vieno kambario butą Ramybės
mikrorajone (2-as aukštas, plastikiniai langai, šarvo durys).
Tel. (8-602) 49369.
Dviejų kambarių butą Ramybės
mikrorajone. Rami vieta, tvarkingas, laisvas.
Tel. (8-677) 96309.
Trijų kambarių butą Ramybės
gatvėje (3-as aukštas, du balkonai, plastikiniai langai).
Tel. (8-655) 14492.
Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

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

Baltarusiškus durpių briketus
nuo 300 Lt (86,89 EUR), anglis
nuo 550 Lt (159,29 EUR). Sveria
kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Uosines, beržines, juodalksnio
malkas trinkomis, skaldytas.
Brangiai perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.
Kitos prekės
Ūkininkas - kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-70 kg, subproduktus. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.

Naują elektrinį fekalinį siurblį
kanalizacijos srutoms pumpuoti
- 165 Lt (47,79 EUR), 50 m ilgio
žarną - 85 Lt (24,62 EUR).
Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768.
Gyvuliai
12 metų ramų, darbinį arklį.
Sunkintas žemaitukas. Galima
keisti. Atveža.
Tel. (8- 606) 62940.
Karvę.
Tel. (8-682) 83786.
Paršelius.
Tel. (8-611) 16793.

Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
malkas . Galime atvežti.
Tel.: (8-606) 91580, (8-686) 88713.

CE Sertifikatas, 15 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 3600 Lt / 1042,87 EUR.
Tel. 8 686 78355

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas. Gali būti
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Pirkčiau 2 kambarių butą (bendrabučio tipo nesiūlyti).
Tel. 8-679-14209
Nekilnojamasis turtas,
miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Dviejų kambarių butą
Anykščiuose, 1-2 aukštuose.
Tel. (8-699) 53167.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
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Žemės ūkio produkcija
Mažais, dideliais kiekiais - rugius, kvietrugius. Atsiskaito iš karto, išsiveža.
Tel. (8-633) 95657.
Gyvuliai

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt / 4.63 EUR /kg,
belgų telyčaites 11,70 / 3.39 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka
PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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

Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus.
Tel. (8-650) 16017.

Nuolat perka
Moka PVM.

Brangiai įvairų mišką su žeme
arba išsikirsti bei apvalią medieną.
Tel. (8-687) 23618.
Miškus. Moka iki 35 000 Lt
(10136,70 EUR) už ha.
Tel. (8-654) 86640.
Transporto priemonės,
metalo laužas
Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo 300 iki
2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.
Automobilių, mikroautobusų, traktorių, motociklų, metalo laužo supirkimas visoje Lietuvoje.
Seni, nebenaudojami, daužti.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-600) 96172.
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus.
Gali būti daužti, nevažiuojantys.
Pasiima, sutvarko dokumentus.
Tel.: (8-646) 17715,
(8-601) 61510.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius. Utilizuoja.
Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.

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

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimynams, draugams, klebonui Virginijui Taučkėlai, giedotojams, visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą žmoną, mamą, močiutę Marijoną TAMOŠIŪNIENĘ.

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

Pagarbiai,
vyras, dukra su šeima

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.

Gyvenimas - negailestingas,
nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir
Artimiausius iš visų.

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.

Perkame
GRIKIUS

Tel.: 8 698 36704,
8 615 15353, 8 616 25417,
(8 45) 59 5600,
el. paštas info@agrolitpa.lt,
www.agrolitpa.lt

UAB „Tolmana“ brangiai - juodojo
metalo laužą. Klientui pageidaujant
pasiima savo transportu.
Tel.: (8-617 05596,
(8-615) 27582.

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!
„Anykštos“ prenumerata

nuo 13,36 Lt / 3,87 EUR

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau!

1 mėn. - 10 Lt / 2,90EUR.
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.

Nuoširdžiai dėkojame J. Biliūno gimnazijos Osvaldo klasės auklėtojai, klasiokams ir jų tėveliams, draugams, vadovams ir pedagogams, išreiškusiems užuojautas. Už pagalbą, rūpestį, nuoširdumą ir užuojautą esame dėkingi UAB
“Anykščių komunalinio ūkio” vadovams ir darbuotojams,
kavinės „Laumės vingis“ savininkams, giminėms, draugams
ir kaimynams, buvusioms AB Swedbank bendradarbėms ir
visiems kitiems palaikiusiems ir atjautusiems žmonėms.
Už jautrius žodžius atsisveikinant su mūsų mylimu sūnum
Osvaldu, tariame širdingą ačiū visiems.
Osvaldo tėveliai
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob.(8-679) 14209
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-94-58.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba:
šeštadieniais.
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
Redaktorius
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 4200 					
Užs. Nr. 884
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

šiandien
Beata, Faustas, Vaištautas,
Tautenė.
rugsėjo 7 d.
Klodoaldas, Pulcherija,
Regina, Bartas, Bartė, Palmira,
Klodas.
rugsėjo 8 d.
Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumantė, Klementina.
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Pamišimas dėl baravykų...

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Turguje, parduotuvėse ir netgi darbovietėse visos kalbos sukasi
apie baravykus. Miškai ūžia nuo grybautojų, o baravykynuose
jau išminti takeliai. Vieni giriasi jų prisirovę bulviniais krepšiais,
kiti gi vieną kitą dešimtį radę kukliai patyli... Akivaizdu, kad kaip
reta gausiai dygstančių baravykų prisirinkti pavyksta ne kiekvienam. Tuomet jų galima nusipirkti turguje.

mėnulis
rugsėjo 8 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„Anykščių Merfis“:
„O paskui jis mokėsi jungtiniame kurse. Vienam suole sėdėjo
būsimi agronomai, muzikantai ir
lakūnai“.

mįslė
Šventas buvo ir bus, bet į dangų nepaklius?“
Ketvirtadienio mįslės: „Rink
laukuose grūdus – ir matysi, kas
pasėta?“ atsakymas – knyga.

www.anyksta.lt
Ar džiaugiatės atšalusiu oru?
Viso balsų: 275
Ne
135

Taip
76

Būtų smagu, bet žinau, jog
brangiai kainuos šildymas
51

oras
+21

+10

Baravykai tokie gražūs ir sveiki, kad radus net rauti gaila.

Anykščių turguje rinktinių baravykų kilogramą buvo galima
nusipirkti už 12 Lt.
Prieš savaitę į „Anykštos” redakciją užsukę pensininkai gyrėsi, kad per
3 valandas prigrybavo 314 baravykų,
o po mišką juos pavežiojo dukra.
Prieš kelias dienas laikraštį „Anykštoje“ atsiimantis 87 – erių prenumeratorius su žmona vidudienį parodė
automobiliuke gal 4 pilnus krepšius
grybų, tiesa, ne vien baravykų. „Mes
renkame ir ūmėdytes. Prisigrybavome tiek, kad šiemet turbūt į mišką
nebevažiuosime“ - sakė jie.
Prieš gerą savaitę į Šimonių girią
po darbo grybauti nuvažiavusiam
šių eilučių autoriui pavyko rasti vos
kelis baravykus, o štai užvakar per
tą patį laiką, tačiau jau kitose vietose,
pavyko prisirinkti keliasdešimt. Kur
baravykai dygsta, matyt, reikia žinoti.
Antai, turguje grybus pardavinėjusi
mergina teigė, kad mama nuėjo į mišką ir iš karto rado 90 baravykų. Prieš
savaitę rinktinius baravykus ji pardavinėjo po 20 Lt, o vakar kilogramą
pardavė ir už 12 Lt. Beje, tokia kaina
nebuvo patenkinta šalia jos baravykus
po 15 Lt/kg pardavinėjusi kurklietė.
Pasak jos, baravykai šiemet gausiai
dygsta Kurklių šiluose. Nuvežusi jų
į Ukmergės turgų, išpardavusi po 20
Lt už kilogramą kaip mat. Tuo tarpu
drėgnuose Ukmergės rajono miškuose baravykai irgi dygsta gausiai. Antai ties Siesikais, pamiškių kaimuose,
galima nusipirkti bulvinį baravykų
krepšį vos už 30 Lt. Už panašią kainą juos parduoda kai kurie Dabužių
grybautojai.
Anykščių urėdas Sigitas Kinderis pastebėjo, kad šiemet baravykai
gausiai dygsta ne visuose miškuose.
„Baravykų dygimo pradžioje Šimonių girioje radau tik kelis baravykus“,

- „Anykštos“ paklaustas apie grybus
kalbėjo urėdas. - Tačiau iš Burbiškio
ir Troškūnų miškų žmonės baravykus
nešasi krepšiais“. Paklaustas, kokiose
vietose dygsta baravykai, urėdas juokavo, kad yra nelinkęs atskleisti valstybinės reikšmės paslapčių, tačiau
grybautojams baravykų patarė šiemet
ieškoti keturpėsčiomis – baravykai
šiemet gausiai dygsta eglių jaunuolynuose. Beje, jų dygimas eina į pabaigą, jau atsiranda sukirmijusių.
Kad baravykai šiemet dygsta jiems
neįprastose vietose, pastebėjo ir
Anykščių meras, gamtininkas Sigutis
Obelevičius. „Neturiu kada grybauti,
bet sūnus vakar parnešė du krepšius
baravykų, - sakė meras. – Pastebėjau,
kad baravykai šiemet dygsta keistose
vietose – eglynėliuose, miškų pakraščiuose, o brandžiuose miškuose
jų rasti sunku. Panašu, kad gausus jų
dygimas baigiasi“.

Į grakščias, maistingas ir
skanias žvynabudes grybautojai nebekreipia dėmesio.
Autoriaus nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė ir Puponautai II

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Išrikiuoti tarsi skautai
Ant jos stalo puponautai
Naujos spalvos, nauja forma Štai prekybinė reforma.

Trys seansai parduotuvėj
Ir ant stalo būrį turi
Pirko tik tas prekes,
Kurios žaislą jai atneš.

Keturi nauji šampūnai
Šluotos trys, žėlė dėl kūno
Ir vos sutelpa namuos
Bambaliai rūgščios giros.

Išdėlioja ir rūšiuoja
O prieš naktį net apkloja.
Ir štai jaučiasi kas dieną
Puponautų karaliene.

