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Mirė
Antanas
Rindzevičius

2 psl.
šiupinys
KONCERTAS. Kovo 23 dieną
17.00 valandą Anykščių kultūros rūmuose debiutinį albumą pristato visų
laikų geriausias duetas aktorius Marius Jampolskis ir Irūna. Bilieto kaina
30 Lt.

Raguvėlės mokykloje – nauji
posūkiai

Vokiškos karvės peržiemojo
puikiai

Raguvėlės pagrindinės mokyklos direktorė Vilma Diržytė
pageidavo iš darbo išeiti labai
greitai, bet vis tebedirba.

Pažiūrėti vokiškų galvijų
važiuoja net ekskursijos, tad
verslininkas žada vieną bandą
įkurdinti šalia Anykščių – Kurklių kelio.

2 psl.

12 psl.

Euro panikos nėra, bet kainos
žada kilti

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
Prieš vėją nepapūsi, prieš
eurą – irgi. Nors raginama išsaugoti litą, bet tai, kad iš Pabaltijo šalių likome paskutiniai
su savo valiuta, rodo, kad euro
neišvengsime. Greičiausiai po
metų rankose laikysime eurus.
Ką daryti su savo turtu besikeičiant pinigams?

Apdovanojo. Kovo 19 d. – šiemet
jau antrą kartą – Aplinkos ministerija
daugiabučių atnaujinimo programą
administruojančių įmonių ir bendrijų
atstovus apdovanojo už pažangą ir
pastangas modernizuoti daugiabučius ir padėti jų gyventojams sutaupyti lėšų. „Anykščių komunaliniam
ūkiui“ skirtas apdovanojimas „Už
didžiausią progresą“. Anykščių rajono savivaldybėje rangos darbai jau
nupirkti 15 daugiabučių.
Ieško. Anykščių menų centras
skelbia turintis laisvą kultūrinės veiklos vadybininko vietą, nes buvusi
vadybininkė išėjo. Anykščių menų
centre dirba 12 žmonių, o naujasis
vadybininkas, iš kurio reikalaujama
aukštojo koleginio išsilavinimo, paaiškės po pokalbio.
Grupė. Liepą vyksiančio festivalio
„Velnio akmuo“ organizatoriai toliau
skelbia grupes, kurios gros festivalyje.
Šį sykį jie pristatė norvegų avangardinio džiazo grupę „Shining“. Daugiau
informacijos apie grupę galite rasti
naujienų portale www.anyksta.lt.
Juozapinės. Svėdasuose per amžius švęsti Šv. Juozapo atlaidai tarsi
ir nunyko, bet tądien pamaldose giedota šventajam skirta Litanija, o choristai ir parapijos atstovai jaunatviškai
brandaus 30 - ojo gimtadienio proga
sveikino savo vargonininkę Liną Lukošienę. Įdomu, kad taip pat apvalus
gyvenimo jubiliejus ištiko ir Troškūnų bažnyčios vargonininkę Laimą
Juchnienę.

Vienas iš brangiausių parduodamų namų Anykščiuose – buvusios Anykščių savivaldybės Socialinio
skyriaus vadovės Jūratės Griciūtės šeimos namas. Už jį prašoma pusė milijono litų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Žadėjo policininkui sutrupinti makaulę

3 psl.
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Nuo mažų dienų teismų suolus trinančiam ir 11 metų laisvės
atėmimo bausme už nužudymą nuteistam Kurklių II kaimo gyventojui 25 metų Edgarui Karlauskui vėl tenka aiškintis pareigūnams dėl Anykščių policijos komisariato areštinės suniokojimo ir
grasinimo susidoroti su policininku.
Teisme keikėsi rusiškai

Gardėsis. Ką tik skaitytojus pasiekusioje knygoje „Geriausi žurnalo „Šeimininkė“ skaitytojų receptai,
skyrelyje „Mano krašto gardėsis“
dviejuose puslapiuose anykštėnė,
bibliotekininkė Audronė Berezauskienė pasakoja apie Liudvikos Dižiulienės - Žmonos dar XIX amžiuje
parašytą lietuviškos kulinarijos knygą „Lietuvos gaspadynė“ ir originalo
kalba pateikia Leguminos iš bulvių
receptą.

Kai teismo posėdžio metu parodymus davė nukentėjęs policininkas, žmogžudys Edgaras Karlauskas nevyniojo žodžių į vatą:
„Aš tau šikną suspardysiu...“
Autoriaus nuotr.

Praėjusių metų spalio 21 dieną laikomas Anykščių PK areštinėje E. Karlauskas, įtariama,
sugadino inventorių, dėl ko komisariatui padaryta 756 Lt žala,
ir nepakluso areštinės postinio
reikalavimui išeiti iš kameros.
E. Karlauskas, nulaužęs metalinę stalo koją, grasino policininkui sutrupinti makaulę. „Man
su „pagonais“ ir uniforma - ne
autoritetai“, - kodėl nepakluso
pareigūno reikalavimams išeiti iš kameros, teisme aiškino E.
Karlauskas. Jis viso posėdžio
metu buvo nervingas, vaikščiojo
po „narvą“ ir emocingai reaguodavo į bet kokią informaciją, ją

palydėdamas rusiškų keiksmažodžių kruša.
Byloje liudijo ir vienoje kameroje su E. Karlausku sėdėjęs
Dangirutis Čekanauskas, kuris
taip pat atlieka bausmę už įvairius nusikaltimus.Dėl šių dviejų
nuteistųjų vienu metu Anykščių
teisme buvo net 8 Anykščių policijos komisariato pareigūnai,
dėl ko E. Karlausko advokatas
Darius Karvelis stebėjosi, kad
teisme – pusė Anykščių policininkų...

9 psl.
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Mirė Antanas Rindzevičius
Prieš gerą savaitę „Norfoje“ mačiau Antaną Rindzevičių. Pasirėmęs ramentu, skaitė laikraščius... Dabar gailiuosi, kad neužkalbinau... Skubėjau, prabėgau...

Antanui Rindzevičiui buvo
tik šešiasdešimt
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pirmadienį Antaną trenkė insultas, o trečiadienį jis išėjo. Man
regis, pažinojusiems jis liks toks,
koks užfiksuotas nuotraukoje,
besišypsantis... Kiek atsimenu,
A.Rindzevičius net ir problemas
sprendė šypsodamasis, ironizuodamas... Tik iš paskutinio rajono Tarybos posėdžio išėjo nuleidęs galvą. Vasario pabaigoje jis Anykščių

rajono tarybos posėdyje prašė politikų, kad būtų atleistas nuo buvusios skalbyklos nekilnojamojo turto mokesčio, kurio prisikaupė 24
tūkstančiai litų. Skalbykla neveikė
nuo 2006-ųjų, o A.Rindzevičius
rajono Tarybos nariams sakė, jog
paprasčiausiai pražiopsojęs, kada
už gamybinį pastatą imti skaičiuoti mokesčiai. Taigi, lyg jausdamas

Raguvėlės mokykloje – nauji
posūkiai
Raguvėlės pagrindinės mokyklos direktorė Vilma Diržytė nusprendė išeiti iš darbo pakelta galva. Bet nepavyko...
Prieš savaitę, ketvirtadienį,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos „viename langelyje“ V.Diržytė paliko pareiškimą atleisti ją iš darbo nuo pirmadienio.
Penktadienį valdininkai ją susirado
ir įdavė SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
VILIAUS JUODELIO raštą, kuriuo direktorė prašoma perrašyti
savo pareiškimą.
V .JUODELIS „Anykštai“ sakė,
kad V. Diržytė pageidavo, jog ją iš
darbo atleistų DIREKTORIUS, tuo
tarpu tokį sprendimą gali priimti tik
rajono Taryba. Kita vertus, įstatymai
nustato terminus – per kiek laiko
darbuotojas privalo būti atleistas nuo
pareiškimo parašymo dienos, taip
pat yra ir nustatytas terminas, per
kurį pareiškimą išeiti iš darbo para-

šęs žmogus gali jį atsiimti atgal.
O pagaliau rajono Taryba, net
jeigu V.Diržytė raštą būtų adresavusi šiam organui ir įstatymai nekliudytų, direktorės iš darbo atleisti žaibiškai, vis tiek vargu ar būtų
pajėgusi įgyvendinti V.Diržytės
pageidavimą. Nes reikia paskelbti
apie neeilinį posėdį ir sukviesti į jį
25 deputatus...
Apie naują V.Diržytės pareiškimą šį ketvirtadienį ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS V.
JUODELIS nieko nebuvo girdėjęs.
O su pačia Raguvėlės pagrindinės
mokyklos direktore „Anykštai“
pakalbėti nepavyko. Pradžioj direktorė buvo pamokoje, bet ir, kai
paskambinau per pertrauką, telefoną pakėlusi moteris paaiškino, kad
direktorė ragelio į rankas neims,

nepageidauja...
Praėjusiame rajono Tarybos posėdyje deputatai bandė bausti Raguvėlės pagrindinės mokyklos direktorę. Ji, remiantis savivaldybės
auditoriaus Edmundo Cimbalisto
išvadomis, buvo kaltinama pluoštu
pažeidimų, dėl kurių Anykščių prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą.
Tačiau, rajono Tarybos Švietimo,
kultūros, sporto ir turizmo komiteto pirmininkė, konservatorė Aldona Daugilytė E.Cimbalisto išvadas
vadino nekompetentingomis, daug
per Tarybos posėdį kalbėjo ir pati
direktorė.
10 deputatų balsavo už tai, kad
V.Diržytei būtų paskirta pastaba,
10 – susilaikė, o A.Daugilytė buvo
prieš, tad nubausti direktorę balsų
neužteko.
Beje, vasario 25-ąją V.Diržytė
iš darbo atleido savo pavaduotoją
Ireną Kloniūnienę. Taigi, Ragu-

Baigėsi Europrotų kovos
Trečiadienį baigėsi Europrotų turnyras. Visus keturis pavasario žaidimo etapus užtikrintai laimėjo ir nugalėtojais bendroje
įskaitoje tapo „Komandos pavadinimas“. Šioje komandoje žaidė
Aidas ir Jonas Deveikiai, Algimantas Kleiva ir kt.
Antrąją vietą užėmė A. Baranausko pagrindinės mokyklos dešimtokių ir „Anykštos“ redakcijos
vyrų komanda „Baranka“, trečiąją
– „Nikė“ (Anykščių liberalai). To-

liau rikiavosi J.Biliūno gimnazijos
ir A.Baranausko pagrindinės mokyklos mokytojų ir mokinių komandos
– „Už šerną Henriką“ ir „Žydrasis Dunojus“. Šeštąją vietą užėmė

Anykščių savivaldybės administracijos komanda „Šilelio spygliai“.
Iš viso turnyre dalyvavo 11 komandų.
Paskutiniame Europrotų žaidime
buvo surengtas papildomas turnyras
skirtas knygnešiams. Šį žaidimą laimėjo komanda „Už šerną Henriką“.
Europrotų turnyrai rengiami visoje Lietuvoje. Lietuvių komandos

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
mirtį, bandė spręsti problemas.
Tačiau, paaiškėjo, kad mokesčiai
pastovesni nei Antanas...
A.Rindzevičiui buvo tik šešiasdešimt. Jis yra vadovavęs Anykščių buitiniam kombinatui, paskui
turėjo nuosavą skalbyklą, o paskutiniu metu bandė pragyventi iš kaimo turizmo.
Su žmona Regina A.Rindzevičius
užaugino du sūnus - Marijų ir Justiną.
A.Rindzevičius bus laidojamas
šiandien - 12 valandą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Raguvėlės pagrindinės mokyklos direktorė Vilma Diržytė pageidavo iš darbo išeiti
labai greitai, bet vis tebedirba.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
vėlės įvykių chronologija įdomiai
klostosi.
Priminsiu, jog Raguvėlės pagrindinėje mokykloje vaikų liko tik kur
ne kur ir nuo rugsėjo ji taps Troškūnų vidurinės mokyklos Raguvėlės pagrindinio ugdymo skyriumi.
buriasi ir keliuose užsienio valstybių
miestuose. Turnyrai rengiami kaip
įprastiniai protų mūšiai – kiekviename žaidimo etape rengiami penki
turai po 10 klausimų. Vienas turas
skiriamas vaizdams ir vienas muzikai, o kituose trijuose – užduodami
žodiniai klausimai.
Europrotai nuo įprastinio protų
mūšio skiriasi tik tuo, jog visi klausimai yra apie Europą.
-ANYKŠTA

Renkame populiariausią rajono gydytoją
„Anykštos“ skaitytojai jau daugiau nei dešimt metų renka populiariausią rajono gydytoją. Šiemet vėl kviečiame pareikšti savo
nuomonę ir išrinkti 2014 metų populiariausią gydytoją. Suskaičiavę Jūsų padėkas, balandžio 27 d. gydytojams švenčiant savo
profesinę šventę – Mediko dieną – paskelbsime ir apdovanosime
populiariausią rajono gydytoją.
Dar yra laiko padėkoti išgydžiusiam, padėjusiam, patarusiam, gero
žodžio ir širdies negailėjusiam medikui. Galbūt esate dėkingi ne tik
už grąžintą gyvenimą ar gyvenimo
džiaugsmą, gal paprasčiausiai norit pasakyti „ačiū“ už sunkiu Jums
metu gydytojo surastą patį tinkamiausią žodį ar padrąsinimą. O gal
kaip tik gydytojo užsispyrimas pa-

Temidės svarstyklės
Aparatas. Policijoje gautas
P. S., gimusio 1937 metais, gyvenančio Troškūnų seniūnijoje,
pareiškimas, kad iš jam priklausančio ūkinio pastato pavogtas

dėjo ir Jums nepasiduoti užklupusiai ligai...
Populiariausiais
gydytojais
„Anykštos“ skaitytojai yra išrinkę
Anykščių rajono savivaldybės gydytoją endokrinologę Reginą Arlauskienę, vėliau šį „titulą“kelis kartus
yra pelnęs Troškūnų ambulatorijos
bei slaugos ir palaikomojo gydymo
ligoninės vadovas Rimondas Bukelis,
suvirinimo aparatas ir du kampiniai šlifuokliai. Žala – 600 litų.
Mirė. Kovo 20 dieną Anykščių r. PK pradėtas ikiteisminis
tyrimas dėl V. G., gimusio 1958
metais, rasto Debeikių seniūnijoje, mirties priežasties nustatymo.

o absoliuti rinkimų lyderė – Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) ir Kurklių ambulatorijos
gydytoja Dalia Kazlauskienė. 2013
metais, sulaukusi 22 pacientų padėkų,
ji ir vėl tapo nugalėtoja. Beje, pernai
rajono gyventojai iš viso dėkojo net
20 gydytojų.
Padėkos gydytojui kaina – 20 litų.
Už tuos pinigus populiariausiam rajono gydytojui „Anykšta“ skaitytojų
vardu įteiks dovaną – siurprizą.
Gydytojas R. Bukelis turėtų prisiminti vienai metais gautą dovaną –
kėdę...
Padėkas galite užsakyti „Anykštos“
skelbimų skyriuje arba elektroniniu
paštu daiva.g@anyksta.lt, atsiuntus

Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro (PSPC) ir
Kurklių ambulatorijos gydytoja Dalia Kazlauskienė jau
kelis metus iš eilės išrenkama populiariausia gydytoja.
padėką ir mokėjimo kvito kopiją.
„Anykštos“ adresas: Vilniaus g. 29,
LT-29145, Anykščiai.
-ANYKŠTA

spektras
Nuomonė. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
dalyvauja Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdyje, kurio metu
ES šalių vadovai svarsto, kokių
tolesnių veiksmų ES turi imtis padėčiai Ukrainoje stabilizuoti. EVT
posėdyje taip pat aptarta ES ekonomikos būklė ir būdai didinti ES
konkurencingumą. „Rusija labai
aiškiai rodo, kad nenori kalbėtis
ar ieškoti taikių sprendimų. Todėl
būtinas stiprus ir vieningas Europos Sąjungos atsakas, rodantis,
kad netoleruosime tokio grubaus
tarptautinių susitarimų pažeidimo ir vienpusiškai primetamos
naujos politinės logikos. Šiandien
kalbame apie konkrečias, tikslines
sankcijas. Šios sankcijos neturi
būti nukreiptos prieš visą Rusijos
visuomenę, o tik prieš konkrečius
atsakingus asmenis“, - sakė Prezidentė.
Merai. Daugiau nei trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų mano,
kad turėtų būti įteisinta galimybė
miestų ir rajonų savivaldybių merus rinkti tiesiogiai. Teisingumo
ministerijos užsakymu kompanijos
„Baltijos tyrimai“ atlikta gyventojų nuomonių apklausa parodė, kad
76 proc. Lietuvos gyventojų pritaria tiesioginių merų idėjai, 8 proc.
nepritaria, o likusieji 16 proc. šiuo
klausimu neturi nuomonės. Paprašyti įvardinti pagrindinius tiesioginių merų rinkimų privalumus,
dauguma respondentų - 42 proc.
- pažymėjo, kad tokie rinkimai
padidins miestų ir rajonų vadovų
atsakomybę prieš rinkėjus.
Įsileis. Artimiausiu metu politikai ketina taisyti Politinių partijų
įstatymą, kad šis atitiktų dar vieną
ES keliamą direktyvą - šalį leisti
valdyti ES piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje. Patys nesugebantys susitvarkyti su šalies
problemomis politikai galės atsakomybę atiduoti į neaišku kieno
interesams atstovaujančių užsieniečių rankas. Šioje direktyvoje,
apie kurią ES priminė Lietuvai
beveik prieš metus, numatyta, jog
Lietuva, pasirašiusi sutartį su ES,
įsipareigoja vykdyti ES politiką
ir į savo politiką įsileisti kitus ES
piliečius.
Bankas. Seimui siūloma priimti nutarimą dėl Nacionalinio
komercinio banko steigimo. 14
parlamentarų grupės vardu tokį
projektą įregistravo Seimo narys
socialdemokratas Valerijus Simulikas. Nutarimo projekte siūloma
pavesti Vyriausybei, kaip valstybės
turto savininko funkcijas įgyvendinančiai institucijai, iki 2014 m.
gruodžio 31 d. parengti ir pateikti
Seimui teisės aktų projektus Nacionaliniam komerciniam bankui
steigti.
Riboja. Protestuodama prieš
Ukrainos Krymo pusiasalio aneksiją, Norvegijos vyriausybė atšaukė keletą diplomatinių susitikimų
ir karines pratybas su Rusija. Norvegijos premjerė Erna Soldberg
pranešė, kad vizitą į Maskvą atšaukė klimato ir aplinkos ministrė
Tinė Sundtoft. „Ministrė į Rusiją
nevyks, taip pat atšaukti keli kiti
susitikimai su Maskvos atstovais“,
- sakė premjerė.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Ar ateis
Putinas iki
Lietuvos?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Algirdas
BUČINSKAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Nelabai tikėčiau, kad ateis. Manau, kad Lietuvą gina
NATO ir tai yra mūsų saugumo
garantas. Nebent, kas nors vyktų Visagine.

Bronė TUTKUTĖ, Anykščių
miesto gyventoja:
- Man atrodo, kad rusai jau
čia. Visiškai jie niekur ir nebuvo išėję. Saugume KGB dirbo
rusai, dabar dar lenkai daro, ką
nori. Demokratija yra trapi, o
kai kas sako, kad jos išvis nėra.
O iš Putino visko galima tikėtis, tačiau, manau, jo norams
išsipildyti nelemta. Nežinau, ar
ilgai Krymu pasidžiaugs.
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Euro panikos nėra, bet kainos
žada kilti
mo užsieniečiams įsigyti žemės,
nes baigiasi dešimties metų pereinamasis laikotarpis. Tokius įsipaMitai ir spekuliacijos apie būsto
reigojimus Lietuva prisiėmė 2004
brangimą vos įvedus eurą – ypač
Žinoma, ekspertai neskaičiuoja metais, tapdama Europos Sąjungos
populiarios. Tačiau panikuoti ne- tokių smulkių regionų kaip Anykš- nare. Bet kokie žemės įsigijimo
vertėtų,
nes
čiai, tačiau pri- ribojimai neturi būti diskriminaspecialistai tei...8 proc. ketinančių įsi- taikius tą patį ciniai kitų ES piliečių atžvilgiu.
gia, jog naujos
modelį galime Laisvas kapitalo judėjimas yra vievaliutos
įve- gyti būstą gyventojų mano, orientuotis, ką nas iš kertinių ES principų.
dimas neturės jog euro įvedimas turės įta- žada būsimas
Tačiau svarstomas įvairių „saugididelės įtakos kos būsto kainoms...
klių“
įstatymas, kuris tariamai apeuro įvedimas
nekilnojamojo
A n y k š č i a m s . saugotų nuo užsieniečių invazijos.
turto kainoms,
Atsakymas turbūt paprastas – deja, Tiesa, pirmiausia šis įstatymas atsijuk eurą kaip pakaitinę valiutą turi- nekilnojamojo turto kaina mažai suks prieš pačius lietuvius. Tokios
me jau 12 metų. Lietuvoje praėju- priklausys nuo to, ar suremontavo- išvados Lietuvos laisvosios rinkos
siais metais žmonės aktyviai pirko me namus, ar šiltas butas ir maži institutas (LLRI) priėjo išnagrinėnekilnojamąjį turtą dėl to, kad no- komunaliniai mokesčiai. Esminis jęs taip vadinamą žemės įsigijimo
rėjo “atsikratyti” grynaisiais litais. dalykas bus tai, kokia bus Anykš- „saugiklių“ įstatymą. Sakykim,
Įvedus eurą žmonės nustos pirkti čių, kaip miesto ir rajono, finansinė tiek Lietuvos piliečiams, tiek liebūstus, nes bus jau investavę.
tuvių įmonėms, norinčioms įsigyti
padėtis.
Analitikai teigia, kad vos 8 proc.
žemės ūkio paPriminsiu,
ketinančių įsigyti būstą gyventojų kad Anykščių
...didžiausias
pavojus skirties žemės,
mano, jog euro įvedimas turės įta- v a l d i n i n k a i Anykščių kraštui yra ne fi- reikės bent trekos būsto kainoms. Apklausų duo- plojo, kai buvo
jus metus būti
nansinis nepajėgumas....
menys rodo, jog paklausą rinkoje prabilta,
vykdžiusioms
kad
formuos realūs gyventojų porei- gausime kažžemės ūkio veikiai, o ne spekuliacijos – tai gera kokio socialiai remtino rajono sta- klą. Bet juk jaunam pradedančiam
žinia visiems rinkos dalyviams. 10 tusą. Šie aplodismentai liudija apie ūkininkui būtent tam ir reikia žeproc. apklausos respondentų nuro- tai, kad tikėtis žymaus nekilnoja- mės, kad pradėtų užsiimti žemės
dė planuojantys pirkti būstą, nes mojo turto kainų augimo neverta,. ūkiu. Šiuo ir kitais reikalavimais
laiko jį patikima investicija.
nepaisant to, ar bus įvestas euras ar yra iš esmės užkertamas kelias norintiems pradėti ūkininkauti lietudoleris.
Kainos priklausys nuo šalies
Reiktų sugriauti dar vieną mitą viams patekti į rinką.
finansinės padėties
Iš juridinių asmenų, norinčių įsi– apie tai, kad mūsų graži gamta
gyti
žemės ūkio paskirties žemės,
ir geras vardas yra svarbūs faktoTačiau teigiama, kad nekilnoja- riai. Žinoma, negalima paneigti, bus reikalaujama būti vykdžiumojo turto kainos šalyje kils ne- kad kažkiek lemia, tačiau reiktų siems žemės ūkio veiklą. Įstatymu
paisant to, ar kitais metais Lietuvai prisiminti, kad gražią gamtą turi ir siekiama uždrausti keisti turimos
pavyks įsivesti eurą. Tai aiškinama Zarasai, ir Molėtai, todėl nebūtinai žemės ūkio paskirties žemės patuo, kad yra tam tikras cikliškumas žmogus, norintis įsigyti turto, puls skirtį bent 10 metų. Taip pat bus
pinigų ir turto cirkuliacijoje. Saky- pas mus.
reikalaujama
kim, po euro įvedimo ir Taline, ir
Kita vertus,
...Įstatyme numatyta ir 10 metų po žeRygoje nekilnojamojo turto rinka žvelgiant į Eutai, kad žemę pirkti bus ga- mės įsigijimo
ne tik kad nepakilo, bet ir šiek tiek ropos Sąjungos
vykdyti tokią
lima tik toje savivaldybėje, žemės
krito. Beje, ir Europos Sąjungos šalis
ūkio
galima
valstybių patirtis rodo, kad euro pasakyti, kad, kurioje esi registruotas...
veiklą,
kuri
įvedimas gali ir padidinti, ir suma- sakysim, Vokieatitiktų Žemės
žinti būsto kainas, bet tai priklauso tijoje daugelis žmonių finansiškai ūkio ministerijos patvirtintinas
nuo šalies finansinės padėties. Sa- nukentėjo investavę į nekilnoja- produkcijos kvotas. Nesilaikant
kykim,.Prancūzijoje ir Ispanijoje, mąjį turtą gražiose, bet finansiškai šių reikalavimų žemės savininkui
po euro įvedimo praėjus trejiems ir gamybiškai silpnai išvystytose grės administracinė atsakomybė
metams, kainos ūgtelėjo 20 proc., vietovėse.
bei keliatūkstantinės baudos.
Belgijoje - 10 proc., tačiau SlovaNesuvokiama, kaip tokiomis
kijoje smuko 20 proc, o Vokietijosąlygomis žmogus galės dirbti
je - 5 proc. Teigiama, kad Estijos
Didžiausias pavojus - žemės efektyviai. Įstatyme numatyta ir
sostinėje Taline nuo euro įvedi- įstatymo saugikliai
tai, kad žemę pirkti bus galima
mo iki dabar kainos pakilo net 44
tik toje savivaldybėje, kurioje esi
proc., tačiau augimo bumas buvo
Vis dėlto, pats didžiausias pavo- registruotas, arba besiribojančios
ne dėl valiutos keitimo, o tuomet, jus Anykščių kraštui yra ne finansi- savivaldybės teritorijoje. Kitaip
kai po krizės atsigavo šalies ūkis. nis nepajėgumas. Blogai bus, jeigu sakant, ne tik užsieniečiai į AnykšVis dėlto iki krizės buvusių aukš- bus priimti tam tikri įstatymai.
čius neatvyks žemės pirkti, bet ir
tumų Taline nekilnojamasis turtas
Kaip žinome, nuo gegužės 1 d. kauniečiai su vilniečiais negalės
dar nepasiekė – skaičiuojama, kad Lietuva nebegalės taikyti draudi- čia pradėti kurtis...
trūksta dar apie 20 procentų. Kainos kilo ir Vilniuje, bet iki krizinių
dar trūksta 40 procentų.
Užjaučia
(Atkelta iš 1 p.)
Specialistai neigia mitus

Lietuvoje svarbiausias faktorius
irgi yra ne euro įvedimas, o tai, kad
Lietuvoje atsigauna ekonomika,
taigi aktyvėja ir būsto rinka. Štai
„Swedbank“ duomenimis, būstui
įsigyti Lietuvos gyventojai 2013
metais šalies bankuose pasiskolino
daugiau nei 2 milijardus litų - 34
proc. daugiau nei 2012 m.
Pernai šalies gyventojai būstui
vidutiniškai skolinosi maždaug
155 tūkst. litų, o 2008 m. Lietuvos
gyventojai būstui vidutiniškai skolinosi 170 tūkst. litų. Taigi, galime
sakyti, kad finansinė upė jau pralaužė ledus.

Kai ilgiau palaukia arba pats
pasveiksta, arba numiršta...

Kaip aplodismentai sukarpo
investicijas

Bankai paskolų išduoda
vis daugiau
Juozas
DANILAVIČIUS,
Anykščių miesto gyevntojas:
- Aš iškart pasakiau, kad Krymas priklausys Rusijai, nors Putino labai nemėgstu. O kad pas
mus į Lietuvą kada nors įžengs
Rusijos kareivio batas – net
negalvoju. Manau, kad Putinas
suvienijo Rusiją Krymo agresija, tačiau, manau, trumpam.
Visgi, Rusijoje bloga ekonominė padėtis. Net tie lietuviai,
kurie kalba, kad prie „ruskio“
gyventi buvo geriau, nenorėtų,
kad rusai sugrįžtų.

savaitės citatos

Dėl Antano Rindzevičiaus
mirties nuoširdžiai užjaučiu jo
žmoną Reginą, sūnus Marijų
ir Justiną.
LR Seimo narys Sergejus
Jovaiša

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, netikėtai iš
gyvenimo išėjus ilgamečiam
darbuotojui Gintautui SIMANAVIČIUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir
artimiesiems.
UAB „Anrestas“ darbuotojai

Violeta GUSTIENĖ, gydytoja,
apie nurodymus:
„Dabar yra reikalavimas, kad pacientas patektų pas gydytoją per 5
dienas. Tai nelogiška, mes negalime
suspėti.“
Tai ar dirbti, ar žiūrėti?
Eugenijus PAJARSKAS, Anykščių seniūnas, patarė kolegoms:
„Dirbkit ir žiūrėkit į priekį“.
Žiūrėtume ir žiūrėtume...

Valentinas PATUMSIS, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas paaiškino, kur yra priekis:
„Pažvelkit dar į Krymą“.
Ten dirbo ne merginos...
Vytautas V.LANDSBERGIS, rašytojas, režisierius apie pirmuosius
kūrybinius bandymus:
„Draugai kikendavo, studentėms
patikdavo, todėl nunešiau Rudnosiuko istorijas į „Nemuno“ redakciją, bet
man pasakė, kad šie pasakojimai yra
blogi ir visiškai netinkami spausdinti“.
Neteisybė! Obama jau
kartą Putinui skambino!

Lukas PAKELTIS, verslininkas,
rajono Tarybos narys apie Krymo
okupaciją:
„Matome Europos pozicijos vangumą, nes jiems ekonominiai interesai yra svarbesni“.
Paaiškėjo, kad velniai –
netikri
Vaidas VORONAVIČIUS, festivalio „Velnio akmuo“ organizatorius,
apie anykštėnų požiūrį į šį festivalį:
„Visi supranta, kad tai, jog festivalis yra – geriau, nei, kad jo nėra.
Anksčiau žiūrėjo įtariau“.
Vietos užteks, tik užgulti gali

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras, apie geopolitinę situaciją:
„Duok vietos, Viešpatie, jame ir
mums, tarp besistumdančių didčkių,
kukliai besiglaudžiantiems mažiukams“.

žmonės
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Kai gamta veržiasi
Dailininkė, režisierė ir daugelio kitų menų atstovė, piešianti
„Anykštėnės Amiliutės nutikimus“ Rūta Martorana, gyvenanti Le
Gosier mieste, Gvadelupoje, netikėtai atsidūrė gamtos apsuptyje.

tvėriau nepaklausęs. „O, aplink
mane čia visko daug“, - juokėsi
tada Rūta.
Atvykusi į Karibų regioną
R.Martorana susidūrė su gamtos
įvairove, kokios nėra nei Lietuvoje, nei Prancūzijoje. Nuo pat pirmo,
tarsi ir atsitiktinio, atvažiavimo į
šią salą, aplinka Rūtą tiesiog užbūrė. „Šioje saloje nerasi tvarkingos
civilizacijos, bet džiugina amžina
vasara, šiluma, drėgmė, nuostabi
gamta“,- yra pasakojusi ji, kai užsuko į „Anykštos“ redakciją praeitais metais.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Gyvūnai ateina ir atskrenda
Galima sakyti, kad gamta tiesiogine prasme veržiasi į dailininkės
gyvenimą. Vienoje nuotraukoje ji
pasidalino, kaip krabai įsigudrino

patekti į jos butą. Pasirodo, žnypliuotieji išmoko laipioti lietvamzdžiais.
Į namus ar studiją dažnai, pasak
dailininkės, atskrenda ir paukščių.
Nuolat sukiojasi cukrinukės, kurios taiko nugvelbti kokį trupinį,
galima iš studijos žiūrėti į skraidančius kolibrius. Taip pat ir driežai nesirenka kur vaikščioti – jie
atropoja tiesiai į dailininkės studiją. Tikriausiai nori, kad R. Martorana ir juos nupieštų.

Nudžiugina fotografijomis

Dailininkė Rūta Martorana nebijo nei driežų, nei vikšrų – ji
moka pasigrožėti gamtos formomis.
Nuotraukos iš asmeninio albumo.
Ten, kur amžina vasara
Dailininkė R. Martorana kartais
dėl laiko skirtumo ar dėl problemų, susijusių su interneto ryšių
ar elektroniniu paštu, skambina į

„Anykštą“ – tai tekstas pasiklydo, tai piešinys pakeliui iš Karibų į Anykščius kažkur pradingo.
Dažnai šalia Rūtos balso gali girdėti ir keistų garsų. „Kas pas tave
ten per paukštynas“,- kartą neiš-

Tiesa, amžina šiluma ir vasara
pasirodo, jog turi ir kitą savo pusę
– rekomenduojama nuolat vartoti
vitaminus, sakykim, Lietuvoje rekomenduojama pavasarį vartoti vitaminų. Iš pradžių nesupratau, kaip
tai gali būti – juk švieži vaisiai ten
yra kasdien, bet pasirodo, dėl nuolatinės šilumos ir su tuo susijusio
prakaitavimo, reikia šiek tiek padėti organizmui.
Rūta jau gyvendama Anykščiuose garsėjo pomėgiui gamtai,
o ir Gvadelupoje ji savo gyvenimą
pradėjo nuo patirties su gamta –
dalyvavo maratone per miškus ir
Gvadelupos kalnus.
O ir gyvenimas Gvadelupoje
toks, kad jos namus nuo vandenyno skiria pusšimtis metrų, aplink
daugybė gyvūnų, kurių fotografijomis laikas nuo laiko ji dalinasi

Gvadelupietiška višta nelabai skiriasi nuo lietuviškos.

Šis driežas atėjo tiesiai į dailininkės studiją.

Jau yra naujas
„Aukštaitiško formato“ numeris
Meras Sigutis Obelevičius barzdos nesiskus, kol liko
visokio plauko „kėgėbistų“
Trys Sočio olimpiados dalyviai iš Utenos krašto
pasakoja apie olimpiadą, o viena „auklėja“ žurnalistą
Žaliojo Kyšulio respublika – sala, kurioje nėra streso

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Ketvirtadienio vakarą, sėsdamas rašyti „Rievių“, peržvelgiau mūsų krašto spaudą. Nesu
išdidus, todėl varčiau ne tik
„Anykštos“ leidinius, bet ir „Šilelį“, „Nykščius“ ir net įvairius
blogus. Spaudos analizės reziumė: pagrindinė šių dienų Anykščių problema yra Krymo karas
ir Erikas Druskinas, A.Vienuolio
progimnazijos režisierius, savo
reikšme prilygstantis Vladimirui
Putinui.
Jei reikėtų sudaryti viešoje
Anykščių erdvėje tvyrančių problemų dešimtuką, jame pirmautų

bedarbystė, antrąją vietą užimtų
– E.Druskinas, trečiąją – brangus šildymas, paskui – Krymo
karas, toliau, ko gero, būtų
šiukšlės ir Kazimieras Šapoka.
Kažkur dešimtuko gale plevėsuotų A.Vienuolio progimnazijos
direktorė Irena Andrukaitienė ir
Raguvėlės pagrindinės mokyklos
direktorė Vilma Diržytė.
Pagal viešoje erdvėje sklandančius duomenis, rajono
valdžia artimiausiais metais
svajoja apie Anykščių aplinkkelį,
požeminę automobilių stovėjimo
aikštelę prie autobusų stoties bei
požeminę pėsčiųjų perėją. Prieš
porą metų įrengta kairiojo Šventosios tako promenada, dabar
kertamas Anykščių šilelis Lajų
takui. Pradėjęs vardint susimąsčiau, jog didžioji dalis buvusių
ir būsimų rajono investicijų
susiję su lipimu, ėjimu, važiavimu. Pas mus net laiptai į dangų
(t.y. bažnyčios bokštą) įrengti ir
velnio kalneliai (vasaros rogučių trasa). Kažkokia pasąmoninė
gynyba nuo depresijos, judėjimu. Ir jei Lajų takas neišgelbės
nuo depresijos – įsirausim į

žemę. Ant Šventosios upės kranį šv.Elenos salą išsiprašyti...
to, kad matytų...
Rajono Tarybos nariai ką nors
Nuo šitų valdžios sprendivieningai kaltina. Tiksliau
mų nei bedarbystė sumažės,
kaltina „dvejingai“ – socdemai
nei E.Druskinas taps mielas
dėl mokyklos išdraskymo burI.Andrukaitienės pavaduotojui
noja direktorę Vilmą Diržytę, o
Egidijui Šilaikai. Žinoma, karo
konservatoriai leidžia didžiausia
atveju infrastruktūra pagelbės –
stratege kare (dabar jau dėl
ant Lajų tako statysim snaipenieko) būti Aldonai Daugirius, požemiuose slėpsimės nuo
lytei, pliekiančiai Raguvėlės
bombų, o aplinkkelis apsaugos
socdemus. Bet juk kalti tai tik
nuo rusų
jie patys.
...Gal į žygį su nakvyne Nesusitvarkė,
kariuomenės.
Rusai važiuos,
kartu išeikit su E.Šilaika nepateisino
važiuos, vair E.Druskinu. Prie laužo pasitikėjimo
žiuos, važiuos,
mandato. Taip
pasėdėsit, arbatos drauge sakant...
važiuos,
išgersit...
važiuos aplink
E.Druskinas
Anykščius. O
man labai
kol jie važinėsis, išmirs paskureikšmingas kaip simbolis.
tiniai anykštėnai – rusams liks
Nereikia būti Makedoniečio
tuščias miestas ir būsim, mes
Bucefalu – ir lietuviškam bėriui
juos išdūrę, kaip Kutuzovas
aišku, kad A.Vienuolio proNapaleoną...
gimnazijos vadovai: direktorė,
Rajono valdžia, kaip ir būsimi
Kovo 11-osios Akto signatarė
rusai, būsimu Anykščių aplinkI.Andrukaitienė ir jos pavaduokeliu keli metai važinėjosi aplink
tojas rajono Tarybos valdančioRaguvėlės mokyklą. Ir turim
sios koalicijos narys, socialde„paveikslą aliejumi“ – tuščioje
mokratas E.Šilaika yra aršūs
Maskvoje vienišas Napoleonas,
priešai. Jau keli metai tas karas
nesugebantis net žmoniškai
yra peržengęs mokyklos ribas,

ir, apskritai, bet kokias ribas...
„Nykščiai“ padarė atradimą,
kad kai per „google“ vaizdus
ieškai I.Andrukaitienės, tai
„meta“ ne tik I.Andrukaitienę,
bet ir E.Druskiną. Na, jo!
Niekšas! Sugebėk, tu man šitaip
prisiplakti... Pabandžiau aš
„Nykščių“ veikėjo vaizdo per
„google“ vaizdus pasiieškoti.
Žinokit, kokius ten vaizdus duoda! Pradedant Žilvinu Smalsku,
baigiant Marija Daugudiene.
Dieve, Dieve. Geriau būčiau
nežinojęs.
Žinoma, rajono vadovai, man
tradiciškai atsakys – o ką mes
galim? Nei nubausi, nei kurį
iš konfliktuojančių iš darbo
atleisi... Nežinau, ką Jums
reikia daryti. Jūs valdžia! Gal
į žygį su nakvyne kartu išeikit
su E.Šilaika ir E.Druskinu. Prie
laužo pasėdėsit, arbatos drauge
išgersit...
Bet prakaituoti nesinori.
Geriau važinėkim aplinkkeliu,
kol sukursim naują „paveikslą
aliejumi“... Kita vertus, tokiam
miestui kaip Anykščiai trijų
mokyklų yra per daug...
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sekmadienis
6.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k., subtitruota).
6.30 Šventadienio mintys.
7.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
7.55 Girių horizontai.
8.25 Kaimo akademija.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Aviukas Šonas“.
10.00 Gustavo enciklopedija
(subtitruota).
10.30 „Leonardas“.
11.30 Klausimėlis.lt
11.45 Mokslo ekspresas.
12.00 „Australija. Keliautojo
laiku vadovas. Laukiniai metai.
3 d.“.
13.00 „Puaro“. N-7
15.00 LKL čempionatas.
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ Kauno „Žalgiris“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 LKL čempionatas.
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ Kauno „Žalgiris“.
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
17.30 Lašas po lašo.
17.35 Stilius.
18.30 „Ponas Selfridžas“.
20.30 Panorama.
20.45 Savaitė.
21.15 „Šerlokas. 2/2 s.
Baskervilių šuo“. N-7
23.15 Kelias į 2014 pasaulio
futbolo čempionatą. 5 dalis.
23.45 „Puaro“ (k). N-7
6.30 „Žaibo smūgis“.
6.55 „Burtininkai“.
7.20 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.

7.45 „Na, palauk!“
8.10 „Teisingumo lyga“.
8.35 „Benas Tenas.
Supervisata“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 „Ruonis“.
11.50 „Nevykėlis“. N-7
13.35 „Mano puikioji auklė“.
14.10 „Didingasis amžius“. N-7
16.45 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė.
19.30 Šokiai ant ledo.
23.10 „Vienos nakties nuotykis“.
N-14
1.05 „Kobra“ (k). N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. N-7
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7
8.00 „Smurfai“.
8.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
9.00 Sportuok su mumis.
9.30 Statybų TV.
10.00 Laikas keistis.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Daktaras Dolitlis 4.
Prezidento šuo“.
12.55 „Tarnybinis romanas.
Dabartiniai laikai“. N-7
14.55 „Kamelotas“. N-7
16.00 „Virtuvė“. N-7
16.40 Kvieskite daktarą! N-7
17.10 Ekstrasensai tiria. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 Šuolis! N-7
22.30 „Niujorko šešėlyje“. N-14
1.15 „Transporteris“. N-14
7.00 Yra kaip yra (k). N-7

7.55 Nacionalinė loterija.
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
10.00 Sekmadienio rytas.
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė Geografija.
Pavojingi susitikimai.
Paslaptingas žudikas“. N-7
13.00 Dviračio šou (k).
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7
19.00 „Kedrų įlanka IV“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Karo
angelai“. N-7
23.25 „Nemiga“ (k). N-14
1.45 Bamba TV. S
6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Cirko istorijos“.
11.30 „Zoologijos sodo naujagimiai“.
12.00 Gordono Ramzio virtuvės
pamokos
12.30 Savaitgalis su Aleks.
13.00 „Sodo paslaptys“.
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7
16.00 „Išgelbėti dizainerį“. N-7
17.00 „Dora Heldt. Atostogos su
tėčiu“. N-7.
19.00 „Paslaptingos istorijos.
Gyvenu tikėdamas“.
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS „Irenė Hus“.

pirmadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „ Ponas Selfridžas“ (k).
12.00 „Miestelio ligoninė“.
13.00 Stilius (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.50 „Senis“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 LRT forumas.
21.45 Teisė žinoti.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 LRT forumas.
22.45 Vakaro žinios.
23.15 Dokumentinio kino
vakaras. „Vyriausiasis
ginkluotųjų pajėgų vadas
Ovaliajame kabinete. 1 d.
Kubos raketų krizė “.
0.15 „Senis“ (k). N-7
1.30 Visi namie.
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
7.25 „Drakonas“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Didžiosios motušės
namai 2“ (k). N-7
10.50 „Netikšunis“ (k).
12.25 „Na, palauk!“
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Trys bananai“.
13.55 „Audra“. N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7

17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.25 Nuo...Iki....
21.30 Žinios.
22.10 „Juodasis sąrašas“.
N-7
23.10 „Judantis objektas“.
N-7
0.10 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
N-7
1.05 „Karališkos kančios“.
N-7
2.00 „Slapti reikalai“. N-7
6.35 Teleparduotuvė.
6.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš vyrų“.
N-7
10.55 „Garfildas“.
12.25 „Viešnios iš praeities“.
N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Gufis ir jo sūnus
Maksas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.00 „Rosarija“. N-7
16.00 „Nepaklusni širdis“.
N-7
17.00 TV Pagalba. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Pamiršk mane“. N-7
20.00 „Mafijos kronikos“. N-7
21.00 „Moterys meluoja geriau“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.

22.00 „Kerštas“. N-14
23.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
N-14
0.00 „24 valandos“. N-14
1.00 „Kaulai“. N-14
1.50 „Choras“. N-7
2.45 „Penktadienio vakaro
žiburiai“. N-7
3.30 „Pabudimas“. N-14
6.05 Sveikatos ABC.
6.50 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Ekstrasensų mūšis (k).
N-7
9.00 „Kedrų įlanka 4“ (k). N-7
11.00 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
12.00 Kalbame ir rodome. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
14.00 „Nuotakos siaubūnės“.
N-7
15.00 „Didžioji sėkmė“.
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.00 Dviračio šou.
20.30 Yra kaip yra. N-7
21.30 „Keršto troškimas“.
N-14
23.05 „Tikras kraujas“. N-14
0.05 „Mentalistas“ (k). N-7
1.00 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.05 Bamba TV. S
6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VII“.
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N-14
22.45 „Dešimčia metų jaunesni“. N-7
23.45 „Išgelbėti dizainerį“. N-7
0.40 „Juokas juokais (k).
KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“.
8.30 „Mažasis princas“.
9.00 Septynios Kauno dienos.
9.30 Lietuvos dainų šventė. 5
laida.
10.50 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. Knygos
„Evangelija pagal Užkalnį“ pristatymas (k).
11.35 Žemaičių festivalis
Telšiuose. 2008 m.
14.45 Mūsų miesteliai.
Dotnuva.
15.35 Šventadienio mintys.
16.00 Kino gidas.
16.15 Kultūros savanoriai (k).
16.45 TV konkursas „Dainų
dainelė 2014“.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.40 Istorijos detektyvai.
19.25 Aktoriaus Algirdo Grašio
80-osioms gimimo metinėms.
Vakaro autografas (k).
20.15 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu (k).
21.00 Durys atsidaro.
21.30 Lietuvių kinas trumpai.
„Ana geraširdė“ (k). N-7
22.00 Gintauto Dabrišiaus
autorinis kūrybos vakaras su
nauja eilėraščių knyga „Upė
Jekaterinai“ (k).
23.00 Panorama (k).
23.40 „Australija. Keliautojo
laiku vadovas. Laukiniai metai“.
3 d.
0.35 Vidmanto Bartulio oratorija-misterija „Kelias“ (k).

4.15 Farai. N-14.
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė (k).
6.15 Pasivaiksciojimai su Romu
Sakadolskiu. VDU karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
9.05 Jėgos vietos (k).
9.35 KK2 (k). N-7
10.15 Dviračio šou (k).
10.45 Pasivaiksciojimai su
Romu Sakadolskiu. 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 televirtuvė
(k).
14.00 Yra kaip yra (k). N-7
14.55 24 valandos (k). N-7
15.35 KK2 penktadienis (k). N-7
16.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“.
17.20 Padėkime augti (k).
17.45 Receptų užkalbėtoja.
18.15 Nuo...Iki....
19.10 Pasivaiksciojimai su
Romu Sakadolskiu. VDU karta
(k).
19.40 KTV - kino ir televirtuvė.
20.10 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
21.00 „To tikrai nežinojau!“
22.00 „Automobilių paslaptys“.
23.00 Padėkime augti (k).
23.30 „Alfa“ savaitė.
0.00 Sveikatos ABC.
00.50 KK2 (k). N-7
1.30 24 valandos (k). N-7
2.05 Yra kaip yra (k). N-7
3.00 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.
11.00 „Su Anthony Bourdainu
be rezervacijos“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Simpsonai“. N-7
13.00 „Kovotojas nindzė“. N-7
15.00 „Iš peties“. N-7
16.00 „Gamtos jėgos“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Sinbadas ir Minotauras“.
21.00 „Klyvlendo šou“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“. N-14
23.00 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14
0.55 „Tikri bičai“. N-14
7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Savižudybė po
Černobylio“. N-7
9.20 Šiandien kimba (k).
9.50 Namų daktaras.
10.25 Teritorija.
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Mūsų miškai.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.00 „Albanas“. N-7
16.00 Jungtinė lyga. Vilniaus
„Lietuvos rytas“ - Talino „Kalev“.
18.00 Žinios.
18.30 Tarptautinis bušido turnyras „KOK World GP 2014“. N-7.
21.00 Žinios.
21.30 24/7.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.30 „Profas“. N-14
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8.15 „Antinas Gudruolis“.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Galingasis šuo Kripta“.
9.30 „Zigis ir Ryklys“.
10.00 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai“.
N-7
11.00 „Gailestingumo ligoninė“. N-7
12.00 „Karališkos kančios“.
N-7
13.00 „Purpurinis deimantas“. N-7
14.00 „Superauklė“ (k). N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais (k).
16.00 „Šeimynėlė“. N-7
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Melo pinklės“.
19.00 „Uždrausta meilė“.
N-7
21.00 NemaRUS kinas.
„Šuns širdis“. N-7
22.20 „Begėdis“. N-14
23.20 „Vampyro dienoraščiai“. N-14
0.15 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Leonardas.
9.00 Labas rytas, Lietuva
(k).
11.30 Savaitė (k).
12.00 Kine kaip kine (k).
12.30 „Sadūto tūto“ (k).
13.45 Vidmanto Bartulio oratorija-misterija „Kelias“ (k).
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Septynios Kauno dienos (k).
15.30 Istorijos detektyvai.
16.20 Laba diena, Lietuva
(k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.20 „Šerlokas. 2/2 s.

Baskervilių šuo“. N-7
19.50 TV spektaklis
„Juokinga tragedija“.
20.50 Obojaus magija J. S.
Bacho muzikoje.
22.00 „Šuniui ant uodegos“.
N-7
23.30 Panorama (k).
0.15 Teatras. (k).
1.00 Muzikos pasaulio
žvaigždės. Baleto solistės
Neli Beredinos benefisas.
5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.55 24 valandos. N-7
7.35 „Alfa“ savaitė.
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja
(k).
9.00 Žinios.
9.25 „Alfa“ savaitė. (k).
9.50 „To tikrai nežinojau!“
10.50 „Automobilių paslaptys“ (k).
11.50 „To tikrai nežinojau!“
12.50 „Automobilių paslaptys“ (k).
13.50 Padėkime augti (k).
14.15 Valanda su Rūta (k).
15.55 „Alfa“ savaitė (k).
16.20 Ne vienas kelyje (k)
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Gelbėtojai
Havajuose“. N-7
11.00 „Robinas iš Šervudo“.
N-7
12.00 „Las Vegasas“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Moderni šeima“. N-7

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Stačia galva. 2011
metų pasaulio čempionatas.
N-7
16.00 „Las Vegasas “. N-7
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Moderni šeima“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.00 „Šlykštynė“. S
1.05 „Trapučio parkas“. N-14
2.00 „CSI kriminalistai“. N-7
7.30 Teritorija.
8.00 Girių takais.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis. N-7
10.00 Nuoga tiesa. N-7
11.00 Pasaulis X. N-7
12.00 Patriotai. N-7
13.00 „Leninas. Mitai ir tikrovė“.
14.00 „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Air America“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.40 Žinių naujienos. N-7
18.50 Viskas bus gerai! N-7
19.50 „Albanas“. N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Žinių naujienos. N-7
23.00 Pasaulis X. N-7
0.00 „Padangių patruliai“.
N-7
1.00 Reporteris.
1.45 Lietuva tiesiogiai.
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antradienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „Vyriausiasis ginkluotųjų
pajėgų vadas Ovaliajame
kabinete. 1 d. Kubos raketų
krizė“ (k).
11.00 Bėdų turgus (k).
12.00 „Miestelio ligoninė“.
13.00 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.50 „Senis“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 Šiandien. Aktualijų laida
(su vertimu į gestų kalbą).
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Dėmesio centre.
21.45 Pinigų karta.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Pinigų karta.
22.45 Vakaro žinios.
23.15 „Šnipai“. N-7
0.15 „Senis“ (k). N-7
1.30 Dėmesio centre (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
7.25 „Trys bananai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.30 KK2 (k). N-7
10.25 Nuo...Iki... (k).
11.30 Mano vyras gali. N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Varžtelis ir Sraigtelis -

linksmieji meistrai“.
13.55 „Audra“. N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.25 „Pagalbos skambutis“.
N-7
21.30 Žinios.
22.10 „Oušeno tryliktukas“.
N-7
0.35 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
1.30 „Karališkos kančios“. N-7
2.25 „Slapti reikalai“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Žalioji akademija.
7.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.25 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.00 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
11.50 Kvieskite daktarą! N-7
12.25 „Viešnios iš praeities“.
N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Gufis ir jo sūnus
Maksas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.00 „Rosarija“. N-7
16.00 „Nepaklusni širdis“. N-7
17.00 TV Pagalba. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Pamiršk mane“. N-7
20.00 Prieš srovę. N-7
21.00 „Moterys meluoja geriau“. N-7

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Po kupolu“. N-14
23.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
N-14
0.00 „24 valandos“. N-14
1.00 „Kaulai“. N-14
1.50 „Choras“. N-7
2.40 „Penktadienio vakaro
žiburiai“. N-7
3.30 „Pabudimas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
9.00 „ Paladinas. Drakono
žudiko aušra“ (k). N-7
11.00 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
12.00 Kalbame ir rodome. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Nuotakos siaubūnės“.
N-7
15.00 „Didžioji sėkmė“.
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.00 Dviračio šou.
20.30 Yra kaip yra. N-7
21.30 „Bičai“. N-14
23.15 „Tikras kraujas“. N-14
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7
1.10 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.15 Bamba TV. S
6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7

trečiadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 Dvi žvaigždės (k).
12.00 „Miestelio ligoninė“.
13.00 Emigrantai (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.50 „Senis“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Dėmesio centre.
21.45 Istorijos detektyvai.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Istorijos detektyvai.
22.45 Vakaro žinios.
23.15 „Šnipai“. N-7
0.15 „Senis“ (k). N-7
1.30 Dėmesio centre (k).
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
7.25 „Varžtelis ir Sraigtelis linksmieji meistrai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.30 KK2 (k). N-7
10.25 Valanda su Rūta (k).
12.15 Patrulis (k). N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Lydekai paliepus, man
panorėjus“.

13.55 „Audra“. N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.25 „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“. N-7
21.05 „Linksmiausi išdykę
seniokai“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 „Sniegynų įkaitai“. N-14
0.25 „Specialioji Los Andželo
policija“
1.20 „Klientų sąrašas“. N-7
2.15 „Slapti reikalai“. N-7
6.35 Teleparduotuvė.
6.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.00 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
11.50 Kvieskite daktarą! N-7
12.25 „Viešnios iš praeities“.
N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Gufis ir jo sūnus
Maksas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.00 „Rosarija“. N-7
16.00 „Nepaklusni širdis“. N-7
17.00 TV Pagalba. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Pamiršk mane“. N-7
20.00 „Obelis nuo obels“. N-7
20.30 Žvaigždžių dešimtukas.

21.00 „Moterys meluoja geriau“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 Vikingų loto.
22.05 „Daktaras Hausas“.
N-14
23.05 „Gražuolė ir pabaisa“.
N-14
0.05 „24 valandos“. N-14
1.05 „Kaulai“. N-14
1.55 „Choras“. N-7
2.50 „Penktadienio vakaro
žiburiai“. N-7
3.35 „Pabudimas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Yra kaip yra (k). N-7
9.00 „Mentai“ (k). N-7
11.00 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
12.00 Kalbame ir rodome. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Nuotakos siaubūnės“.
N-7
15.00 „Didžioji sėkmė“.
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.00 Dviračio šou.
20.30 Yra kaip yra. N-7
21.30 „Paskutinis bučinys“.
N-14
23.35 „Tikras kraujas“. N-14
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7
1.30 „Prokurorų patikrinimas“.

2014 03 25
7.50 „Draugai VII“. N-7
8.15 „Antinas Gudruolis“.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.
9.30 „Zigis ir Ryklys“.
10.00 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“ (k). N-7
11.00 „Gailestingumo ligoninė“. N-7
12.00 „Karališkos kančios“.
N-7
13.00 „Purpurinis deimantas“.
N-7
14.00 „Superauklė“ (k). N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais.
16.00 „Šeimynėlė“. N-7
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Melo pinklės“.
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7
21.00 „Valytojas“. N-7
22.40 „Begėdis“. N-14
23.40 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.35 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 TV spektaklis „Juokinga
tragedija“ (k).
13.00 Estrados klasikos vakaras.
13.40 Kino gidas.
13.50 „Lietuvos valstybinio
jaunimo teatro metraštis 19651975 m“. (k).
15.00 Kultūros savanoriai (k).
15.30 Teatras (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.20 Pagalbos ranka.
18.45 Klaidelė.

18.55 Futbolas. SMScredit.lt A
lyga. „Žalgiris“ – „Atlantas“.
21.00 Septynios Kauno dienos
(k).
21.30 Kultūra. Rašytojas
Sigitas Parulskis.
21.45 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.
22.30 Pasaulio dokumentika.
„Proto šturmas“ 5 d.
23.00 Naktinis ekspresas.
23.30 Panorama (k).
0.15 Vytauto Klovos opera
„Pilėnai“ (k).
5.00 Info diena.
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Jėgos vietos (k).
12.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
(k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Pasivaikščiojimai su
Romu Sakadolskiu. VDU karta
(k).
14.15 Yra kaip yra. N-7.
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
N-7
11.00 „Robinas iš Šervudo“.
N-7

12.00 „Las Vegasas“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Moderni šeima“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Stačia galva. 2011 metų
pasaulio čempionatas. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Moderni šeima“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.35 „Gyvenama sala“. N-7
0.00 „Vampyras Brukline“.
N-14
2.10 „CSI kriminalistai“. N-7
7.05 Reporteris
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.00 „Vangelija“. N-7
10.10 „Padangių patruliai“.
N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „Moterų daktaras“. N-7
13.00 24/7.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Air America“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.40 Žinių naujienos. N-7
18.50 Viskas bus gerai! N-7
19.50 „Albanas“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Žinių naujienos. N-7
23.00 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
0.00 „Padangių patruliai“ . N-7
1.00 Reporteris.
1.45 Lietuva tiesiogiai.
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N-7.
2.35 Bamba TV. S
6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VII“. N-7
08.15 „Antinas Gudruolis“.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.
9.30 „Zigis ir Ryklys“.
10.00 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“ (k). N-7
11.00 „Gailestingumo ligoninė“. N-7
12.00 „Karališkos kančios“.
N-7
13.00 „Purpurinis deimantas“.
N-7
14.00 Gordono Ramzio virtuvės pamokos (k).
14.30 „Savaitgalis su Aleks“
(k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Juokas juokais“(k).
16.00 „Šeimynėlė“. N-7
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Melo pinklės“.
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7
21.00 „Nesuvokiama grėsmė“.
N-14
22.45 „Begėdis“. N-14
23.45 „V. Vizitas“. N-7
0.40 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Žemaičių festivalis
Telšiuose. (k).
15.10 Skambina Petras
Geniušas (k).
15.35 Posūkiai su Viktoru

Gerulaičiu (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Linksmoji knyga.
18.45 Girių horizontai.
19.10 Estrados klasikos vakaras (k).
19.55 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. Romaino
Gary istorija.
20.45 ...formatas.
21.00 Elito kinas. „Laplandijos
odisėja“. N-14
22.40 Kultūra. Aktorius
Laimonas Noreika.
23.00 Naktinis ekspresas.
23.30 Panorama (k).
0.15 Obojaus magija J. S.
Bacho muzikoje (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Sveikatos kodas.
13.15 Pagalbos skambutis
(k). N-7
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas.
10.00 „Puma“. N-7
11.00 „Robinas iš Šervudo“.

N-7
12.00 „Las Vegasas“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Moderni šeima“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Stačia galva. 2011 metų
pasaulio čempionatas. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Moderni šeima“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.35 „Gyvenama sala 2“. N-7
23.50 Europos pokerio turas.
0.55 „Superžvaigždė“. N-7
7.05 Reporteris.
7.50 Žinių naujienos.
8.00 „Albanas“. N-7
10.10 „Padangių patruliai“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „Moterų daktaras“. N-7
13.00 Patriotai. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Air America“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.40 Žinių naujienos. N-7
18.50 „Moterų daktaras“. N-7
19.50 „Albanas“. N-7
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Žinių naujienos. N-7
23.00 Nuoga tiesa. N-7
0.00 „Padangių patruliai“. N-7
1.00 Reporteris.
1.45 Lietuva tiesiogiai.
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Laikraštį atsiimant „Anykštos“ redakcijoje bei „Žiburio“, „Pušyno“ ir Anykščių vartotojų kooperatyvo parduotuvėje – Gedimino g. 32 – prenumeratos kaina dar mažesnė.
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 Auksinės rankos (k).
11.00 Pagalbos ranka (k).
11.30 Mokslo ekspresas (k).
11.45 Žingsnis po žingsnio.
Būstas (k).
12.00 „Miestelio ligoninė“.
13.00 Gyvenimas (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.50 „Senis“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Taip. Ne.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Dėmesio centre.
21.45 Specialus tyrimas.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas.
22.45 Vakaro žinios.
23.15 „Potvynis“. N-7
1.15 „Senis“ (k). N-7
2.30 Dėmesio centre (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
7.25 „Lydekai paliepus, man
panorėjus“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.30 KK2 (k). N-7
10.25 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
11.25 KK2 penktadienis (k).
N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Vasilisa Gražioji“.
13.55 „Audra“. N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios
22.10 „Voratinklis“. N-7
0.15 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
1.10 „Ties riba“. N-14
2.05 Sveikatos ABC (k).
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.00 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš vyrų“.
N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
11.50 Kvieskite daktarą! N-7
12.25 „Viešnios iš praeities“.
N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Gufis ir jo sūnus
Maksas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.00 „Rosarija“. N-7
16.00 „Nepaklusni širdis“. N-7
17.00 TV Pagalba. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Pamiršk mane“. N-7
20.00 Kitoks tyrimas. N-7
21.00 „Moterys meluoja geriau“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.

21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 „Pavojus rojuje“. N-14
0.00 „24 valandos“. N-14
1.00 „Kaulai“. N-14
1.55 „Choras“. N-7
2.45 „Penktadienio vakaro
žiburiai“. N-7
3.35 „Pabudimas“. N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 Yra kaip yra (k). N-7
9.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
10.00 „Ekstrasensų mūšis“
(k). N-7
11.00 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
12.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Nuotakos siaubūnės“.
N-7
15.00 „Didžioji sėkmė“.
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.00 Dviračio šou.
20.30 Prajuokink mane. N-7
21.30 „Apgavikai“. N-7
23.50 „Tramdytojai“. N-14
0.50 „Mentalistas“ (k). N-7
1.45 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7

penktadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „Naisių vasara“ (k).
11.50 Lašas po lašo (k).
12.00 „Miestelio ligoninė“.
13.00 Taip. Ne. (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.50 „Senis“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.40 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Duokim garo!
23.15 „Potvynis“. N-7
1.15 „Senis“ (k). N-7
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
7.25 „Vasilisa Gražioji“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 Šokiai ant ledo (k).
12.20 „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (k). N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Vova tolimoje karalystėje“.
13.55 „Audra“. N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.50 Patrulis. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 Mano vyras gali. TV
žaidimas. N-7
22.15 „Ne anyta, o monstras“. N-7
0.20 „Vilkolakių medžiotoja“.
N-14
2.00 „Bruno“. S
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.20 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš vyrų“.
N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
11.50 Kvieskite daktarą! N-7
12.25 „Viešnios iš praeities“.
N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Gufis ir jo sūnus
Maksas“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.00 „Rosarija“. N-7
16.00 „Nepaklusni širdis“.
N-7
17.00 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Šrekas. Ilgai ir laimingai“.
21.15 „ Brėkštanti aušra“. 1
d. N-7
23.40 „Esminis instinktas“. S
1.50 „Žaidimų draugas“.
N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Yra kaip yra (k). N-7
9.00 Prajuokink mane (k).
N-7
10.00 „Naujakuriai“ (k). N-7
11.00 „Prokurorų patikrinimas (k)“. N-7
12.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Nuotakos siaubūnės“.
N-7
15.00 „Didžioji sėkmė“.
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Jaunavedžiai“. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės. N-7
21.30 „Robotas policininkas.
Absoliutus žlugimas“. N-14
23.25 „Paskutinis bučinys“
(k). N-14
1.25 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.30 Bamba TV. S
6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VIII“. N-7
8.15 „Antinas Gudruolis “.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Galingasis šuo
Kriptas“.
9.30 „Zigis ir Ryklys“.
10.00 „Gyvenu tikėdamas“

7.50 „Draugai VII“. N-7
8.15 „Antinas Gudruolis“.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.
9.30 „Zigis ir Ryklys“.
10.00 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai“
(k). N-7
11.00 „Gailestingumo ligoninė“. N-7
12.00 „Karališkos kančios“.
N-7
13.00 „Purpurinis deimantas“.
N-7
14.00 Gordono Ramzio virtuvės pamokos (k).
14.30 „Savaitgalis su Aleks“
(k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais (k).
16.00 „Šeimynėlė“. N-7
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Melo pinklės“.
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės II. Smaugiko miškelis“.
N-14
23.05 „Klientų sąrašas“. N-7
0.05 „Farų šeima“. N-7
1.00 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 TV spektaklis „Skapeno
klastos“. 1, 2 d. (k).
13.45 Humoro šventė „Juokis
2005“.
14.40 TV konkursas „Dainų
dainelė 2014“.
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.

18.15 Kultūra.
18.30 Auksiniai scenos
kryžiai. Lietuvos teatro apdovanojimų teikimo iškilmės
Panevėžio Juozo Miltinio
dramos teatre.
21.15 Kultūros savanoriai.
21.45 Legendos.
22.30 Lietuvių kinas trumpai.
„Būkime švarūs...“.
23.00 Naktinis ekspresas.
23.30 Panorama (k).
0.15 Elito kinas. „Laplandijos
odisėja“ (k). N-14
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Autopilotas.
12.45 Tauro ragas. N-7
13.15 Apie žūklę.
13.45 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Puma“. N-7
11.00 „Robinas iš Šervudo“.
N-7
12.00 „Las Vegasas“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Moderni šeima“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Stačia galva. 2011

metų pasaulio čempionatas“.
N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Moderni šeima“. N-7
20.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Pagrobimas“. N-14
23.25 „Amerikietiški kalneliai“.
N-14
1.55 Eurolygos rungtynės.
TOP 16. Kauno „Žalgiris“ Stambulo „Galatasaray“.
7.05 Reporteris.
7.50 Žinių naujienos. N-7
8.00 „Albanas“. N-7
10.10 „Padangių patruliai“.
N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „Moterų daktaras“. N-7
13.00 Sąmokslo teorija. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Air America“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.40 Žinių naujienos. N-7
18.50 „Moterų daktaras“. N-7
19.50 „Albanas“. N-7
21.00 Nusikaltimas ir bausmė. N-14
22.00 Reporteris.
22.45 Žinių naujienos.
23.00 Patriotai. N-7
0.00 „Air America“. N-7
1.00 Reporteris.
1.45 Lietuva tiesiogiai.
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(k).
11.00 „Gailestingumo ligoninė“. N-7
12.00 „Karališkos kančios“.
N-7
13.00 „Purpurinis deimantas“. N-7
14.00 „Nematomas žmogus“
(k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais (k).
16.00 „Šeimynėlė“. N-7
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Melo pinklės“.
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7
21.00 „Inspektorius
Džordžas Džentlis. Garbės
reikalas“. N-14
22.45 SNOBO KINAS
„Vakarėlis“. N-14
0.40 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Septynios Kauno dienos (k).
12.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13.35 Neprilygstami baleto
talentai (k).
15.30 Legendos (k).
16.20 Laba diena, Lietuva
(k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Gustavo enciklopedija
(subtitruota).
18.45 Lietuvių dokumentika.
„Lietuvos vastybinio jaunimo
teatro metraštis 1975-1985
m“.

20.10 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. 12
geriausių knygų pristatymas
ir 2013 metų LLTI premijos
„Kūrybiškiausios knygos“
laureato paskelbimas.  
20.45 „1863-ieji“.
21.45 Linija, spalva, forma.
22.30 Džiazo vakaras.
23.30 Panorama (k).
0.15 Auksiniai scenos kryžiai. Lietuvos teatro apdovanojimų teikimo iškilmės
Panevėžio Juozo Miltinio
dramos teatre (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Padėkime augti (k).
10.30 Šefas rekomenduoja.
10.55 24 valandos. N-7
11.30 Sekmadienio rytas.
12.30 „To tikrai nežinojau!“
13.30 „Automobilių paslaptys“.
14.30 „To tikrai nežinojau !“
15.30 „Automobilių paslaptys“ (k).
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.00 „Puma“. N-7
11.00 „Robinas iš Šervudo“.
N-7
12.00 „Las Vegasas“. N-7

13.05 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Moderni šeima“. N-7
14.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Krokodilų gaudytojo
dienoraštis“. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Kaip aš susipažinau
su jūsų mama“. N-7
0.00 „Anarchijos vaikai“.
N-14
7.05 Reporteris.
7.50 Žinių naujienos. N-7
8.00 „Albanas“. N-7
10.10 „Padangių patruliai“.
N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis. N-7
13.00 Nuoga tiesa. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Air America“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N -7
17.00 Žinios.
17.20 „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“.
18.00 Žinios.
18.40 Žinių naujienos. N-7
18.50 „Moterų daktaras“. N-7
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7
21.50 „Tai Chi didvyris“. N-14
0.00 „Tigrų šalis“. N-14

2014 m. kovo 22 d.

šeštadienis
6.00 Emigrantai (k).
7.00 Bėdų turgus (k).
7.55 Pagalbos ranka.
8.25 Gimtoji žemė.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Aviukas Šonas“.
10.00 Linksmoji knyga.
10.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu“.
13.00 Dainų dainelė 2014.
15.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota).
15.30 Pasaulio panorama.
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Auksinės rankos.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dvi žvaigždės.
23.00 „Dvigubas smūgis“. N-7
1.00 „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu“
(k).
6.30 „Žaibo smūgis“.
6.55 „Burtininkai“.
7.20 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.45 „Na, palauk!“
8.10 „Teisingumo lyga“.
8.35 „Benas Tenas.
Supervisata“
9.00 „Ponas Bynas“.

9.30 Padėkime augti.
10.00 KINO PUSRYČIAI „Trys
nindzės. Pusdienis pramogų
parke “.
11.55 „Kvaišų šeimynėlės
atostogos Las Vegase“.
13.50 „Mano puikioji auklė“.
14.25 „Didingasis amžius“.
N-7
16.40 „Žydroji pakrantė.
Pabudimas“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 Paramos akcija
„Gelbėkit vaikus“.
22.00 „Vagis policininkas“. N-7
23.55 „Senoji mokykla“. N-14
1.45 „Melagių diena“. N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. N-7
7.30 „Bidamanų turnyras“.
8.00 „Smurfai“.
8.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
9.00 Tobula moteris.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Anastasija“.
13.00 „Mano mielas marsietis“. N-7
14.55 „Kamelotas“. N-7
16.00 „Virtuvė“. N-7
16.40 Kvieskite daktarą! N-7
17.10 Ekstrasensai tiria. N-7
18.20 Eurojackpot. Loterija.
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Garfildas 2“.
20.45 „Transporteris 2“. N-7
22.20 „Neįmanoma misija 2“.
N-7

sekmadienis 2014 03 23
6.45 Naujienos. 6.55 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.05 Sveikata.
9.00 Naujienos. 9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.30 Fazenda.
11.00 Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi. 12.35 Liaudies medicina. 13.40
„Jeralaš”. 14.30 Vaidybinis f. „Ant kabliuko”. 16.10 X veiksnys. 20.00 Laikas.
21.00 Antrininkai. 23.55 Vaidybinis f. „Pirksiu draugą”. 1.25 Jūrmala. Humoro
festivalis.2.00 Vaidybinis f. „Balzaminovo vedybos”. 3.25 Pasverti ir laimingi.
3.45 Vaidybinis f. „Gražuolės”. 6.55 Pats sau režisierius. 7.40 Rytinis paštas.
8.20 Žinios. Maskva. 9.00, 12.00 Žinios. 9.15 Humoro laida. 9.45 Gyvūnijos
pasaulyje. 10.15 Animacinis f. 10.35 Vaidybinis f. „Svetima žmona ir vyras po
lova”. 12.20 „Mosfilm” jubiliejui. 12.35 Vaidybinis f. „Ten, kur mano laimė”. 14.30
Vaidybinis f. „Brangus žmogus”. 16.25, 1.50 Humoro laida. 18.00 Savaitės
žinios. 19.30 Vaidybinis f. „Išeiti, kad pasiliktum”. 21.35 Sekmadienio vakaras
su V. Solovjovu. 23.20 Vaidybinis f. „Mama išteka”. 1.15 Kelias į namus. 3.00
Humoro laida.

pirmadienis 2014 03 24
6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30 Mūsų laikais. 12.25 Jūrmala.
Humoro festivalis. 12.45 Tiesa kažkur šalia. 13.00 Metas pietauti. 13.40 Kitos
naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jie ir mes. 15.20 Suprasti. Atleisti. 15.50
J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas”. 21.05 TV serialas „Majoro
Sokolovo heteros”.23.10 Lietuvos „Laikas”. 23.20 Vakarinis Urgantas. 23.55
Naktinės naujienos. 0.05 Pozneris. 1.00 Vaidybinis f. „Imtynininkas ir klounas”.
2.30 Suprasti. Atleisti. 3.25 Mados nuosprendis. 5.10 Muzikinis kanalas.
4.00 Rusijos rytas. 8.05, 3.10 TV serialas “Mano likimo šeimininkė”. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Žinios. 9.30, 12.30, 15.15, 17.40 Žinios. Maskva. 9.50 Atsargiai,
klastotės! 10.50 Apie tai, kas svarbiausia. 12.50 Žinios. Budėtojų dalis. 13.00
TV serialas „Kol stanica miega”. 14.00 TV serialas „Vaikai palaidūnai”. 15.35,
2.20 Ypatingas atvejis. 16.30 TV serialas „Kregždės lizdas”. 18.50 Tiesioginis
eteris. 19.55 TV serialas „Aš nebebijau”. 22.40 Nežinoma Sevastopolio drama.
23.40 Merginos. 0.15 TV serialas „Zonentau”. 1.10 Vaidybinis f. „Stiklinė vandens” (1).

antradienis 2014 03 25

5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas.
9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30 Mūsų
laikais. 12.25 Jūrmala. Humoro festivalis. 13.00 Metas pietauti. 13.40 Kitos
naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jie ir mes. 15.15 Tiesa kažkur šalia. 15.30
Suprasti. Atleisti. 16.00 J. Menšovos laida. 16.55 Mados nuosprendis.17.50
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas”. 21.05
TV serialas „Majoro Sokolovo heteros”. 23.10 Lietuvos „Laikas”. 23.20 Vakarinis

0.55 „Neleisk man išeiti“. N-14
2.45 „Brėkštanti aušra“.1 d.
N-7
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 Brydės.
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 Šefas rekomenduoja.
11.00 „Naujakuriai“. N-7
12.00 „Žmogus prieš gamtą“.
N-7
13.00 Dviračio šou (k).
14.00 Prajuokink mane (k).
N-7
15.00 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 Ekstrasensų mūšis. N-7
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.
19.30 „Roko mokykla“. N-7
21.50 MANO HEROJUS
„Valdomi iš toli“ . N-14
23.40 AŠTRUS KINAS
„Kulkos greičiu“. S
1.35 Bamba TV. S
6.50 „Laukinis gyvenimas“.
N-7
8.40 Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai.
N-7
10.30 „Cirko istorijos“.
11.30 „Zoologijos sodo
naujagimiai“.
12.00 Gordono Ramzio
virtuvės pamokos.
12.30 „Savaitgalis su
Aleks“.
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13.00 „Sodo paslaptys“.
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Išdykę seniokai“.
N-7
16.00 „Išgelbėti dizainerį“.
17.00 „Toks gyvenimas“.
19.00 „Mėnulijos paslaptis“.
21.00 „Minės pirmasis kartas“. N-14
22.45 „Užšalę“. N-14
0.40 „Išgelbėti dizainerį“
(k).
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
8.55 Kultūrų kryžkelė (k).
10.15 Krikščionio žodis.
Laida rusų kalba.
10.30 Kelias. Laida evangelikams (k).
10.50 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014.
Romaino Gary istorija (k).
11.45 „Heda Gabler“.
14.00 Kine kaip kine.
14.30 „Vaikai iš “Amerikos”
viešbučio“. N-7
16.00 Muzika gyvai.
Romantizmas penkiems.
17.30 „1863-ieji (k).
18.30 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą, k).
18.40 „Violeta“. N-7
20.15 Kultūra. Menininkai
Nomeda ir Gediminas
Urbonai.
20.30 Legendos (k).
21.15 Kino gidas.
21.30 „Potvynis“. N-7. 1 s.
23.00 Panorama (k).
23.30 „Potvynis“. N-7. 2 s.

Urgantas. 23.50 Naktinės naujienos. 0.00 Mirtinos dulkės. 1.05 Vaidybinis
f. „Žmogus iš niekur”. 2.20 Suprasti. Atleisti. 3.15 Mados nuosprendis. 4.55
Muzikinis kanalas.
4.00 Rusijos rytas. 8.05, 3.10 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Žinios. 9.30, 12.30, 15.15, 17.40 Žinios. Maskva. 9.50 „Beriozka”.
Kapitalizmas iš po skverno. 10.50 Apie tai, kas svarbiausia. 12.50 Žinios.
Budėtojų dalis. 13.00 TV serialas „Kol stanica miega”. 14.00 TV serialas „Vaikai
palaidūnai”. 15.35 Ypatingas atvejis. 16.30 TV serialas „Kregždės lizdas”. 18.50
Tiesioginis eteris. 19.55 TV serialas „Aš nebebijau”. 22.40 Specialusis korespondentas. 23.45 Galicijos Rusios tragedija. 0.40 TV serialas „Zonentau”. 1.25
Vaidybinis f. „Stiklinė vandens” (2). 2.40 Meduolių namelis.

trečiadienis 2014 03 26
5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30
Mūsų laikais. 12.25 Jūrmala. Humoro festivalis. 12.55 Metas pietauti. 13.40
Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jie ir mes. 15.20 Suprasti. Atleisti.
15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas”. 21.05 TV serialas „Majoro
Sokolovo heteros”.23.10 Lietuvos „Laikas”. 23.20 Politika. 0.20 Naktinės naujienos. 0.30 Nuostabioji Elza 1.20 Vaidybinis f. „Linkėjimai nuo Čarlio Trimitininko”.
2.20 Suprasti. Atleisti. 3.30 Mados nuosprendis. 5.15 Muzikinis kanalas.
4.00 Rusijos rytas. 8.05, 3.10 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Žinios. 9.30, 12.30, 15.15, 17.40 Žinios. Maskva. 9.50 Žudikai iš
kosmoso. 10.50 Apie tai, kas svarbiausia. 12.50 Žinios. Budėtojų dalis. 13.00
TV serialas „Kol stanica miega”. 14.00 TV serialas „Vaikai palaidūnai”. 15.35
Ypatingas atvejis. 16.30 TV serialas „Kregždės lizdas”. 18.50 Tiesioginis eteris.
19.55 TV serialas „Aš nebebijau”. 21.45 TV serialas „Tyrimo paslaptys”. 22.40
Uždrausta istorija. 0.35 TV serialas „Zonentau”. 1.25 Vaidybinis f. „Teatras” (1).
2.40 Meduolių namelis.

ketvirtadienis 2014 03 27
5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas.
9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30 Mūsų
laikais. 12.25 Jūrmala. Humoro festivalis. 13.00 Metas pietauti. 13.40 Kitos
naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jie ir mes. 15.15 Tiesa kažkur šalia. 15.30
Suprasti. Atleisti. 16.00 J. Menšovos laida. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas”. 21.05
TV serialas „Majoro Sokolovo heteros”. 23.10 Lietuvos „Laikas”. 23.20 Vakarinis
Urgantas. 23.50 Naktinės naujienos. 0.00 Vėlai vakare. 0.45 Žvaigždėlaivis.
1.15 Vaidybinis f. „Trisdešimt trys”. 2.25 Suprasti. Atleisti. 3.20 Mados nuosprendis. 5.05 Muzikinis kanalas.
4.00 Rusijos rytas. 8.05, 3.10 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Žinios. 9.30, 12.30, 15.15, 17.40 Žinios. Maskva. 9.50 „Atleiskite,

1.00 Estrados klasikos vakaras (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 24 valandos (k). N-7
14.10 KK2 (k). N-7
14.55 Dviračio šou (k).
15.25 Padėkime augti.
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Jėgos vietos.
18.45 KK2 penktadienis. N-7
20.00 Alchemija LVIII.
Intelektas ir laisve. VDU karta.
20.30 Padėkime augti (k).
21.00 „To tikrai nežinojau!“
22.00 „Patobulinti automobiliai“.
23.00 Pagalbos skambutis.
N-7
23.55 Valanda su Rūta.
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7
2.40 Yra kaip yra (k). N-7
3.30 Jėgos vietos (k).
4.00 Alchemija LVIII. Intelektas
ir laisve. VDU karta (k).
8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 „Su Anthony Bourdainu
be rezervacijos“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Simpsonai“. N-7
13.00 Džeimio Oliverio patie-

kalai per 15 minučių.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 „Gamtos jėgos“. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 6 kadrai. N-7
19.00 „Justinas Bieberis.
Niekada nesakyk niekada“.
N-7
21.20 „Elitinis būrys“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“.
N-14
23.00 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14
1.00 Aukščiausia pavara.
2.00 „Rimti reikalai“. N-14
2.25 „Bobo užkandinė“. N-14
7.45 „Gamtos pasaulis“.
8.00 Pasaulis X. N-7
9.00 „Pasaulio istorija“. N-7
10.00 „Didieji politikai.
Franklinas Rooseveltas“. N-7
11.00 Viskas bus gerai! N-7
13.00 „Moterų daktaras“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.10 LKF taurė 2014. I pusfinalis. Kauno „Žalgiris“ - Prienų
„TonyBet“ arba Pasvalio
„Pieno Žvaigždės“.
19.00 Žinios.
19.30 Žinių naujienos. N-7
19.45 LKF taurė 2014. II pusfinalis. Vilniaus „Lietuvos rytas“
- Klaipėdos „Neptūnas“ arba
Šiaulių „Šiauliai“.
21.20 Žinios.
21.50 „Paramedikai“. N-14

mes nežinojome, kad jis nematomas”. 10.50 Apie tai, kas svarbiausia. 12.50
Žinios. Budėtojų dalis. 13.00 TV serialas „Kol stanica miega”. 14.00 TV serialas „Vaikai palaidūnai”. 15.35 Ypatingas atvejis. 16.30 TV serialas „Kregždės
lizdas”. 18.50 Tiesioginis eteris. 19.55 TV serialas „Aš nebebijau”. 21.45 TV
serialas „Tyrimo paslaptys”. 22.40 Ant amžinybės slenksčio. 0.35 TV serialas
„Zonentau”. 1.25 Vaidybinis f. „Teatras” (2). 2.40 Meduolių namelis.

penktadienis 2014 03 28
5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30
Mūsų laikais. 12.25 Jūrmala. Humoro festivalis. 12.55 Metas pietauti. 13.40
Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jie ir mes. 15.15 Suprasti. Atleisti.
15.45 Lauk manęs. 16.40 Mados nuosprendis. 17.40 Vestuvių sąmyšis. 18.25
Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas”. 21.05 TV žaidimas „Stebuklų laukas”. 22.10 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 0.20 Vakarinis
Urgantas. 1.05 Jūrmala. Humoro festivalis. 1.30 Vaidybinis f. „Asa”. 3.55
Vaidybinis f. „Paskutinė auka”. 5.25 Suprasti. Atleisti. 5.50 Mados nuosprendis.
6.40 Muzikinis kanalas.
4.00 Rusijos rytas. 8.05, 3.10 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Žinios. 9.30, 12.30, 15.15, 17.40 Žinios. Maskva. 9.50
Visa Rusija. 10.00 Kiti A. Vertinskajos krantai. 11.00 Apie tai, kas svarbiausia.
12.50 Žinios. Budėtojų dalis. 13.00 TV serialas „Kol stanica miega”. 14.00
TV serialas „Vaikai palaidūnai”. 15.35 Ypatingas atvejis. 16.30 TV serialas
„Kregždės lizdas”. 19.00 Tiesioginis eteris. 20.10 Dvikova. 22.05 Gyvasis
garsas. 23.50 Vaidybinis f. „Aukštosios mados drabužiai”. 1.25 Vaidybinis f.
„Raudonasis lotosas”.

šeštadienis 2014 03 29
7.00 Naujienos. 7.25 Kontrolinis pirkimas. 7.55 Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės ir
gudruoliai. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Metas
pietauti. 10.55 „Bernardas”. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.15
Gyvenimas - ne pasaka. 13.20 Vaidybinis f. „Ant kabliuko”. 15.05 TV serialas
„Mano antroji puselė”. 18.25 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 20.00 Laikas. 20.25
Pasverti ir laimingi. 22.40 Kas? Kur? Kada? 23.50 Šįvakar su A. Malachovu.
1.15 Vaidybinis f. „Švediškas degtukas”. 2.10 Vaidybinis f. „Putine raudonasai”.
4.50 Vaidybinis f. „Reportažas”. 6.20 Muzikinis kanalas.
4.05 Vaidybinis f. „Pranašystė”. 5.35, 6.15 Vaidybinis f. „Aukštosios mados
drabužiai”. 6.00, 9.00, 12.00 Žinios. 7.25, 9.55 Animacinis f. 7.45 Šunų planeta. 8.15 Šeštadienio talka. 9.10, 12.20 Žinios. Maskva. 9.25 Kelias į namus.
10.15 Vaidybinis f. „Prancūzų kalbos pamoka”. 12.30 Sąžiningas detektyvas.
13.00 Miestelis. 13.25 Šeštadienio vakaras. 15.40 Kreivas veidrodis. 18.00
Šeštadienio žinios. 18.45 Vaidybinis f. „Jeigu tu ne su manimi”. 22.40 Vaidybinis
f. „Židinio svečias”. 0.25 Vaidybinis f. „Žmogus, kuris žinojo viską”. 2.25 Humoro
laida.

SVEIKATOS ALĖJA
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Praėjusiame laikraščio numeryje pristatyta nauja rubrika ,,Viskas apie dantų atkūrimą” sulaukė nemažo mūsų
skaitytojų susidomėjimo. Ypač aktuali ši tema pasirodė daugumą arba visus dantis praradusiems žmonėms. Šiandien
mūsų rubrikoje atsakymai tiems, kas iki šiol buvo pasmerkti nešioti išimamus protezus arba ryžtis ilgam ir sudėtingam gydymui.
Savo klausimus siųskite el. paštu anyksta@anyksta.lt

Kuo pakeisti ,,dantis stiklinėje” ?
Apsidžiaugiau radusi naują
rubriką apie dantų atkūrimą.
Jau senokai netekau visų viršutinių dantų. Rašėte, kad užtenka
tik keturių implantų ir tik vieno
vizito, kad uždėti visus naujus,
bet mano odontologė sako, kad
reiktų 6 – 8 implantų, o prieš
tai dar reikia priauginti kaulą?
Kaip iš tikro?
(Aurelija Š., 58 m.)
Lietuvoje naudojami dantų
implantai tarpusavyje labai skiriasi, skirtingos ir jų teikiamos
dantų atkūrimo galimybės. Ne
visi implantai suteikia galimybę per trumpiausią laiką atkurti
vieno žandikaulio dantis tik ant
4 implantų. Mes dirbame su pirmaujančios pasaulyje Švedijos
kompanijos ,,Nobel Biocare“ implantais. Ši kompanija per beveik
50 savo gyvavimo metų implantavimo ir dantų atkūrimo technologijas išvystė iki neįtikėtinų aukštumų. Praradusiems visus dantis
,,Nobel Biocare” rekomenduoja
unikalią ,,All-on-4” (išvertus iš
anglų k. – „visi ant keturių“) metodiką, kurią naudojant vieno žandikaulio dantims atkurti užtenka
tik keturių implantų. Dažniausiai
jau to paties vizito metu uždedami
laikini dantys. Vėliau jie pakeičiami nuolatiniais.
Tiems, kas turi sunykusį viršutinį žandikaulį, ,,Nobel Biocare“

yra sukūrusi specialius ilguosius
,,Zygoma“ implantus, kurie yra
sriegiami į skruostikaulį – kaulą,
kuriame beveik visiems pacientams
galima tvirtai fiksuoti vieną ar daugiau implantų. „Dantų priežiūros
centras“ Kaune turi vieną moderniausių kompiuterinių tomografų,
leidžiančių matyti paciento žandikaulio vaizdą 3D formatu ir įvairiais pjūviais. Tai suteikia galimybę
tiksliai įvertinti tikrąją žandikaulio
būklę ir kompiuterio pagalba suprogramuoti galimus sprendimus
bei juos pademonstruoti pacientui.
Taigi pacientai gali patys vizualiai
pamatyti ir įvertinti, koks dantų atkūrimo implantais būdas jiems rekomenduojamas. Anykščių ,,Dantų
priežiūros centre“ darome panoramines nuotraukas, kurios yra labai
svarbios tinkamai įvertinant pacientų dantų būklę ir sudarant efektyvų
gydymo planą.
Neturiu daugelio viršutinių
šoninių dantų, kuo implantai geriau nei prie šoninių dantų tvirtinamas tiltelis ?
(Joana V., 66 m.)
Pagal senas metodikas, jeigu
šalia buvusio danties yra du sveiki dantys, ant jų dedamas tiltelis.
Liūdniausia, kad tenka tuos sveikus dantis nušlifuoti, o tai jau yra
sveiko danties pažeidimas. Praėjus
maždaug 10 metų, dantys po tiltu

vienaip ar kitaip sugenda. Galiausiai vis viena belieka rinktis implantus. Tinkamai prižiūrimi dantys ant implantų gali tarnauti visą
gyvenimą. Kaip tik todėl siūloma
rinktis implantus.
Neturiu laiko ilgam gydymui,
bet naujų dantų labai reikia.
Nuosavų likę tik keli ir tie patys
sugedę. Kiek laiko užtruktų visų
naujų dantų sudėjimas?
(Mykolas Z., 61 m.)
Gydymo laikas priklauso nuo
konkretaus atvejo, todėl neapžiūrėjus Jūsų būtų sunku tiksliai atsakyti į šį klausimą. Kaip minėjau,
mūsų centras dirba su švediškais
,,Nobel Biocare“ implantais ir
naudoja šios kompanijos rekomenduojamas dantų atkūrimo
metodikas, kurios leidžia išvengti
daugelio tarpinių procedūrų, todėl
dantų atkūrimo laikas yra minimalus.
Preliminariai galiu pasakyti, kad
taikant unikalią ,,All-on-4” metodiką gydymo eiga galėtų būti tokia: pirmasis susitikimas skiriamas
konsultacijai, bendram jūsų būklės
įvertinimui bei gydymo plano aptarimui. Jeigu mūsų pasiūlytas gydymo planas bei sąlygos yra tinkamos,
suderinamas implantavimui skirtas
vizitas. Šio vizito metu pašalinami
jūsų likusieji nesveiki dantys ir iš
karto sudedami aštuoni implantai

(po keturis į kiekvieną žandikaulį).
Prie jų paprastai iš karto tvirtinami
laikini, tvirti, natūraliai atrodantys
dantys. Taigi, nereikia kęsti jokio
diskomforto dėl dantų trūkumo,
nauja šypsena galėsite džiaugtis
jau po pirmojo vizito. Po šio etapo
paprastai kviečiame pacientus kelis
kartus trumpam atvykti kontrolinei
apžiūrai. Praėjus 2-6 mėnesiams
laikini dantys keičiami nuolatiniais.
Suskaičiavau, kad naudojant
,,Nobel Biocare“ implantus ir taikant modernias technologijas, dantis atkurti galima iki 6 kartų greičiau
nei įprastai implantuojant. Turiu
omenyje unikalią „Nobel Biocare“
metodiką „NobelGuide“, kai dantys
implantuojami pagal kompiuteriu
sukurtą planą - chirurginė dantų implantavimo procedūra suplanuojama
itin tiksliai, saugiai ir patikimai, gydymas minimaliai trumpas, gijimas
dažniausiai yra greitas ir sklandus. Ši
metodika ypatinga ir tuo, kad atskirais
atvejais, suteikia galimybę išvengti
,,laikinųjų dantų etapo“, t.y. iškart po
implantavimo tvirtinami iš anksto,
pagal individualius paciento parametrus, pagaminti nuolatiniai dantys.
Naujų dantų labai reikia, bet
implantuoti man yra brangoka.
Gal galima atsiskaityti už gydymą dalimis?
(Nelė G., 49 m.)
Dantų atkūrimas naudojant im-

į Jūsų klausimus atsako
„Dantų priežiuros centro“ vadovas
Simonas Bankauskas

plantus nėra pigus, bet tik sąlyginai. Juk kalbame apie elementarius žmogaus poreikius – teisingai
kramtyti, nevaržomai šypsotis ir
bendrauti. Aptardami su pacientu gydymo planą, jo kainą, kartu
suderiname ir abi šalis tenkinantį
mokėjimo grafiką. Be to noriu pažymėti, kad mūsų centre yra teikiama ,,Medlizingo“, t.y. gydymo
išsimokėtinai paslauga.
Tereikia užsukti į vieną iš
mūsų klinikų ir, pasikonsultavus
su gydytoju dėl gydymo plano
bei suderinus kainą, pateikti savo
asmens duomenis. Tada klinikos
darbuotojai internetu kreipiasi
į lizingo bendrovę ir per keletą
minučių gaunamas atsakymas,
kokio dydžio finansavimas įmanomas. Pacientas pats įvertina
mėnesinę įmoką, pasirenka paskolos terminą, mokėjimo grafiką. Tuo pačiu suskaičiuojama,
kokio dydžio įmokas teks mokėti
kas mėnesį.

www.nobelsypsena.lt

Žadėjo policininkui sutrupinti makaulę
(Atkelta iš 1 p.)
Prašė dėl turto sugadinimo
išteisinti
„Nemanau, kad mano ginamajam kaltinimai pasitvirtino visa
apimtimi, - baigiamosiose kalbose
sakė advokatas D.Karvelis. - E.
Karlauskas kameros lango fiksatorių negadino, pakabų nenulaužė
(policijos pareigūnai tvirtino, jog
E. Karlauskas iš nulaužtų metalinių pakabų, prijungęs prie jų laidus, pasidarė savadarbį šildytuvą ir
areštinėje virėsi „čefyrą“, E. Karlauskas neigė, jog tai jis pasidarė
savadarbį prietaisą – red.past.). Jei
kaltinamasis tik stalo koją išlaužė,
tai yra ne nusikaltimas, o tik baudžiamasis nusižengimas. Jis sako,
kad stalo kojos neišlaužė, bet ją
nuėmė. Nuo stalo viršaus nuplėštą
atplaišą galima priklijuoti ir žalos
nebus. Todėl prašau mano ginamąjį dėl turto sugadinimo išteisinti“.
Prokuroras Arvydas Miečius kaltinamajam siūlė už abu nusikaltimus
skirti 1 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią subendrinus
su ankstesniais teismų nuospren-

džiais , E. Karlauskui iš viso reikėtų
kalėti 12 metų ir 2 mėnesius.
Policininkai nematė,
kaip gadino inventorių
Teismas E. Karlauską dėl policijos komisariato inventoriaus sugadinimo išteisino, kadangi nė vienas
bylos liudytojas nepatvirtino matęs, jog areštinės kameros spintelės
medinį stalviršį, kurio vertė 240
Lt, rūbų kabyklą, kurios vertė 105
Lt, dviejų langų orlaidžių ribotuvų
fiksatorius, kurių vertė 240 Lt, bei
metalinio stalo koją, kurios vertė
40 Lt, būtų sugadinęs teisiamasis.
Pats E. Karlauskas prisipažino tik
nulaužęs stalo koją. Todėl buvo atmestas ir Anykščių policijos komisariato ieškinys.
Už pasipriešinimą policijos pareigūnams Anykščių rajono apylinkės teismas šeštą kartą teisiamam
E.Karlauskui skyrė vienerių metų
laisvės atėmimo bausmę. Ją subendrino su ankstesniais teismų nuosprendžiais, todėl galutinė bausmė,
kurią E.Karlauskas dar turės atlikti
pataisos namuose, yra 8 metai ir 4

mėnesiai.
Sugėrovą dar kartą sutryptų
2009 metų birželio mėnesį Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu 20–mečiui E. Karlauskui
buvo skirta 11 metų laisvės atėmimo bausmė už dvigubai vyresnio
Jono Kovalevskio nužudymą.
2008 metų gruodžio 12 dieną
apie 17 valandą savo motinos Nijolės Karlauskienės namuose Kurklių II kaime, būdamas apsvaigęs
nuo alkoholio, dėl asmeninių nesutarimų ir pykčio, kad J. Kovalevskis jį apkaltino kaimyno benzininio pjūklo vagyste, E. Karlauskas
pastarajam spyrė į galvą ir nugarą, smūgiavo alkūnėmis į įvairias
kūno vietas, talžė galvą ir nugarą
taburete. Dėl minėto smurto J. Kovalevskiui lūžo penki šonkauliai,
plyšo dešinės pusės plautis ir, įvykus vidiniam kraujavimui į krūtinės ertmę, J. Kovalevskis mirė.
E. Karlauskas tuomet teisme tariamai gailėjosi dėl nužudymo, tačiau teigė atsiradus galimybei dar
kartą savo sugėrovą sutryptų...

UAB „Anykštos redakcija“
gali paruošti ir atspausdinti
mlankstukus,

mdiplomus,

mbukletus,

mA3 ir A4 dydžio

mreklamines skrajutes,
mvizitines korteles,
mblankus,

plakatus,
mlipdukus
automobiliams.

SKELBIMAI

įvairus
Rasta piniginė.
Tel. (8-685) 71158.
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m, pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų
montavimas. Suteikiame garantija.
Tel. (8-699) 81270.
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Kokybiškai ir nebrangiai atlieku vidaus ir apdailos darbus.
Tel. (8-647) 59686.
Baldų gamyba

Kasame, valome, tvenkinius, tiesiame kelius, atliekame kitus žemės
darbus.
Tel. (8-670) 49682.

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, miegamojo, vaikų kambario
baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

Parduoda MTZ-80, 2 tonų purkštuvą, svarstykles, 3 veršių karvę.
Perka vienaašę priekabėlę (gali būti
be ašies).
Tel. (8-617) 76838.

Griauname pastatus, sumalame
statybines atliekas.
Tel.(8-682) 92949.

Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kitus baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.

Remontuoja rusiškus traktorius.
Perka jų dalis, tinkamas remontui ir
lengvuosius automobilius ardyti, remontuoti.
Tel. (8-695) 49071.

Dengiame, remontuojame stogus,
statome malkines, pavėsines, terasas, daržines ir kitus ūkinės paskirties pastatus. Pasirūpiname medžiagomis.
Tel. (8-648) 86123.

Nuoma
Išnuomoju 25 ha ariamos žemės plotą 5 metams Storių kaime, 260 Lt/ha.
Tel. (8-602) 84088.
Išnuomojame komercines patalpas Anykščiuose šalia viešbučio
„Puntukas“.
Tel.: (8-602) 46826, (8-650) 22313.
Nuomoju palapinę, stalus, indus.
Tel. (8-676) 62035.
Išnuomojamos labai tvarkingos
administracinės patalpos su baldais
Mindaugo gatvėje, Anykščiuose (2
kabinetai, bendras plotas 33 kv. m).
Tel. (8-610) 00543.
Išsinuomočiau vieno kambario tvarkingą butą.
Tel. (8-679) 75573.
Paslaugos
Atlieka topografines nuotraukas ir
kadastrinius žemės sklypų matavimus.
Tel. (8-672) 61813.
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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Troškūnuose - sodybą su naujai
pastatytu namu (yra sodas, 15 arų
žemės).
Tel. (8-612) 85703.
Pusę namo Kavarske, šalia bažnyčios su pagalbiniais pastatais: sandėliukas, malkinė, rūsys. Plotas 45 kv. m.,
sklypo plotas 7,5 arai. 22 000 Lt
Tel. (8-691) 90056.
Namą Anykščių miesto centre
Leliūnų g. 4 (62,11 kv. m, namas
uždengtas nauja šiferio danga, yra
šulinys, name 3 kambariai, kaina 33
000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
Komercinės paskirties patalpas
(buvusi parduotuvė „Dovanų namai“)
J. Biliūno g. 7 (senosios vaistinės patalpos, bendras plotas 55 kv. m, kaina
59 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
1,5 kambario jaukų butą J. Biliūno
g. 20. Naujas remontas ir nauji baldai,
4-as aukštas, yra rūsys.
Tel. (8-699) 62230.
Tvarkingą dviejų kambarių butą
Ramybės mikrorajone (5-as aukštas,
yra signalizacija).
Tel. (8-680) 24413.
Žemės ūkio technika
Bulvių sodinamąsias, rotacines šienapjoves, purkštuvus, kultivatorius,
presus, lėkščiuotuvus, vagotuvus,
„šnėkus“, „Kverneland“ plūgus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
MTZ-52 (10 500 Lt), MTZ-550 (13
500 Lt), MTZ-50 (6 000 Lt), MTZ-82
dalimis.
Tel.: (8-641) 57036, (8-629) 73699.

Statybos ir remonto darbai

Gaminame virtuvės, svetainės ir
kitus korpusinius baldus. Gera kaina
ir kokybė.
Tel. (8-603) 35705.

Šiltiname pastatus - užpildome oro
tarpus ekovata, termoputa, granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
Statau medines pirtis, renovuoju
senas. Gaminu pavėsines, lauko,
sodo baldus. Atlieku kitus statybos
darbus, kloju plyteles.
Tel. (8-672) 38079.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Gamina, montuoja įdėklus, pristatomus, apšiltintus kaminus. Valo
kaminus. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm
skardą.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.
Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai
namus, gamybinės paskirties patalpas, kalkinu fermas, atlieku kitus
statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Stogų ir fasadų plovimo, dažymo
darbai. Kaminų valymo, skardinimo
darbai.
Tel. (8-676) 27372,
www.alpinistas.lt
Kitos prekės
Pigiai - geros būklės prieškambario
komplektą „Sodžius“ (šviesus, plotis
1,56 m), šaldytuvą „Snaigė“ (2 šaldymo lentynos).
Tel. (8-618) 39872.
Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai, šlaitiniai, dengti polikarbonatine danga.
www.siltnamis.info;
www.metalika.lt, Nemuno g. 51, Panevėžys, P.
Višinskio g. 32, Šiauliai; trel.: (8-45)
42-91-08, (8-656) 69123.
Raudonas skylėtas plytas (naudotos).
Tel. (8-676) 26318.
Varstotą - staliaus darbastalį. Kaina
sutartinė. Pigiai - rusų gamybos metalinius radiatorius 10 vnt.
Tel. (8-611) 81986.
Kviečius.
Tel. (8-673) 49410.
Lietuvišką kiaulienos skerdieną puselėmis 40-70 kg. Atveža.
Tel. (8-607)12690.
Kuras
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-688) 16462.
Malkas.
Tel. (8-684) 14841.
Pasiruošk ateinančiai žiemai.
Parduoda ąžuolo, uosio, beržo, alksnio malkas. Ertmetrio kaina nuo 65
Lt.
Tel.: (8-604) 77822, (8-656) 56139.

KATILAI KAMINAI VISI
SANTECHNIKOS DARBAI
Konsultacija, montavimas.
Prekyba išsimokėtinai. Garantija.
J. Biliūno g. 18, Anykščiai,
„Vilpra“ mini salonas,
tel.: 5-43-74,
(8-610) 39151, (8-618) 46975.

UAB „Anykščių techninio sporto klubas“

ORGANIZUOJA B kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.
Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

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

Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi kovo 24-27 d.d. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

E. Bagočiūno įmonė

PAMINKAI
GERIAUSIOMIS
KAINOMIS

Kavarskas, Pienės g. 25, tel.:
(8-688) 02132, (8-689) 98696.

A. Jogelos IĮ „Skardininkas“
STOGŲ DENGIMAS
SKARDINĖS STOGŲ
DANGOS
SKARDOS GAMINIAI
Tel. (8-611) 43781.

Malkas. Turi skaldytų.
Tel. (8-617) 80504.

PARDUODU MALKAS.
Tel. (8-676) 36716.

Malkas. Veža po 8 metrus.
Atvežimas nemokamas. Turi skaldytų.
Tel. (8-670) 01470.

Parduodame STATYBINĘ
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS.
Galime atvežti.
Tel.: (8-686) 61930, (8-686) 88713.

Uosines, beržines, juodalksnio
malkas (kaladėmis, skaldytas).
Perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.

PAVA SA R I N ĖS
N U OLA I D OS
nuo 10 % iki 50 %

Malkas kaladėmis. Atraižas. Gali
supjauti. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.

Gyvuliai
Lietuvoje augintas kiaules apie
50 kg toliau auginti, iki 150 kg
skersti. Atveža.
Tel. (8-653) 77985.

*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

VIŠTOS, VIŠTAITĖS Kovo 23 d. (sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis, 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai
kiaušinius dedančiomis vištomis (kaina nuo
12 Lt), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų,
prekiausime kiaušiniais (tel. 8-608 69189):
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje
7.15, Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35,
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15,
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30,
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50,
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje
16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Kovo 24 d. (pirmadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis,
pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir
kiaušinius dedančiomis vištomis, bus gaidžių bei
spec. lesalų (tel. 8-616 50414), kaina nuo 12 Lt:
Ž. Svirnuose 6.50, Kavarske 7.00, Zaviesiškyje
7.10, Ažuožeriuose 7.15, N. Elmininkuose 7.30,
Elmininkuose 7.40, Čekonyse 7.45, Svėdasuose
(turgelyje) 8.00, Viešintose 16.30, Didžiuliškiuose
16.40, Padvarninkuose 16.45, Andrioniškyje 16.50,
Piktagalyje 17.10, Anykščiuose (prie parduotuvės
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 17.25, Troškūnuose
17.50, Laukagaliuose 18.00, Traupyje 18.05,
Levaniškyje 18.10, Kirmėliuose 18.25.

CE Sertifikatas, 15 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - tik 3600 Lt.
Tel. 8 686 78355

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai juodojo, spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsivežame.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00 val,
tel.: (8-610) 41900,
(8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
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.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka miško ruošos, medienos
transportavimo darbus.
Tel. (8-650) 16017.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Bet kokios būklės mišką. Tvarko
vėjovartas, atlieka sanitarinius kirtimus, šviesina, pjauna mišką.
Tel. (8-692) 05288.
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Traktorinę priekabą 2PTS 4 bei
kitą žemės ūkio techniką.
Tel. (8-647) 59686.
Kita
Ąžuolo rąstus; ir mažus kiekius.
Pasiima ir atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Beržo popiermedį ir malkas.
Tel. (8-688) 16462.
Juodžemį ir mėšlą.
Tel. (8-698) 73255.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Gyvuliai
Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka
PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, (8-699)
92554, (8-685) 53045.

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

„Bartynco“ - visus veršelius auginti. Moka 6-21 proc.
Tel. (8-680) 22009.

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 15,60 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,40 Lt/kg.
juodmargius buliukus 7,00 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Automobiliai, žemės kio technika

Brangiai SUPERKAME
APVALIĄJĄ MEDIENĄ miško
sandėlyje.
Perkame MIŠKĄ su ŽEME arba
išsikirsti.
UAB LAUTA, tel.: (8-656)
56139, (8-656) 68474.

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo 300 iki
2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.

Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.                 
Tel. (8-623) 36003.

siūlo darbą
Reikalingi miško darbininkai.
Tel.: (8-698) 82555, (8-616) 93661.
Skubiai reikalingas medienos pirkimo vadybininkas (vairuotojo pažymėjimas, darbas visoje Lietuvoje).
CV siųsti el. paštu: aurelija.peredniene@gmail.com
Reikalinga namų tvarkytoja Anglijoje. Socialinės garantijos, anglų
kalba nebūtina. Įdarbinimo mokesčių
nėra, darbo sutartį galima pamatyti iš
anksto.
Tel. (8-615) 56480.
Reikalingi sraigių - uogų - grybų supirkėjai.
Tel.: (8-618) 25497, (8-613) 33744.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

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

UAB „Zala Arms“, užsiimanti medžioklės reikmenų gamyba - prekyba, ieško kūrybingo,		
atsakingo, komunikabilaus, kruopštaus darbuotojo, nebijančio iššūkių vadybininko darbui
sandėlyje.
Jei medžioklė ir ginklai yra tavo hobis, gyvenime nebijai iššūkių ir sieki tikslo, siūlome įdomų darbą draugiškame
kolektyve, galimybę tobulėti.
Pagrindinis reikalavimas – darbas su „Rivilės“ programa.
Savo CV siųskite adresu: valdas.zala@zalaarms.lt

UAB BLEIRAS LOGISTICS REIKALINGA:
AUTOVEŽIŲ VAIRUOTOJAI
VILKIKŲ VAIRUOTOJAI
SUNKVEŽIMIŲ DETALIŲ TIEKĖJAS/PARDAVIMO VADOVAS
TRANSPORTO VADYBININKAS (-Ė) (darbas su vairuotojais)
MECHANIKAS
VARIKLIŲ REMONTININKAS
ŠALTKALVIAI (darbas prie autovežių)
DAŽYTOJAI (darbas prie autovežių)
CV siųsti: info@bleiras.lt, tel. (8-698) 00701

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO ŠIO MĖNESIO REPERTUARAS
S. 23 d. 17 val. Antonas Čechovas “ŽUVĖDRA”. Režisierius Dainius Kazlauskas(Dviejų veiksmų komedija)
A.25 d. 18 val. Germanas Grekovas “HANANA, KELKIS IR EIK”. Režisierius Rolandas Augustinas A.
(Dviejų dalių spektaklis (N-16)
Š. 29 d. 17 val. Neil Simon “PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ”. Režisierius
Giedrimundas Gabrėnas (Dviejų dalių komedija)
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SVEČIAI:
Kovo A. 25 d. 18.30 val. Laurent Dehors Trio Žygis, Matthew Bourne „CHANSONS POLITIQUES“ (
Politinės dainos) (Prancūzija)
Kasa dirba pirmadienį - šeštadienį nuo 10 iki 18 val.
Sekmadienį nuo 11 iki 17 val. Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val.
Kasos tel.: 8 - 45 58 46 14.
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
www.miltinio-teatras.lt, info@miltinio-teatras.lt

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą, rūpestį, nuoširdumą,
užuojautą Anykščių ligoninės vadovams, vidaus ligų skyriaus gydytojams, šeimos gydytojai.
Esame dėkingi savivaldybei, velionio mokslo draugams,
buvusiems bendradarbiams, kaimynams, giminėms ir visiems, kurie buvo šalia sunkią valandą, palydint į amžino
poilsio vietą mokytoją, mylimą tėvelį, senelį, vyrą Antaną
JAKNIŪNĄ.
Ačiū jums už gerumą.
Žmona ir duktė su šeima
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
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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 (Omnitel), (8-605) 96555 (Tele-2).
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, tel. 5-80-24, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46;
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Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
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penktadieniais 8.00 - 16.00,
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Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
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šiandien
Benvenutas, Kotryna, Gedgaudas, Gedgaudė.
kovo 16 d.
Galgintas, Vismantė, Alfonsas,
Akvilė, Ūla.
kovo 17 d.

Vokiškos karvės peržiemojo
jonas.j@anyksta.lt
puikiai
Jonas JUNEVIČIUS

Anykštėnas verslininkas Vygantas Šližys 2 milijonus litų investavo į gyvulininkystę ir įkūrė UAB
„Vaja Farm“, kur verslininko nuosavoje ir nuomojamoje žemėje Bliuvonių kaime, laiko apie 200
Vokietijoje pirktų grynaveislių aubrakų ir mišrūnų šorbrakų veislių karvių ir jaučių. Išvydę ant
balto sniego „besiganančius“ galvijus, kai kurie anykštėnai pakraupo ir net bandė kaltinti verslininką galvijų kankinimu...

Liucija, Daumantas, Ganvilė,
Gabrielius, Donardas.

komentaras
anyksta.lt
„www“:
„Kokio dydžio mėnulis? Nežinau. Nesu buvęs... Tik vienas
Armstrongas žino.“

mįslė
Šarangė varangė po suolu susirangė?
Ketvirtadienio mįslės: „Iš vieno
dėjimo dešimt kiaušinių“ teisingas
atsakymas - bulvė

Pažiūrėti vokiškų galvijų važiuoja net ekskursijos, tad verslininkas žada vieną bandą įkurdinti šalia
Anykščių – Kurklių kelio.
Autoriaus nuotr.

Anykščių jaunimas sieks, kad
rinkimai būtų skaidrūs

mėnulis
kovo 22 - 24 d. delčia.

oras
+10

+5

Tai užgirdęs V. Šližys pradėjo
juoktis ir antradienį pakvietė pažiūrėti, kaip ant sniego „kankinasi“
galvijai. Sakyčiau, tokių ramių galvijų iki šiol nebuvau regėjęs, netgi
prisiminiau su kokiais „matais“
kolūkmečiu kai kurie vyrai gindavo, dar ir pagaliu aptalžydavo, kolūkio fermų galvijus. Karvės ramiai
vaikščiojo erdviuose aptvaruose,
šeimininko pašauktos, atsargiai pasižvalgydamos į mane, joms svetimą žmogų, ėjo artyn, ėmė iš rankų
duoną ir leidosi šeimininko paglostomos. Beje, V. Šližys pastebėjo,
kad karvės ima ne bet kokią duoną,
o tik pigiausią, po 1,19 lito, kurioje,
matyt, mažiausia visokių priedų...
Prie aptvarų sukiojosi ir šios
bendrovės idėjos autorius, veterinaras anykštėnas Edmundas Laurinavičius, kurio, kaip ir V. Šližio,
gimtinė yra Bliuvonių kaimas.
„Aubrakų ir šorbrakų karvėms
nebaisus ir keturiasdešimties laipsnių šaltis. Nors sukaltos pavėsinės,
jose nepamatysi nė vienos karvės,
visos vaikšto po lauką. „Net veršiukus jos atsiveda lauke, ant sniego, – sakė verslininkas rodydamas
į nuo bandos atsiskyrusią karvę,
teigdamas, kad būtent dėl gimdymo ji atsiskyrė nuo būrio. Pavėsinėse galvijai slepiasi nebent nuo
didelio vėjo ir šlapdribos“.
Karvės turi sočiai šieno, bet kada
gali palaižyti mineralinės druskos,
atsigerti iš gręžinio atvesto pašildyto vandens.

Demokratiški rinkimai: ar jie skaidrūs? Kad ateityje nedvejodami
į šį klausimą atsakytume „Taip!“, iniciatyvos imasi Anykščių Antano
Baranausko pagrindinės mokyklos ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokiniai, kurie šį antradienį susibūrė į bendrą renginį.
„Mokiniai siekia, kad artėjantys
Lietuvos Respublikos Prezidento
rinkimai vyktų skaidriai. Renginyje
jie kūrė eiles, piešė plakatus su
šūkiais, kodėl svarbu prie balsadėžių išreikšti savo valią, neišsižadėti ir neparduoti savo balso“,
– pasakoja Daiva Tručinskienė,
istorijos mokytoja ir projekto koordinatorė.
Įvairiaspalviai plakatai su skambiais šūkiais, tokiais kaip „Laivė,
teisė ir skaidrumas – Lietuvos gyvybingumas“, „Nedaryk to, dėl ko
tektų gailėtis“, „Nelinkėk Lietuvai
kiauliškos ateities! Balsuok sąžiningai“ ir kitais, Prezidento rinkimų dieną bus iškabinti Anykščių
rinkimų apylinkėse.
Anot pedagogės, mokiniai suvokė, ką jie gali nuveikti, kad rinkimai taptų skaidresni. Galbūt jie
renginyje išgirstą šūkį, pamatytą
plakatą prisimins ateityje dalyvaudami rinkimuose, galbūt savo

mintimis pasidalys su artimaisiais ir
paskatins juos susimąstyti.
Renginyje viešėjo ir apie pilietiškumo bei bendruomeniškumo svarbą,
lietuvių tautos istorinę praeitį ir okupantų bandymus išnaikinti mūsų
tautą pasakojo pilietinių iniciatyvų
„Darom“ ir „Baltosios pirštinės“ iniciatorius Tadas Langaitis.Šios iniciatyvos yra projekto Skaidrumo
laboratorija“ partnerės.“
„Sąžiningumas, pasitikėjimas savimi ir vienas kitu naikina korupciją. Mokykla atlieka svarbų vaidmenį formuojant asmens vertybes.
Nusprendėme prisijungti prie šio
projekto, kad padėtume jaunimui
suvokti korupcijos žalą, sąžiningos
visuomenės vertę ir stiprios valstybės svarbą, – sako T. Langaitis. –
Mokinys, kuris suvoks, kokią žalą
daro esama korupcija ir kaip jis,
kovodamas su pažeidimais rinkimuose bei kita korupcija viešajame
gyvenime, gali keisti situaciją, taps

Čia, vaikeliai, jums ne stacijos Vyksta žemių okupacijos.
Putinas, begėdis, ima
Ukrainoje jau Krymą.

Vizijoj baisiausioj regi –
Štai jie užima Surdegį.
Čia, nors, broliai, ir ne Krymas
Buvo senas vienuolynas.

geruoju pavyzdžiu ir įkvėps kitus
mokinius kurti sąžiningą, teisingą ir
stiprią Lietuvą.“
Šį pavasarį anykštėnai imsis ir kitų
darbų sąžiningam elgesiui skatinti.
Jono Biliūno gimnazijoje planuojama surengti akciją, kuria mokiniai
kviečiami nenusirašinėti ir kitiems
neduoti nusirašyti. Pernai ją sugalvojo ir išbandė Antano Baranausko
pagrindinės mokyklos jaunuoliai.
Kaip ir prieš metus, taip ir šiemet
bus suorganizuota viešinimo kampanija, kad visi sužinotų, kur ir kaip
buvo panaudoti mokyklai skirti 2
proc. tėvų pajamų mokesčio.
Apie projektą „Skaidrumo laboratorija“, nuveiktus ir laukiančius darbus renginyje pasakojo jo vadovė
Lina Jasaitė. Renginyje dalyvavo
ir svečiai iš Anykščių rajono savivaldybės: mero patarėjas Virgilijus
Aloyzas Milaknis, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita
Vilkončienė, Antikorupcijos komisijos pirmininkas Romualdas Gižinskas, taip pat Anykščių jaunimo
klubo „Čia gera sugrįžti“ pirmininkė Aina Vasiliauskaitė.
Nacionalinis pilietiškumo projektas „Skaidrumo laboratorija“ yra

projekto „Kuriame Respubliką“
dalis. Pirmajame jo etape jaunuoliai iš 120 šalies mokyklų
išsiaiškino ir sprendė opiausias
savo bendruomenių problemas.
Geriausios iniciatyvos, tarp kurių
ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos „Skaidrumo laboratorija“, tapo nacionaliniais projektais. Be „Skaidrumo laboratorijos“, prie kurios prisijungė per
50 komandų iš visos Lietuvos,
vykdomi ir kiti du nacionaliniai
projektai: „Auginkime vieni kitus“
ir „Atgal į ateitį“.
Projektą „Kuriame Respubliką“
įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų
centras, Ateitininkų federacija,
Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija ir kiti partneriai pagal Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 2
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo
švietimo paslaugų plėtra“. Jį
finansuoja Europos socialinis
fondas.
Daugiau informacijos –
www.kuriamerespublika.lt.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė vizijoje regi, kaip Putino kariauna okupuoja Anykščių rajoną

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Juda jie link Viešintų,
Ima cerkvę Pagirių,
O paskui keliu tiesiu
Traukia cerkvės Anykščių.

Kur tik buvo ruso koja,
Putinas į tai žvairuoja.
O mūsiškai – gėlės rankoj
Eina sveikint gražių tankų...

