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Anykščių rajonas pakliūna 
tarp tų rajonų, kuriuose gimusių 
– mirusių skaičius yra prasčiau-
sias. Sausio – vasario mėnesiais 
Anykščių rajone gimusių – miru-
sių santykis buvo -71 (32 gimė ir 
103 mirė). Dar blogesnė statisti-
ka yra tik Ukmergės rajone (-74), 
Šiaulių mieste (-92) ir Kauno 
mieste (-195). 

Sausio – vasario mėnesiais Lie-
tuvoje buvo tik dvi savivaldybės, 
kuriose gimė daugiau, nei mirė. 
Tai Vilniaus miestas (+81) ir Ne-
ringos savivaldybė (+5). Neblo-
gai statistikoje pasirodė ir Visagi-
no miestas – jame mirusiųjų buvo 

Anykščių rajonas išmiršta Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Lietuvos statistikos departamento sausio ir vasario mėnesių 
duomenys apie gyventojų mirtingumą ir gimstamumą vėl išskirti-
nai nepalankūs Anykščių rajono savivaldybei. Toliau patenkame 
tarp labiausiai išmirštančių rajonų.

Pagal gimstamumo – mirtingumo statistiką, Anykščių rajone 
perspektyviausias verslas turėtų būti laidotuvių organizavimas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

„Atspindi“: „Manau, kad demografinė situacija kaip niekas atspin-
di valdžios vykdomos politikos teisingumą. Tai ką rodo tokie skaičiai apie 
Anykščių visas valdžias ir strategijas?“

„Chmmm“: „O tai ką valdžia? Prikels iš numirusių? Ar turi gimdyt vai-
kus?“

„Kaip gerai“: „Su tokia statistika paskelbs probleminiu t.y. tiksliniu ra-
jonu, ir duos daug pinigų!“

„Obana!“: „Na, ir ko mes įstojome į tą senstantį Eurosojūzą. Reikėjo į 
kokį nors Kinijos! Pirmautume visais gimstamumo parametrais ne tik Lietu-
voje. Siūlau referendumą ir perstojimą. Tai šposas būtų, a ne ? )))“

balsai internete (anyksta.lt):

Automobiliai privalo būti techniškai tvarkingi, 
o pastatai – „dzin”…

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Naujoji Anykščių techninių 
apžiūrų stotis Valaukio gatvėje 
toliau sėkmingai veikia, nors 
stoties pastatas nėra „priduo-
tas” ir net statybų užbaigimo 
komisija nėra sudaryta. Pa-
radoksas, jog technines auto-
mobilių apžiūras Anykščiuose 
atlieka firma, kuri ignoruoja 
institucijas, atliekančias pas-
tatų „techninę apžiūrą”. O 
Anykščių valdininkai, kaip jau 
įprasta, skėsčioja rankomis: 
„ką mes galime padaryti...”

Naujasis Anykščių techninių apžiūrų stoties pastatas statytas savavališkai, o ir jį pastačius, ignoruo-
jami įstatymai – automobilių techninės apžiūros yra atliekamos, nors šio pastato statybų užbaigimo 
komisija dar net nėra sudaryta.      Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Ar nepamiršo te 
PrATęsTi 

„Anykš tos“ 
la ikrašč io  prenumeratos 

II  –a jam ke tv i rč iu i? 

tik 2 daugiau, nei gimusių.
Skelbiama, kad metų pradžio-

je Anykščių rajone gyveno 26 
tūkstančiai 898 gyventojai. Tai 
beveik 7 tūkstančiais mažiau, 
nei prieš dešimt metų. 2004 metų 
pradžioje gyventojų rajone buvo 
priskaičiuota 33 tūkstančiai 783. 
Nuo pernai metų pradžios Anykš-
čių rajone gyventojų sumažėjo 
beveik šešiais šimtais. 

Tačiau pagal gyventojų skaičių 
Anykščių rajonas išlieka antru 
rajonu Utenos apskrityje. Dau-
giau gyventojų gyvena tik Utenos 
savivaldybėje. 

Teismas iš naujo 
tiria įrodymus 
Antano 
Katlioriaus 
byloje

Į teismus prieš „Anykštą“ eina su 
nauja jėga

KGB patikimų asmenų sąra-
šuose buvęs A.Gansiniauskas 
teismuose bando įrodyti, kad 
nebendravo  su šia nusikalstama 
organizacija. 

Virtuvės šefas siūlo ir itališkų 
patiekalų

„sPA Vilnius Anykščiai” 
virtuvės šefas Matas Žiliukas: 
„Čia visai kiti reikalavimai, 
lyginant su kitomis Anykščių 
kavinėmis”.

Auditas. Rajono Taryba daugiau 
nei metai netvirtinusi A.Vienuolio pro-
gimnazijos veiklos ataskaitos, netikėtai 
ėmė ją ir patvirtino. Tiesa, už balsavo 
tik 14 Tarybos narių iš 22 dalyvavusių 
posėdyje. Kitu sprendimu, Kontrolės 
ir audito tarnybai pavesta atlikti vei-
klos plane nenumatytą A.Vienuolio 
progimnazijos veiklos auditą.

Narys.  Ketvirtadienį Tarybos posė-
dyje prisiekė Valstiečių liaudininkų ir 
žaliųjų partijos atstovas Remigijus Pe-
čiukėnas. Jis pakeitė iš Tarybos atsista-
tydinusią ir gyventi į užsienį išvykusią 
Reginą Patalauskienę. 46-erių metų 
R.Pečiukėnas yra UAB „Anykščių 
agrokoncernas“ direktorius. 

Atsisveikins. Rajono Taryba vien-
balsiai patenkino nuo rugsėjo reorga-
nizuojamos Raguvėlės pagrindinės 
mokyklos direktorės Vilmos Diržytės 
prašymą atleisti ją iš einamų parei-
gų. V.Diržytė Tarybos posėdyje prie-
kaištų nesulaukė, iš darbo ji bus atleis-
ta nuo balandžio 2-osios. „Dėkui jums 
už tai ką darėt iki šiol“ - po balsavimo 
kalbėjo konservatorė, rajono Tarybos 
Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto 
pirmininkė Aldona Daugilytė.

Akcija. Raudonojo Kryžiaus 
Anykščių skyrius skelbia Velykinę 
akciją ir kviečia aukoti Raudonojo 
Kryžiaus paramos skyriuje adresu 
V.Kudirkos g.14 darbo dienomis. 
Akcija vyks iki balandžio 14 d. Bus 
suruošti šventiniai maisto paketai ir 
išdalinti vienišiems senoliams.

MTZ. Naktį iš trečiadienio į ke-
tvirtadienį Leliūnuose (Debeikių se-
niūnija) degė traktorius. Ugniagesiai 
gelbėtojai praneša, kad traktorius 
MTZ degė atvira liepsna. Sudegė de-
gios traktoriaus detalės. 

Namas. Trečiadienį ugniagesiai 
gelbėtojai gesino namą Anykščių se-
niūnijos Pavarių II kaime. Atvykus į 
iškvietimą ugniagesiams, dviejų aukš-
tų medinis namas degė atvira liepsna. 
Nudegė pastato stogas, sudegė pusė 
medinio perdengimo, išdegė kambarys 
ir jame buvę namų apyvokos daiktai.

Laikas. Šį sekmadienį pereisime 
prie vasaros laiko. Kovo 30 dieną 3 
valandą laikrodžio rodykles reikės 
pasukti viena valanda pirmyn.



 

KONKREČIAI 2014 m. kovo 29 d.

spektras

Temidės svarstyklės
„svečio tamsusis“ šviesos 
nesuteikė
Anykščių rajono apylinkės 

teismas už akcizais apmokestina-
mų prekių pardavimo pažeidimus 
skyrė 100 litų baudą Svėdasų se-
niūnijos Vikonių kaimo gyvento-
jai 53 metų Audronei Zabarskie-
nei.

A.Zabarskienė šių metų kovo 13 
dieną apie 19 valandą 20 minučių 
Alfredui Vilučiui pardavė vieną pa-
kelį cigarečių „Fest“ su Baltarusijos 
banderolėmis ir tris 1 litro talpos 
alaus „Svečio tamsusis“ butelius. 
Pareigūnai nustatė, kad tokiu būdu 
moteris neteisėtai realizavo prekių, 
kurių vertė 20 litų.

Medžiai. Policijoje gautas T. 
K., gimusio 1981 metais, gyve-

nančio Skiemonių seniūnijoje, 
pareiškimas, kad  Zarasų rajone 
Degučių seniūnijoje dviejuo-
se jam priklausančiuose miško 
sklypuose nupjautos ir pavogtos 
5 pušys, kainuojančios 2 000 litų, 
bei nupjauta ir palikta vietoje 30 
beržų.

Televizorius. Gautas A. Š., gi-
musio 1951 metais, gyvenančio 
Anykščiuose, Gedimino gatvėje, 
pareiškimas, kad  atvykęs į jam 
priklausančią sodybą Mačionių 
kaime, pastebėjo, jog pavogtas 
televizorius. Žala – 2 000 litų. 

Mirė. Anykščių r. PK pradė-
tas ikiteisminis tyrimas dėl A. 
A., gimusio 1941 m., rasto savo 
namuose Anykščių seniūnijoje, 
mirties priežasties nustatymo. 

Festivalis „Prancūzų kultūros 
savaitė Anykščiuose“ bus kupinas 
netikėtų atsivėrimų ir gausus ren-
ginių. Balandžio 7 dieną 18 valan-
dą  Anykščių kultūros centre vyks 
muzikinis vakaras „Nuostabioji 
Edith Piaf: Paryžiaus legenda“. 
Edith Piaf dainas atliks Evelina 
Sašenko.

Balandžio 8 dieną 12 valandą 
A. Vienuolio progimnazijoje vyks 
prancūziškojo teatro trupės Lietu-
voje „Komsa“ spektaklis „Chan-
tereine gatvė 6“. O 18 valandą L. ir 
S. Didžiulių viešoji biblioteka pa-
kvies į prancūzų kino vakarą, kur 
rodys filmą Neliečiamieji“.

Balandžio 9 dieną 12 valandą 
vyks prancūzų dokumentinio kino 
popietė, kur bus rodomas filmas 
„Margarita tokia, kokia yra“, o  
17 valandą 30 minučių prancūzų 
dokumentiniai filmai „Albert’as 
Camus: laimės tragedija“  ir „Ieš-
kant Romaino Gary“. Filmai bus 
rodomi L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje. 

sieks Anykščius paversti mažuoju Paryžiumi
Balandžio 7-11 dienomis Anykščiuose vyks unikalus festivalis 

„Prancūzų kultūros savaitė Anykščiuose“, kurį organizuoja Anykš-
čių Antano Vienuolio progimnazija, o festivalio partneriai yra Pran-
cūzijos ambasada Lietuvoje ir Prancūzų institutas Lietuvoje. 

Balandžio 10 d. A. Vienuolio 
progimnazijoje vyks konferencija 
„Prancūzų kultūros ir kalbos žen-
klai“, o 18 valandą bus rodomas  
aktorės Birutės Mar spektaklis 
„Meilužis“.

Balandžio 11 d. Prancūzų kul-
tūros savaitę bus uždaryta  Anykš-
čių menų inkubatoriuje, kur 17 
valandą 30 minučių bus pristatyta  
fotografo Kevin Jolivet paroda ir 
vyks vyno degustacija.  Ir tai tik 
pagrindiniai renginiai, o dar vyks 
literatūrinės pamokos ir daugybė 
kitų užsiėmimų.  

Iki festivalio atidarymo vyko 
rimti pasiruošimo darbai. Vasario 
5 dieną A. Vienuolio progimna-
zijos atstovai lankėsi Prancūzijos 
ambasadoje, Vilniuje, kur susitiko 
su Nepaprastąja ir įgaliotąja am-
basadore Maryse Eveline Berniau, 
ambasadorės patarėju ir lingvisti-
kos atašė ponu Luc Aubry bei kal-
bos atašė asistente ponia Snieguole 
Kavoliūniene. To susitikimo metu 
ir buvo sutarta Anykščiuose rengti 

šį festivalį. Panaši kultūrinė savai-
tė yra įvykusi tik Klaipėdoje, todėl 
ambasadorė ypatingai džiaugėsi 
Anykščių mokyklos iniciatyva. 

„Prancūzų kultūros savaitės 
Anykščiuose“ sumanytojas ir fes-
tivalio vadovas – režisierius Erikas 
Druskinas. Jis apie šios savaitės 
idėją sakė, kad „norėjosi Anykš-
čius paversti mažuoju Paryžiumi“. 
Pasak jo, įvairios įgyvendinimo 
formos bus patrauklios visų am-
žiaus tarpsnių ir įvairaus skonio 
žiūrovams. Prancūzų kino vakarai, 
literatūrinė pažintis, kulinarijos 
pamokos, teatras ir daugybė kitų 
kultūrinių susitikimų, skirtų moks-
leiviams, mokytojams ir kultūros 
mylėtojams - unikalus reiškinys 
Lietuvoje.

 „Norėjosi, kad toks renginys 
vyktų ne kur nors didmiestyje, o 
pas mus. Ambasadorė buvo suža-
vėta šia idėja, o anykštėnai netu-
rėtų praleisti progos susipažinti su 
Prancūzija. Į renginius žada atvykti 
žmonių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
ir Utenos, kitų miestų“,- apie festi-
valį kalbėjo E.Druskinas.

E. Druskinas minėjo, kad ypa-
tingai retas dalykas festivalyje bus 
tas, kad Prancūzijos ambasadorė  

Režisierius Erikas Druskinas 
anykštėnus ragina nesnaus-
ti, nes tokie renginiai ir Vil-
niuje ne kasmet rengiami. 

Jono Junevičiaus nuotr. 

M. E.Berniau surengs Anykščiuo-
se priėmimą. „Anykščiuose dar 
joks ambasadorius nėra surengęs 
priėmimo, tai ypatingos pagarbos 
ženklas. Priėmimas bus uždaras, 
į jį bus pakviesti rajono vadovai, 
verslo atstovai. Manau, tai bus pui-
ki galimybė užmegzti kontaktus, 
tik reikia ją išnaudoti”,- sakė E. 
Druskinas.

-ANYKŠTA

Teismas nutarė iš naujo tirti by-
loje esančius įrodymus, todėl kitas 
posėdis numatytas birželio 2 die-

Teismas iš naujo tiria įrodymus 
Antano Katlioriaus byloje

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Panevėžio apygardos teismas pradėjo nagrinėti Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo An-
tano Katlioriaus ir buvusio šio skyriaus specialisto melioracijai 
Alvydo Timinsko apeliacinius skundus.

ną.
Priminsiu, kad Anykščių rajono 

apylinkės teismo nuosprendžiu, 

Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. 
Katliorius pripažintas kaltu, pa-
darius nusikalstamas veikas (pik-
tnaudžiavimas ir kyšininkavimas) 
ir nuteistas: dėl  kyšio ėmimo 
– teisės dirbti valstybės tarnybo-
je atėmimu vieneriems metams. 
Konfiskuoti jo 3 tūkst.litų vertės 

turto; dėl piktnaudžiavimo – 150 
MGL (19 tūkst.500 litų dydžio 
bauda.

Buvęs žemės ūkio skyriaus spe-
cialistas melioracijos reikalams Al-
vydas Timinskas pripažintas kaltu 
dėl piktnaudžiavimo ir jam skirta 
50 MGL (6 tūkst.500 litų) bauda.

Paroda įdomi tuo, kad autorius pel-
nė tarptautinių grafikos ir ekslibrisų 
parodų apdovanojimų, tačiau Lietu-
voje neatsirado menotyrininko, kuris 
tyrinėtų jo kūrybą. 

Į parodos atidarymą sugužėjo 
Kūrybos ir dailės mokyklos moki-
niai, kuriems šis parodos atidarymas 
buvo kartu ir meno pamoka. Parodą 
pristatė mokytoja Rūta Pelegrimie-

Anykščiuose – garsiausio Lietuvos 
grafiko paroda

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių sakraliniame meno centre atidaryta į 100 geriausių 
pasaulio graviūros meistrų registrą įtraukto vienintelio lietuvio 
Mariaus Liugailos darbų paroda.

nė, kuri sakė, kad autorius, kuris jau 
metai kaip išėjęs Anapilin, užsie-
nyje buvo garsesnis nei Lietuvoje. 
R.Pelegrimienė sakė, kad M. Liu-
gaila visą  gyvenimą piešė Vilniaus 
senamiestį ir savo žmoną. „Jis gimė 
šeimoje, kurioje tėvas rytais dekla-
muodavo lotyniškus eilėraščius, o 
mama buvo viena garsiausių XX a. 
Lietuvos tapytojų, profesorė Sofija 

Mariaus Liugailos kūrybos 
Lietuvos menotyrininkai dar 
deramai neįvertino. 

Veiverytė. Įsivaizduokite, kaip įdo-
mu ir sunku buvo augti tokioje šei-
moje“,- sakė R.Pelegrimienė.  

Piešė daug, bet pripažinimo su-
laukė visų pirma užsienyje, ypač jo 
darbus vertino italai, kurie ir įtraukė 
jo pavardę į 100 geriausių pasau-
lio graviūros meistrų registrą. „Tai 
buvo pats tyliausias, bet pats gar-
siausias lietuvių grafikas“,- šiltai 
apie M.Liugailos kūrybą kalbėjo 
R.Pelegrimienė

Parodos atidarymą pagyvino Muzi-
kos mokyklos fleitininkės ir gitaristės.

skaidrumas. Pilietinė iniciaty-
va „Baltosios pirštinės“ parengė ir 
kartu su Vyriausiąja rinkimų ko-
misija (VRK) kviečia kandidatus į 
Lietuvos Respublikos Prezidentus 
pasirašyti bendrą laisvų, skaidrių 
ir sąžiningų 2014 m. rinkimų de-
klaraciją. Pasirašiusieji dokumen-
tą asmeniškai įsipareigoja siekti, 
kad 2014 m. rinkimai vyktų lai-
kantis demokratijos principų, tuo 
pademonstruodami visuomenei, 
kad reikia veikti vadovaujantis 
pagarbos ir tolerancijos skirtin-
goms nuomonėms principais.

Daugėja. Elektroninio para-
šo naudotojų skaičius Lietuvoje 
progresyviai didėja, tačiau šios 
asmens identifikavimo priemonės 
privalumus greičiau atranda įmo-
nės, o ne gyventojai, rodo elektro-
ninio parašo naudotojų statistika. 
Valstybinės mokesčių inspekcijos 
(VMI) duomenimis, pateiktų de-
klaracijų, pasirašytų elektroniniu 
parašu, skaičius nuosekliai auga - 
pernai tokiu būdu pateiktų dekla-
racijų buvo beveik 11 tūkst. 600 
arba 1,7 karto daugiau nei 2012 
m.

Pranešimas. Paklausyti prezi-
dentės metinio pranešimo Seime 
susirinko nemažai mūsų šalyje 
reziduojančių užsienio diplomatų, 
tačiau tarp jų nebuvo matyti Ru-
sijos ambasadoriaus Aleksandro 
Udalcovo, nors jis ir buvo kvies-
tas. Lietuvos politikai tokį amba-
sadoriaus elgesį vertino kaip di-
plomatinį akibrokštą ir pastebėjo, 
kad rusas jau kurį laiką nesilanko 
oficialiuose renginiuose. Tai sieja-
ma su Lietuvos pozicija dėl Kry-
mo. Paskutinį šią kadenciją savo 
metinį pranešimą perskaičiusi 
šalies vadovė Dalia Grybauskaitė 
žvangino ginklais prieš Maskvą, 
bet Rusijos ambasadorius to ne-
girdėjo. 

slėptuvės. Kijevo administra-
cijos vadovas Vladimiras Bonda-
renka davė nurodymą patikrinti, 
ar miesto slėptuvės parengtos 
priimti žmones pavojaus atveju. 
Kelias slėptuves Ukrainos sosti-
nės centre ketvirtadienį jis apžiū-
rėjo pats.V. Bondarenka apsilankė 
II klasės slėptuvėje, kurioje 485 
žmonės galėtų praleisti tris paras. 
Joje sukauptos geriamojo vandens 
ir maisto atsargos, sudarytos rei-
kiamos sanitarijos sąlygos. Pasak 
pareigūno, objektas visiškai pa-
rengtas eksploatuoti. Kijeve yra 
526 slėptuvės, bet dar ne visos yra 
parengtos priimti žmones.

Pilietybė. Rusija suteiks piliety-
bę kaliniams, laikomiems Krymo 
kalėjimuose. Kaip rašo laikraštis 
„Kommersant“, toks sprendimas 
susijęs su tuo, kad Ukraina po 
Krymo atsiskyrimo atsisakė pri-
imti šiuos nuteistuosius į savo ka-
lėjimus. Pasak leidinio, dėl Krymo 
kolonijų susidarė teisinė kolizija. 
Kaliniai nuteisti pagal Ukrainos 
baudžiamąjį kodeksą, nors dabar 
jie atsidūrė Rusijos teritorijoje. 
Vis dėlto Rusijos teismai jų bylų 
iš naujo nesvarstys: kaliniams bus 
suteikta pilietybė, bet bus paliktos 
jau paskirtos bausmės. Kaip pažy-
mėjo RF Visuomenės rūmų atsto-
vai, kaliniai galės prašyti paleisti 
juos pirma laiko jau vadovaujantis 
Rusijos įstatymais.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar prisime-
nate tokį 
šiltą kovą?

LGGRTC savo oficialiame in-
ternetiniame puslapyje kgbveikla.
lt paskelbė „Kavarsko, Traupio, 
Troškūnų, Juos-
tininkų, Surde-
gio ir Viešintų 
apylinkėms pri-
skirtų „patikimų 
asmenų“ sąra-
šą“, kuriame yra ir A.Gansiniausko 
pavardė, o „Anykštos“ laikraštis šį 
sąrašą perspausdino. Tarp KGB 
Anykščių poskyrio dokumentų 
LGGRTC darbuotojai atrado ir 
pažymą, kurioje KGB majoras Fa-
tijus Loginovas gražiai apibūdino 
buvusį Kavarsko restorano direk-
torių A.Gansiniauską ir prašė leisti 
šį gėrį imti į KGB patikimų asme-
nų būrį. Po šia majoro pažyma apie 
Kavarsko restorano direktorių,  
tuometinis KGB Anykščių posky-
rio viršininkas papulkininkis Alvy-
das Žala suraitė parašą ir rusiškai 
brūkštelėjo „Pritariu“ . Ši pažyma 
taip pat buvo publikuota interneto 
puslapyje kgbveikla.lt ir perpubli-
kuota „Anykštos“ laikraštyje.   

Buvęs Kavarsko restorano direk-
torius, kurio iniciatyva liudininku į 
Anykščių rajono apylinkės teismą  
buvo pakviestas pats KGB papul-
kininkis A.Žala,  teismo prašė iš 
LGGRTC ir „Anykštos“ redakci-
jos kolegialiai priteisti 50 tūkst.
litų. Bet teismas (bylai vadovavo 
teismo pirmininkė Zita Gavėnienė) 
A.Gansiniausko ieškinį atmetė.

Tačiau, A.Gansiniauskas rankų 
vis dar nenuleidžia. Jis Anykščių 
rajono apylinkės teismo sprendi-
mą apskundė Panevėžio apygardos 
teismui. 

Anykščių rajono apylinkės teis-
me A.Gansiniausko interesus ats-
tovavo advokato padėjėjas, buvęs 
KGB kadrinis karininkas Kęstutis 
Džiautas. O eidamas į antros ins-
tancijos teismą buvęs Kavarsko 
restorano direktorius pasitelkė 
didesnę patirtį turintį advokatą 
S.Karvelį.

Medininkų byloje KGB smogiko 
interesus atstovavęs S.Karvelis yra 
advokatų kontoros savininkas, o 
advokato padėjėjas, buvęs kadrinis 
KGB karininkas K.Džiautas dirba  

Į teismus prieš „Anykštą“ 
eina su nauja jėga
Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas tęsia bylinėjimąsi su 

„Anykštos“ redakcija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centru (LGGrTC). Nuo šiol jo advokatu bus stasys Karve-
lis, Medininkų žudynių byloje gynęs vieną iš rusijos KGB smogikų 
Aleksandrą ryžovą.

KGB patikimų asmenų sąrašuose buvęs A.Gansiniauskas teismuo-
se bando įrodyti, kad nebendravo  su šia nusikalstama organizacija. 

šioje advokatų kontoroje.    
Ko gero, Medininkų žudynių 

byla labiausiai išgarsino S.Karvelį, 
kaip advokatą. 
Tame teisme jis 
bandė įrodyti, 
kad kalčiausias 
yra ne jo gina-
masis smogikas 

A.Ryžovas, o šio darbdaviai iš Ru-
sijos jėgos struktūrų..  

„Jis (A.Ryžovas) buvo tik vyk-
dytojas ir vykdė tam tikrų asme-
nų nurodymus - arba Pugo, arba 
Kriučkovo, arba grupės vado Mly-

niko“ – BNS naujienų agentūrai 
2011 metais po teismo posėdžio 
sakė S.Karvelis. Borisas Pugo 1991 
metais buvo Tarybų sąjungos vi-
daus reikalų ministras, o Vladimi-
ras Kriučkovas – KGB viršininkas. 
Priminsiu, jog Rusijos smogikai 
1991 metų vasarą Medininkuose 
nužudė 7 Lietuvos pasieniečius. 
Per 2011 –ųjų teismą advokatus 
žudikams iš svetimos valstybės pa-
skyrė Lietuvos valstybė.

A.Gansiniausko byloje irgi lai-
komasi panašios taktikos, neva 
dėl asmenų įtraukimo į KGB 
bendradarbių sąrašus kalti ne pa-
tys asmenys, o tik KGB. „Sąraše 
įrašyta 21 numeriu Rita Šovinytė 
(dabar pavarde Vaitonienė) 1992-
02-24 kreipėsi į teismą dėl garbės 
ir orumo gynimo ir 1994-01-24 
Kupiškio rajono apylinkės teismas 
byloje Nr. 2 -75/94 patenkino jos 
ieškinį. Rita Šovinytė taip pat ne-
žinojo, kad ji įtraukta į šį sąrašą.“ 
– rašoma A.Gansiniausko apelia-
ciniame skunde. Kyla klausimas, 
iš kur A.Gansiniauskas žino, ko 
nežinojo R.Šovinytė, devintajame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
buvusi Anykščių radijo redaktore? 

Ir dar... A.Gansiniausko skunde 
rašoma, kad reportažą apie jo byli-
nėjimąsi su LGGRTC ir „Anykšta“ 
parodė rusiška RTVi televizija. Pa-
nevėžio apygardos teismo jis prašo 
šios televizijos reportažą vertinti 
kaip spaudimą Anykščių apylinkės 
teismui. Išeitų, jog su rusiškomis 
televizijomis bendradarbiauja arba 
LGGRTC, arba „Anykšta“, bet jau 
tik ne KGB patikimų asmenų sąra-
šuose buvęs, ir savo gynėju buvusį 
etatinį KGB darbuotoją, samdęs 
A.Gansiniauskas...   

siūlo darbą

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

UAB „Zala Arms“, užsiimanti medžioklės rei-
kmenų gamyba - prekyba, ieško kūrybingo,  
atsakingo, komunikabilaus, kruopštaus darbuo-
tojo, nebijančio iššūkių vadybininko darbui  
sandėlyje.

Jei medžioklė ir ginklai yra tavo hobis, gyve-
nime 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 

Reikalingi sraigių - uogų - grybų 
supirkėjai.

Tel.: (8-618) 25497, (8-613) 33744.

UAB GILOTA
Siūlo darbą TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS

darbas tarp ES šalių: Vokietija–Prancūzija–Italija;• 
darbas su 2012, 2013 m. vilkikais SCANIA;• 
darbas pagal iš anksto numatytą grafiką;• 
pinigai išmokami po kiekvieno reiso.• 

Įmonės adresas: Technikos g. 6c, Kupiškis.
Tel. (8-698)  80012.

Reikalingas vairuotojas - pagal-
binis.

Tel. (8-676) 13738.

Siūlome darbą sraigių ir miško 
gėrybių supirkėjams.

Tel. (8-656) 91370.

Buvęs Kavarsko restorano direktorius Algirdas Gansiniauskas 
pakeitė advokatus. Jam teismuose prieš LGGRTC ir „Anykštą“ 
buvęs KGB kadrinis karininkas Kęstutis Džiautas nebeatstovaus. 
Nuo šiol A.Gansiniausko gynėju bus advokatas Stasys Karvelis, 
Medininkų žudynių byloje gynęs KGB smogiką 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

...Kyla klausimas, iš kur 
A.Gansiniauskas žino, ko 
nežinojo R.Šovinytė...

Regina JURKŠTIENĖ, mo-
kytoja:

- Net nežinau. Manau, kad 
šiemet pavasaris ankstyvas ir 
gražus. Žinoma, ankstyvų pa-
vasarių būta ne vieno. Gali būti, 
kad tai dėl klimato šiltėjimo. 
Beje, jau mačiau tupintį vienišą 
gandrą...

Algirdas REPEČKA, Anykš-
čių miesto gyventojas:  

- Ne. Tokio kovo aš neprisi-
menu, taip šilta kovo mėnesį 
nebuvo. Gamtos niekas negali 
tvarkyti, yra kaip yra. Esu pen-
sininkas ir kai taip šilta darbuo-
juosi apie namus. Jau mačiau 
pempes.

Robertas RAMANAUSKAS, 
benamis:

- Ne. Tikrai tokio kovo nepri-
simenu. Juk pernai tokiu metu 
buvo šalta ir dar buvo sniego. 
Visame pasaulyje su orais kaž-
kas ne taip daros – kur buvo 
šilta, žiūrėk, sniegas iškrinta, 
kur buvo šalta, tampa neįprastai 
šilta. Ar čia nuo Dievulio, ar nuo 
žmogaus veiklos pasekmių taip 
vyksta!? 

Kai kas sako, kad ir Anykščių 
komunalininkai yra problema...

Daiva MATONIENĖ, Aplinkos 
viceministrė, apie UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ specialisto atsa-
kingo už daugiabučių renovavimą 
Alvydo Gervinsko gerą darbą:

„Alvydas Gervinskas, tiesiog, 
yra kaip koks bebras. Įsitveria į 
problemą ir ją sugraužia.“

Gal galėtumėt papildomai 
apmokestinti viceministrus?

Vytautas GALVONAS, Finansų 
viceministras apie pinigus: 

„Mano funkcijos yra lėšų surin-
kimas. Jei reikia kokių papildomų 
mokesčių įvest – tada kreipkitės 
drąsiai.“

ir geriau, ir adrenalinas...

Valentinas MAZURONIS, 
Aplinkos ministras apie baudas:

„Kur tu matęs, kad ekonomiškai 
būtų geriau vogti medieną, negu 
pirkti?“

Blogiausiu atveju bus įteigtas 
seniūnaitijos garbės titulas

Saulius RASALAS, Andrio-
niškio seniūnas, atskleidė, kodėl 
įsteigė apdovanojimus seniūnijos 
garbės piliečiams: 

„Tenedrįsta niekas apie seniū-
nijos panaikinimą kalbėt, nes, va, 
kiek medalių turime, o teiksime 
kasmet tik po vieną.“

Pradžioj – nesmagu, 
paskui – priprantama 

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys aiškino, kodėl pritarė, kad 
būtų rengiamas referendumas dėl 
žemės pardavimo užsieniečiams:

„Kaip gali Seimo narys balsuoti 
prieš tautos valią?“

Natūralu. rajone lieka 
tik seni ir ligoti...

Kęstutis INDRIŪNAS, dizaine-
ris, architektas stebėjosi:

„Rajone gyventojų mažėja, bet 
eilės pas gydytojus - ne“.

ir pas traumatologus 
išankstinė registracija?

Kęstutis GRICIŪNAS, gydyto-
jas, dalinosi skandinaviška patir-
timi: 

„Švedijoje galima pas gydytoją 
patekti maždaug per 8 valandas, 
o šiaip reikia laukti iki 3 mėnesių, 
jeigu sveikatą pasitikrinti nori.“

... arba kaip narkologas 
alkoholikas?

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono vyriausioji architektė, 
apie automobilių techninių apžiūrų 
stoties veiklą „nepriduotame“ pas-
tate:

„Labai gražu. Visiems pavyz-
dys… Čia panašu kaip policininkų 
važiavimas per raudoną šviesą“.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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rievės

Daiva GOŠTAUTAiTĖ

Lygiai prieš metus telefonu 
kalbėjausi su Lietuvos Respubli-
kos ambasadoriumi Kanadoje 
Vytautu Žaliu. Ne darbo reikalus 
aptarinėjome... Tas pokalbis 
buvo pilnas pauzių, skausmo, 
netgi ašarų, bet nuoširdus ir 
išjaustas... Su ambasadoriu-
mi kalbėjomės apie tragediją, 
sukrėtusią Anykščius, Lietuvą ir 
skausmo banga nusiritusią net 
į kitą Atlanto pusę. Diplomatas 
su skausmu prisiminė savo gerų 
draugų Galinos ir Vytelio Ger-

manavičių išėjimą. Tos pauzės 
tarp sakinių buvo reikšmin-
gesnės nei ištarti žodžiai, jose 
tilpo viskas – ir nutrūktgalviška 
jaunystės patirtis, ir grumtynės 
su jūra kanoja „Baltoskandija“ 
skrodžiant Baltijos bangas, ir 
nuoširdūs draugų pokalbiai, ir 
dar reikšmingesnė tyla būnant 
kartu...

Praėjo metai – Viešintų 
kapinėse supiltus kauburėlius 
savaitgalį lankys patys arti-
miausi, artimiausi iš likusiųjų... 
Išėjusiųjų sielas šildys žvakelių 
liepsnos, širdis džiugins atneštas 
gėlės žiedas, bet labiausiai nori-
si tikėti, kad Galinai ir Vyteliui 
didžiausią džiaugsmą kels tie, 
kurie ras laiko bent jau ateiti, 
netaupant laiko, netaupant 
savęs... 

Jeigu tikėsime krikščioniškaja 
tradicija, tai Jiems ir Ten turėtų 
būti gera kartu. Galina gal sėdi 
ant pūkinio debesėlio apsupta 
kačių, o Vytelis, net neabejoju, 
subūręs trupę, kuria naują spek-
taklį... Norisi tikėti, kad Jiems 

Ten gera... Gal ir naivu, bet 
tikriausi dalykai šioje žemėje (o, 
tikriausiai ir Ten) yra naivūs... 

Prieš metus Viešintų kapinėse 
minia žmonių lenkėsi Jiems, 
manau, todėl, kad Jie netaupė 
savęs... Vaikystėje išmoktas pa-
mokas tiek Galina, tiek Vytelis, 
manau, prisiminė visą gyveni-
mą... dalino save, šildė, o taupė 
nebent draugų akių žvilgsnius, 
skardų juoką, 
šypsenas...

Jeigu šiuo 
metu pa-
klaustumėme 
arčiausiai 
esančio žmo-
gaus, ar jis 
taupo laiką, 
net neabejoju, 
kad pasakytų 
„taip“. Užaugę išmokstame 
taupyti, skaičiuoti, vertinti... 
O ar to mokė mama? Niekada 
neturėjau taupyklės, į kurią bū-
čiau metusi sutaupytas minutes, 
sekundes... Vienintelis dalykas, 
kurį „taupiau“ vaikystėje, buvo 

popierėliai nuo kramtomos 
gumos. Taip ir sakydavom: „ne-
renkam juos, o taupom...“

Net neabejoju, kad užaugę 
kiekvienas irgi turim dėžutę, 
kurioje, ką nors taupome: laiką, 
prisiminimus, nuoskaudas, 
šypseną, kurią kada nors kam 
nors padovanosim, dar taupom 
žodžius, kuriems neatėjo laikas 
būti ištartiems, o labiausiai 

taupom save...  
Kraunam į 
tą dėželę ir 
džiaugiamės 
savo taupu-
mu...

Pernai 
praradau 
Brangiau-
sią Žmogų... 
Aišku, pasaulis 

nenustojo suktis, žmonės kaip 
ėjo į darbus, taip ir toliau eina, 
kaip krovė į skryneles „bran-
giausius“ dalykus, taip ir toliau 
krauna... Praėjo vasara, ruduo, 
žiema, štai jau ir pirmieji pava-
sario ženklai... O taip pikta, kad 

niekas pasaulyje nepasikeitė, 
juk maniškis tai sugriuvo, o štai 
pamiškėje, kaip ir kasmet, žydi 
žibuoklės, į inkilus grįžta paukš-
čiai, ilgėja vakarai, o rytais ant 
stalelio garuoja tas pats kavos 
puodelis...

Tik tą skrynelę atidarius tapo 
nejauku... Ką ten radau? Kelis 
sutaupytus savaitgalius, daugy-
bę neištartų žodžių, kvailų pasi-
teisinimų, vadinasi, sutaupiau. 
Taupiau save, savo laiką... Ir ką 
gi man dabar daryti su tuo savo 
taupumu? Kaip šias santau-
pas išleisti? Kitam žmogui šių 
„gėrybių“ nereikia, nes jos buvo 
skirtos Tam, jos buvo skirtos 
Išėjusiajam...

Ką toliau darau? Ogi ir vėl 
taupau... Save, savo nepapras-
tai „brangų“ laiką, žodžius, 
poelgius... Taupau tam, kad 
praradusi dar vieną Brangųjį, 
atverčiau skrynelę ir įvertinčiau 
savo taupumą – sutaupytus 
vakarus, žodžius, apkabinimus, 
tylą... Ne visos vaikystėje išmok-
tos pamokos išlieka... O gaila...

...Niekada neturėjau tau-
pyklės, į kurią būčiau me-
tusi sutaupytas minutes, 
sekundes... Vienintelis daly-
kas, kurį „taupiau“ vaikys-
tėje, buvo popierėliai nuo 
kramtomos gumos...

sakė: „Baigęs mokyklą iškart ir nu-
sprendžiau stoti į virėjų mokslus. 
Mano tėtis sakydavo, kad aš nuo ma-
žens sukausi virtuvėje, todėl jo mano 
pasirinkta profesija nė kiek nenuste-
bino”.

Virėjas M.Žiliukas mėgsta ir ska-
niai pavalgyti pats, ir skaniai gamin-
ti kitiems.  Pasidomėjus, ar maistą 

ruošia pagal 
jau esančius 
receptus, ar ir 
pats virtuvėje 
improvizuoja, 
M.Žiliukas dės-
tė: „Yra kalku-
liacinės kortelės, 
kurias pats da-

rau,  o su savo komanda sudarinėjam 
receptus, kuriame patiekalus – ban-
dom, dėliojam, ragaujam…”

savaitę egzaminavo italas

Prieš įsidarbinant Anykščių šilely-
je pastatytame naujame SPA centre, 
M.Žiliukas savaitę savo sugebėjimus 
rodė italui virėjui Druskininkuose. 
„Jis mus, virėjus, visą savaitė mokė 
itališko paveldo patiekalų. Buvo įdo-

Virtuvės šefas siūlo ir itališkų patiekalų
„sPA Vilnius Druskininkai” virtuvėje egzaminavęs būsimą „sPA Vilnius Anykščiai” virtuvės šefą 

27 metų Matą Žiliuką, maisto gamybos ekspertas iš italijos sveikatingumo centrų savininkui Valdui 
Trinkūnui sakė, kad šis vyrukas galėtų paruošti patiekalą net ir išrankiausiam gurmanui. Tai buvo 
ne tik komplimentas, dirbti iš Norvegijos į Anykščius grįžusiam ir 8 metų darbo patirtį turinčiam 
virėjui, bet ir savotiškas įpareigojimas dar labiau tobulėti.

mu išmokti, kaip virti pastas, gamin-
ti itališkus rissoti, ravioli patiekalus. 
Aišku, kiekviename regione skiriasi 
patiekalai… Todėl su dideliu susido-
mėjimu klausiau ir perėmiau užsie-
niečio patirtį. Todėl dalį SPA cen-
tro patiekalų mes pritaikome pagal 
itališkus receptus, įvedam į meniu 
spagečius, užsisakom midijų, nau-
dojam gerus aliejus iš Italijos, kad 
būtų tinkamai subalansuotas ir geras 
maistas”, - pasakojo virėjas.

Pasak M.Žiliuko, nors pagrindiniai 
patiekalai SPA centre yra lietuviški, 
bet stengiamasi pateikti klientams ir 
kitų tautų virtuvės patiekalų. „Ne-
maža dalis mūsų klientų iš užsienio 
– Latvijos, Rusijos, Estijos, Anglijos 
- jie nori ir lietuviškos virtuvės pa-
ragauti. Vieni klientai nori austrių, 
tačiau daug kas nori ir lietuviškų ce-
pelinų”, - dėstė virtuvės šefas.

M.Žiliukas stengiasi, kad sveika-
tingumo centre maistas būtų švie-
žias ir kokybiškas, todėl daugumą 
produktų užsisako pas ūkininkus. 
„Neperkame iš kokios Lenkijos, 
ar dar nežinia iš kur”, - patikino 
M.Žiliukas.

Turi savo peilių rinkinį

„SPA Vilnius Anykščiai” virtuvės 
šefas M.Žiliukas, kaip ir dauguma 
profesionalių virėjų, turi savo as-
meninį peilių rinkinį. „Mano peiliai 
yra tikrai brangūs, aukštos kokybės, 
vokiečių gamybos, turiu ir specialų 
akmenį jiems galąsti, su jais malonu 
pjaustyti įvairius produktus. Tar-
kim, žuvies peilis yra labai lankstus, 
su juo lengva žuvį filetuoti“ - apie 
virėjo darbo specifiką pasakojo 
M.Žiliukas.

Maistą renkasi…

Paklaustas, kokiam maistui pats 
teikia pirmenybę, M.Žiliukas sakė, 
kad renkasi tokius produktus, ku-
rie yra be jokių priedų, tarkim, be 
genetiškai modifikuotų organizmų. 
„Dažniausiai su drauge gaminamės 
salotas, spagečius, kažką lengvo, 
vengiame produktų su visokiais E”, 
- sakė virėjas, maistą gaminantis ne 
tik darbe, bet ir namuose.

skandinavai valgo riebiau

Pasidomėjus, ar yra kokie nors 

maitinimosi skirtumai tarp lie-
tuvių ir skandinavų, M.Žiliukas 
sakė, kad Norvegijoje yra daugiau 
šviežios ir labai geros žuvies, todėl 
skandinavai daugiau valgo žuvies 
patiekalų. „Net ir jeigu lyginsime 
bulves, tai Norvegijoje jos be kra-
kmolo…Skandinavai mėgsta rie-
besnį maistą, nes jie yra vikingai, 
aišku, jie turi ir cepelinus, tik juos 
kitaip vadina. Norvegai vartoja la-
bai daug avienos, žvėrienos, nes 
ten didžiuliai miškai…”

Pietūs – už 40 litų

SPA centro bare – kavinėje 
gali pietauti ne tik sveikatingumo 
centro klientai, bet ir visi norin-
tys paragauti nekasdieninių pa-
tiekalų. „Problematiškiau kitiems 
asmenims pas mus pavalgyti sa-
vaitgaliais, nes centre būna daug 
klientų. Bet žmonės gali visąlaik 
pasiskambinti ir pasiklausti, ar pas 
mus yra laisvų vietų, - paaiškino 
M.Žiliukas. – Pas mus papietauti 
galima, jeigu užsisakoma salotų, 
sriubos ir karštą patiekalą, iki 40 
litų…”

spageti su šviežiomis 
midijomis

„Anykštos“ skaitytojams M. Ži-
liukas siūlo patiekalą, kurio gami-
nimui užteks ir 10 minučių.

2 asmenim reikės:
120 gramų midijų,
2 gramų česnakų,
1 gramo druskos,
1 gramo juodų grūstų pipirų, 
150 gramų spagečių,
50 gramų petražolių,
10 gramų alyvuogių aliejaus,
20 gramų balto vyno.

Petražoles ir česnaką susmulki-
nam ir pakepame geros kokybės 
alyvuogių aliejuje. Kol verda spa-
gečiai apie 7 minutes, nuplautas 
midijas dedame į keptuvę ir viską 
dar kartu pakepame su česnaku ir 
petražolėmis. Tada pilame baltą 
vyną į keptuvę ir kelias minutes 
patroškiname, tada dedame išvir-
tus makaronus, permaišome kartu  
su midijomis ir patiekalas paga-
mintas. Dedame į lėkštes ir ragau-
jame. Skanaus! 

įsidarbino Norvegijoje viešbučių tin-
kle „Wester” virėju. „Ten dirbau ketu-
ris metus. Išgirdau, kad Anykščiuose 
atsidaro SPA centras, ir nusprendžiau 
grįžti į gimtinę, nes nenorėjau il-
gai užsibūti vienoje vietoje ir mane 
traukė nauji iššūkiai”, - pasakojo 
M.Žiliukas.

Paklaustas, ar nebuvo gaila palikti 
geriau negu Lie-
tuvoje apmoka-
mo darbo, „SPA 
Vilnius  Anykš-
čiai” virtuvės še-
fas nedvejodamas 
sakė: „Norvegi-
joje atlyginimai 
tikrai nemaži, bet 
namai yra namai. Pinigai neprilygsta 
tam, ką turi Lietuvoje. Anykščiai man 
– tobulas miestas, čia man smagiau 
gyventi negu kur nors užsienyje ar 
tame pačiame Vilniuje. Man triukš-
mo nereikia”.

Tėvo nenustebino sūnaus 
pasirinkimas

Paklaustas, kodėl pasirinko gana 
sunkią virėjo profesiją, M.Žiliukas 

Kepėjas panoro dirbti ir virėju

Baigęs Anykščių A.Vienuolio gim-
naziją M.Žiliukas  dvejus metus tęsė 
kulinarijos – konditerijos mokslus 
Vilniuje. „Iškart pradėjau darbuotis 
„Pizza Jazz” restorane picų kepėju, 
nes mokykloje reikėjo atlikinėti prak-
tiką. Truputį padirbęs, nusprendžiau 
dar labiau pagilinti savo profesines 
žinias, pasiprašiau direktoriaus, kad 
galėčiau dirbti ir virėju – dirbdavau 
dviejose pamainose: vienoje - kepda-
vau picas, kitoje – dirbdavau prie šal-
tų ir karštų patiekalų, - apie karjeros 
pradžią „Anykštai” pasakojo „SPA 
Vilnius Anykščiai” vyriausiasis virė-
jas M.Žiliukas. – Vėliau man pasiūlė 
dirbti virėju  itališkoje „Sorrentino” 
vyninėje Vilniaus Užupyje. Tačiau 
mane paprašė grįžti į buvusią darbo-
vietę jos direktorius. Pakėlė pareigo-
se – buvau vyresnis picų kepėjas ir 
virėjas. Iš viso „Pizza Jazz” restorane 
pradirbau apie penkerius metus”.

Panoro išbandyti save užsienyje

Po darbo sostinėje M.Žiliukas nu-
sprendė išbandyti save užsienyje ir 

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

„SPA Vilnius Anykščiai” virtuvės šefui Matui Žiliukui darbas, kuris reikalauja didelių gabumų, su-
gebėjimų ir nuolatinio tobulėjimo, patinka: „Čia visai kiti reikalavimai, lyginant su kitomis Anykš-
čių kavinėmis”.         Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

...Anykščiai man – tobu-
las miestas, čia man sma-
giau gyventi negu kur nors 
užsienyje ar tame pačiame 
Vilniuje. Man triukšmo ne-
reikia...
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pirmadienis 2014 03 31

sekmadienis 2014 03 30

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. Didžioji sala. 
4 d.“. 
13.00 „Puaro“. N-7
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 Moterų siluetai Lietuvos 
istorijoje. 
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. 2/3 s. 
Reichenbacho krioklys“. N-7 
23.15 Kelias į 2014 pasaulio 
futbolo čempionatą. 6 dalis. 
23.45 „Puaro“ (k). N-7

6.30 „Žaibo smūgis“. 
6.55 „Burtininkai“. 
7.20 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.45 „Na, palauk!“ 
8.10 „Teisingumo lyga“. 
8.35 „Benas Tenas. 
Supervisata“. 

9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 „Tuščias čekis“. 
11.55 „Atostogos su Dereku“. 
13.50 „Mano puikioji auklė“. 
14.25 „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 „Optimisto istorija“. N-14 
1.30 „Vilkolakių medžiotoja“ (k). 
N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. 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 „Barbė rožiniais bateliais“. 
12.45 „Keistuolis ir gražuolė“. 
14.55 „Kamelotas“. N-7 
16.00 „Virtuvė“. N-7 
16.40 Kvieskite daktarą! N-7 
17.10 Ekstrasensai detektyvai 
. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Chorų karai. 
22.30 „11.6.“. N-14 
0.35 „Tylus liudininkas“. N-14
2.15 „Pavojus rojuje“. 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. Nekviesti 
svečiai“. 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 5“. N-7 
21.00 RUSŲ KINAS „Prie 
jūros“. N-7 
23.05 „Robotas policininkas. 
Absoliutus žlugimas“ (k). N-14 
0.55 Bamba TV. S

6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Dirbantys gyvūnai“.
11.30 „Zoologijos sodo nauja-
gimiai“. 
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 2. Kur dingo 
teta Ingė?“. N-7.  
19.00 „Paslaptingos istorijos. 
Žvilgsnis į save“.  
20.00 „Nematomas žmogus“. 
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS „Irenė Hus“. 
N-14 
22.45 „Dešimčia metų jaunes-
ni“. N-7 

23.45  „Išgelbėti dizainerį“. N-7
0.45 „Juokas juokais (k).

 KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“. 
8.30 „Mažasis princas“. 
9.00 Septynios Kauno dienos.  
9.30 Lietuvos dainų šventė. 6 
laida.  
10.50 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2014. 12 geriausių 
knygų pristatymas ir 2013 metų 
LLTI premijos „Kūrybiškiausios 
knygos“ laureato paskelbimas 
(k). 
11.20 Dar širdyje - ne sutema.
12.00 Auksiniai scenos kryžiai. 
Lietuvos teatro apdovanojimų 
teikimo iškilmės Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatre 
(k). 
14.45 Mūsų miesteliai. 
Dotnuva. 2 d. 
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 „Violeta“. N-7 
20.15 ...formatas (k).
20.30 Istorijos detektyvai.  
21.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k).  
22.00 Durys atsidaro.  
22.30 Lietuvių kinas trumpai. 
„Būkime švarūs...“ (k). 
23.00 Panorama (k).  
23.40 „Australija. Keliautojo lai-
ku vadovas. Didžioji sala“. 4 d.  
0.35 „Violeta“ (k). N-7

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  

5.45 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).  
6.15 Alchemija LVIII. Intelektas 
ir laisve. VDU karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.05 Jėgos vietos (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Dviračio šou (k). 
10.45 Alchemija LVIII. Intelektas 
ir laisve. 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 Šefas rekomenduoja (k). 
18.15 Nuo...Iki....  
19.10 Alchemija LVIII. Intelektas 
ir laisve. VDU karta (k). 
19.40 KTV - kino ir televirtuvė. 
20.10 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7 
21.00 „To tikrai nežinojau!“  
22.00 „Patobulinti automobiliai“. 
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). 
4.15 Farai. N-14. 

8.45 Teleparduotuvė.  

9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per 15 minučių. 
11.00 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 „Simpsonai“. N-7 
13.00 „Topmodeliai“. N-7
14.00 „Jokių kliūčių!” 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 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Malaizijos 
prizo lenktynės. 
21.30 „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
1.50 „Bobo užkandinė“. N-14

7.15 Kitoks pokalbis. N-7  
8.15 „Smolensko tragedija“. N-7
9.20 Šiandien kimba (k). 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 „Pažabok stresą!“. N-7
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Girių takais. 
12.00 Nuoga tiesa. N-7  
13.00 „Albanas“. N-7  
16.00 Žinios.
16.10 LKF taurė 2014. 
Rungtynės dėl 3-ios vietos. 
18.00 Žinios. 
18.30 Žinių naujienos. N-7
18.45 LKF taurė 2014. Finalas.
21.00 Žinios. 
21.30 24/7.  
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14  
23.30 „Profas“. N-14

6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 „ Ponas 
Selfridžas“ (k).  
12.50 Savaitė (k).
13.25 Pasaulio panorama 
(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 Dėmesio centre.
21.45 Teisė žinoti. 
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Teisė žinoti. 
22.45 Vakaro žinios.  
23.15 Dokumentinio kino 
vakaras. „Vyriausiasis 
ginkluotųjų pajėgų vadas 
Ovaliajame kabinete. 2 d. 
Persijos įlankos karas“.
0.15 „Senis“ (k). N-7
1.30 Dėmesio centre. 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“. 
7.25 „Vova tolimoje kara-
lystėje“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50  „Tuščias čekis“ (k).
10.45 „Kvaišų šeimynėlės 
atostogos Las Vegase (k).
12.35 „Na, palauk!“
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 

13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Stebuklingi vaistai“.
13.45 „Paklydėlės papūgos 
sugrįžimas“. 
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 „Specialioji Los 
Andželo policija“. N-7
1.05 „Klientų sąrašas“. 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  
11.00 „Garfildas 2“.
12.55 „Drakonų medžioto-
jai“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.00 „Sutarties sąlygos“. 
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 Tik nesakyk ma-
mai. 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 
3.35 „Pabudimas“. N-14
 

6.00 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 5“ (k).  
N-7 
11.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.00 Kalbame ir rodome. 
N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7  
14.00 „Nuotakos siaubū-
nės“. N-7 
15.00 „Didžioji sėkmė“. 
15.30 „Dreikas ir Džošas“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. 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 „Angelai ir Demonai“. 
N-14

0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.15 Bamba TV. S

6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7 
7.50 „Draugai VIII“. 
8.15 „Antinas Gudruolis“. 
8.40 „Nenugalimieji II“. 
9.05 „Galingasis šuo 
Kripta“. 
9.30 „Zigis ir Ryklys“. 
10.00 „San Francisko raga-
nos III“. N-7 
11.00 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai“ 
(k).  N-7 
12.00 „Karališkos kančios“. 
N-7 
13.00 „Purpurinis deiman-
tas“. 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 (2)“. N-7 
22.25 „Begėdis“. N-14 
23.25 „V. Vizitas“ (3)“. N-7  
0.20 Sveikatos ABC. 

 KULTŪRA
8.05 Leonardas. 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k).  
11.30 Durys atsidaro (k).  
12.00  Kine kaip kine (k). 
12.30 „Vaikai iš “Amerikos” 
viešbučio“ (k). N-7
14.00 Socialinis ugdymas 
tinklinėje visuomenėje.  
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. 2/3 s. 
Reichenbacho krioklys“. N-7  
20.00 Skambantys pasau-
liai. Operos solistas Ianas 
Storey.
21.00 Legendos. 
21.45 „Arkliavagio duktė“. 
N-7 
23.05 Koncertų salėse. 
23.30 Panorama (k). 
0.15 „Violeta“ (k). N-7 
1.50 „Dvigubas smūgis“. 
N-14

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 (k). 
8.05 Apie žūklę (k).  
9.25 „Alfa“ savaitė. (k). 
9.50 „To tikrai nežinojau!“  
10.50 „Patobulinti automo-
biliai“ (k). 
11.50 „To tikrai nežinojau!“ 
12.50  „Patobulinti automo-
biliai“ (k). 
13.50 Padėkime augti (k). 
14.15 Valanda su Rūta (k). 
15.55 „Alfa“ savaitė (k). 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena (k).

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Universitetai.lt.  
10.00 „Puma“. N-7 
11.00 „Tamsusis riteris“. N-7

12.00 „Las Vegasas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
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 „Naša Raša“. N-7  
22.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14 
23.00 „Vaiduoklis“. S
0.50 „Trapučio parkas“. 
N-14  
1.40 „CSI kriminalistai“. N-7

7.30 „Pažabok stresą!“. N-7
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 pasau-
lio 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 Reporteris. 
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 „Air America“. N-7 
1.00 Reporteris.  
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 „Naisių vasara“ (k). 
11.30 „Vyriausiasis ginkluotų-
jų pajėgų vadas Ovaliajame 
kabinete. 2 d. Persijos įlankos 
karas“ (k).  
12.30 Teisė žinoti (k). 
13.25 Dėmesio centre (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.50 „Senis“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 Šiandien. Aktualijų lai-
da (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 nuoty-
kiai“. 
7.25 „Stebuklingi vaistai“. 
7.40 „Paklydėlės papūgos 
sugrįžimas“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 „Paklydėlės papūgos 
sugrįžimas 2, 3“. 
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 Auksiniai Svogūnai 
2014.
22.10 Žinios.
22.50 „Baudėjas“. N-14 
1.15 „Klientų sąrašas“. N-7 
2.10 „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 „Nepaprastas pasau-
lis“. N-7 
12.55 „Drakonų medžiotojai“. 
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Sutarties sąlygos“. N-7 
16.00 „Nepaklusni širdis“. N-7 
17.00 Lietuvos komiko vaka-
ras. Humoro meistrų koncer-
tas, 2014. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Lietuvos komiko vaka-
ras. Humoro meistrų koncer-
tas, 2014. N-7

21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 „Operacija Y ir kiti 
Šuriko nuotykiai“. N-7 
0.05 „24 valandos“. N-14 
1.05 „Kaulai“. N-14 
2.00 „Ryšys“. N-7 
2.50 „Penktadienio vakaro 
žiburiai“. N-7 
3.40 „Pabudimas“. N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7 
11.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (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 patikrini-
mas“. 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 „Ponas Vudkokas“. N-7 
23.10 „Tramdytojai“. N-14  
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.10 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 „San Francisko raga-
nos III“. N-7 
11.00 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai“ 
(k). 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 „Prieš patekant saulei“. 
N-7 
23.00 „Begėdis“. N-14 
0.00 „V. Vizitas (4)“. N-7 
0.55 „Ties riba“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Savaitė (k).  
12.00 Kūrybos metas.
12.25 Kino gidas.
12.35 Skambantys pasauliai. 
13.35 „Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro metraštis 
1975-1985 m.“. (k).  
15.00 Kultūros savanoriai (k).  
15.30 Linija, spalva, forma 
(k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  

18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 „Džeronimas“.  
18.40 Klaidelė.
18.45 Pagalbos ranka.
20.10 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
20.40 „Dičiaus karjera“.
21.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
22.30 Pasaulio dokumentika. 
„Proto šturmas“ 6 d.  
23.00 Naktinis ekspresas.  
23.30 Panorama (k). 
0.15 „Čia mūsų namai“ 1 d.  
1.15 Humoro šventė „Juokis 
2005“ (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 Alchemija LVIII. 
Intelektas ir laisve. 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 „Puma“. N-7 
11.00 „Tamsusis riteris“. N-7

12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7  
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 „Naša Raša“. N-7  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Barcelona“ – 
„Club Atlético de Madrid“.
23.40 „Byvis ir Tešlagalvis 
užkariauja Ameriką“. N-14 
1.10 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.

7.00 Reporteris 
7.45 Pradėk nuo savęs.
7.55 „Albanas“. N-7 
10.05 „Air America“. N-7 
11.10 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 Reporteris. 
18.50 Viskas bus gerai! N-7 
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14 
0.00 „Air America“. N-7 
1.00 Reporteris. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 „Naisių vasara“ (k).. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).  
12.30 Bėdų turgus (k).  
13.25 Dėmesio centre (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 nuoty-
kiai“. 
7.25 „Paklydėlės papūgos 
sugrįžimas 2, 3 “.  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
10.15 Valanda su Rūta (k).  
12.15 Patrulis (k). N-7
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 

13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Bjaurusis ančiukas“.
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 gyve-
nimo savaitė“. N-7 
21.05 Patrulis. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 „Pavojingas sandėris“. 
N-7
0.25 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7
1.15 „Klientų sąrašas“. N-7
2.10 „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 „Operacija Y ir kiti 
Šuriko nuotykiai“. N-7  
12.55 „Drakonų medžiotojai“.  
13.30 „Gufis ir jo sūnus 
Maksas“.  
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Sutarties sąlygos“. 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 ge-
riau“. 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 „Ryšys“. N-7 
2.50 „Penktadienio vakaro 
žiburiai“. N-7 
3.40 „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 patikrini-
mas“. 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 „Vasara Genujoje“. N-14 
23.15 „Tramdytojai“. N-14 
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7.  

2.15 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 „San Francisko raganos 
III“. N-7 
11.00 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ (k). N-7 
12.00 „Karališkos kančios“. 
N-7 
13.00 „Purpurinis deimantas“. 
N-7 
14.00 Gordono Ramzio virtu-
vės 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 „ Pasienis“. N-14 
22.45 „Begėdis“. N-14 
23.45 „V. Vizitas (5)“. 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 „Arkliavagio duktė“ (k). 
13.20 Legendos (k). 
14.05 Operos „Tristanas ir 
Izolda“ antrasis veiksmas.
15.30 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 vaka-
ras (k).  
20.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2014. Kazio 
Sajos knygos paaugliams 
„Liepsnojanti“ pristatymas. 
20.45 ...formatas.  
21.00 Elito kinas. „Bet kuriuo 
keliu“. N-14  
22.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
23.00 Naktinis ekspresas.  
23.30 Panorama (k).  
0.15 „Čia mūsų namai“ 2 d. 
(k). 

5.00 Info diena (k).  
9.00 KK2 (k). N-7 
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 „Tamsusis riteris“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7 

13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-7  
21.35  UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Real Madrid CF“ – 
„Borussia Dortmund“.  
23.40 Europos pokerio turas. 
S 
0.45 „Magruberis“. N-14 
 

7.00 Reporteris.  
7.45 Žinių naujienos. N-7 
7.55 „Albanas“. N-7  
10.05 „Air America“. N-7 
11.10 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 Reporteris. 
18.50 „Moterų daktaras“. N-7  
19.50 „Albanas“. N-7
21.00 Sąmokslo teorija. N-7 
22.00 Reporteris.
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nuoga tiesa. N-7 
0.00 „Air America“. N-7  
1.00 Reporteris.  
1.50 Lietuva tiesiogiai. 

Trijų mėnesių „Anykštos“ prenumeratos kaina - 67 litai 44 centai. 
Pensininkams ir I bei II grupės neįgaliesiems trijų mėnesių laikraščio prenumerata kainuoja mažiau - 58 litus 56 centus.

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 „Miestelio ligoninė“.
11.00 Pagalbos ranka (k).
11.00 „Naisių vasara“ (k).
11.30 Emigrantai (k). 
12.20 Stilius (k).  
13.10 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (k).  
13.25 Dėmesio centre (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
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 „Šnipai“. N-7 
0.15 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7  
1.15 Dėmesio centre (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“.  
7.00 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 
7.25 „Bjaurusis ančiukas“.  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 
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12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Senojo jūrininko pasa-
kojimai. Antarktida“.  
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 „Baimės kaina“. N-14 
0.35 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7
1.30 „Ties riba“. N-14 
2.25 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 „Nepaprastas pasau-
lis“. N-7 
12.55 „Drakonų medžiotojai“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Sutarties sąlygos“. 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 ge-
riau“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
21.55 Žalioji enciklopedija.  
22.00 „Pavojus rojuje“. N-14
23.05 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-14
0.05 „24 valandos“. N-14 
1.05 „ CSI Majamis“. N-14 
1.55 „Ryšys“. 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 patikrini-
mas“ (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 patikrini-
mas“. 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 „21“. N-14
23.55 „Tramdytojai“. N-14 
0.55 „Mentalistas“ (k). N-7
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ 

(k). N-7 
2.55 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 „San Francisko raga-
nos III“. N-7 
11.00 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai“. 
N-7 
12.00 „Karališkos kančios“. 
N-7 
13.00 „Purpurinis deimantas“. 
N-7 
14.00 Gordono Ramzio virtu-
vės 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 žmogžu-
dystės II. Keršto karuselė“. 
N-14 
23.10 „Klientų sąrašas“. N-7 
0.10 „Farų šeima“. N-7 
1.05 „V. Vizitas“ (6). N-7 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 „Heda Gabler“ (k). 
14.15 Koncertų salėse (k).  
14.40 TV konkursas „Dainų 
dainelė 2014“.  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  

17.40 Žinios (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Mažasis princas“.
18.45 Durys atsidaro. 
19.10 Vidmanto Bartulio 
oratorija „Nelaimėlis Jobas“. 
20.30 Kompozitoriaus 
Vidmanto Bartulio jubiliejui. 
Dar vienas mitas apie kom-
pozitorių Vidmantą Bartulį.  
21.15 Kultūros savanoriai.  
21.45 Legendos.  
22.30 Lietuvių kinas trum-
pai. „Ne pasaka“. 
23.00 Naktinis ekspresas.  
23.30 Panorama (k). 
0.15 „Čia mūsų namai“. 3 d. 
1.20 Elito kinas. „Bet kuriuo 
keliu“ (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 „Tamsusis riteris“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7  

13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pa-
galba“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-7 
21.30 „12 galimybių“. N-14
23.50 Farai. N-14
0.20 „Naša Raša“. N-7
 

7.00 Reporteris.  
7.45 Žinių naujienos. N-7 
7.55 „Albanas“. N-7  
10.05 „Air America“. N-7  
11.10 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 Reporteris.  
18.50 „Moterų daktaras“. 
N-7  
19.50 „Albanas“. N-7  
21.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14  
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Patriotai. N-7  
0.00 „Air America“. N-7  
1.00 Reporteris. 
1.50 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 „Naisių vasara“ (k).  
11.30 Gyvenimas (k).  
12.20 Taip. Ne. (k).  
13.15 Lašas po lašo (k).  
13.25 Dėmesio centre (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
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 „Aurora“. S  
1.40 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.
7.25 „Senojo jūrininko pasa-
kojimai. Antarktida“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 Šokiai ant ledo (k).
12.20 „Baisiausia mano gy-
venimo savaitė“ (k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“.

13.30 „Ragana prieš“.
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 „Nuotakų karai“. N-7
0.00 „Pinigų kalba“. N-14 
1.55 „Palaukite...“. N-14

6.30 Teleparduotuvė.  
6.50 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
11.50 Kvieskite daktarą! N-7 
12.25 „Nepaprastas pasau-
lis“. N-7 
12.55 „Drakonų medžiotojai“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Sutarties sąlygos“. 
N-7 
16.00 „Nepaklusni širdis“. 
N-7 
17.00 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Batuotas katinas 
Pūkis“. N-7
21.10 „Vyras už pinigus“. N-7 
23.00  „Myliu tave, žmogau“. 
N-7

1.10 „Dingę be žinios“. N-14 
3.00 „11.6“. 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 „Davis’o taurės“ teniso 
turnyras. Lietuva - Pietų 
Afrika. 2014 m. Tiesioginė 
transliacija.
15.00 „Didžioji sėkmė“. 
15.30 „Dreikas ir Džošas“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Jaunavedžiai“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.30 „Lenktynės su mirtimi“. 
N-14 
23.15 „Vasara Genujoje“ (k). 
N-14 
1.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.05 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 „San Francisko raga-
nos III“. N-7 
11.00 „Žvilgsnis į save“ (k).  
12.00 „Karališkos kančios“. 

N-7 
13.00 „Purpurinis deiman-
tas“. 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. Mirtis po žeme“. 
N-14 
22.50 SNOBO KINAS 
„Nuopolis“. 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 Septynios Kauno die-
nos (k). 
12.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.35 Muzika gyvai. 
Romantizmas penkiems. (k).
15.00 Lietuvių kinas trumpai. 
„Ne pasaka“ (k).
15.15 Lietuvių kinas trumpai. 
„Žuvėdra. Dvi valandos prieš 
skrydį“ (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 „Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro metraštis 
1985-1995 m.“

19.45 ...formatas (k).  
20.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2014. Aido 
Marčėno knygos „Sakiniai“ 
pristatymas.  
20.45 „Viso gero, draugai 
partiniai!“ 1 s. 
21.40 Vakaro autografas.  
22.30 Džiazo vakaras. Grupė 
„Megaphone“. 
23.30 Panorama (k).  
0.15 „Čia mūsų namai“ 4 d.
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.

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.  
12.05 „To tikrai nežinojau!“  
13.00 „Patobulinti automobi-
liai“ (k). 
14.00 „To tikrai nežinojau !“ 
(k). 
15.00 „Patobulinti automobi-
liai“ (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 „Tamsusis riteris“. N-7 
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Simpsonai“. N-7

13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7 
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. 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  Ugniagesiai gelbėto-
jai. N-7
22.00 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14 
0.00 „Anarchijos vaikai“. 
N-14
1.00 „Vaiduoklis“. N-14 

7.00 Reporteris.  
7.45 Žinių naujienos. N-7 
7.55 „Albanas“. N-7  
10.05 „Air America“. N-7  
11.10 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 Reporteris.  
18.50 „Moterų daktaras“. N-7  
19.50 Kitoks pokalbis. N-7  
20.50 Pasaulis X. N-7  
21.50 „Amerikos kikboksinin-
kas“. N-14  
23.50 „Vaiduoklių namai“. S

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ laikraščio prenumeratos II –ajam ketvirčiui. 
„Anykštą“ galima užsiprenumeruoti redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, PayPost kioskuose bei internetu www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
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viskas buvo. 0.50 Vaidybinis f. „Sėkmė”. 2.15 Suprasti. Atleisti. 3.05 Mados 
nuosprendis. 4.50 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Žinios. Maskva. 10.50 
„Titanikas”. Paskutinė paslaptis. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 13.50 Žinios. 
Budėtojų dalis. 14.00, 2.25 Ypatingas atvejis. 15.00, 4.10 TV serialas „Kol sta-
nica miega”. 16.30 TV serialas „Asmeninė byla”. 17.30, 3.15 Tiesioginis eteris. 
19.50 TV serialas „Samara 2”. 22.40 Specialusis korepondentas. 23.40 TV 
serialas „Zonentau”. 0.40 Sąžiningas detektyvas. 1.05 Vaidybinis f. „Džekas 
Vosmiorkinas - “amerikietis” (1).

trečiadienis 2014 04 02

5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirki-
mas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30 
Mūsų laikais. 12.25 Tiesa kažkur šalia. 13.00 Metas pietauti. 13.40 Kitos 
naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas& 14.55 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.00 J. Menšovos laida. 16.55 Mados 
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos „Laikas”. 21.05 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 22.55 Lietuvos 
„Laikas”. 23.10 Politika. 0.05 Naktinės naujienos. 0.15 R. Zelionajos stebuklų 
šalis. 1.05 Vaidybinis f. „Krantai”. 2.25 Suprasti. Atleisti. 3.15 Mados nuospren-
dis. 5.00 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Žinios. Maskva. 10.50 Mūsų 
kūno šifrai. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia.13.50 Žinios. Budėtojų dalis. 14.00 
Ypatingas atvejis. 15.00, 4.10 TV serialas „Kol stanica miega”.16.30 TV seria-
las „Asmeninė byla”. 17.30, 3.15 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas „Samara 
2”.22.40 Poliarinis prizas. 0.30 TV serialas „Zonentau”. 1.20 Vaidybinis f. 
„Džekas Vosmiorkinas - “amerikietis” (2). 2.45 Meduolių namelis.
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5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirki-
mas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30 
Mūsų laikais. 12.25 Tiesa kažkur šalia.12.50 Jūrmala. Humoro festivalis. 
13.00 Metas pietauti. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos.14.20 Jūsų 
reikalas& 14.55 Jūrmala. Humoro festivalis. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.00 J. 
Menšovos laida. 16.55 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas”. 21.05 TV serialas „Pavėluota 
atgaila”. 23.00 Lietuvos „Laikas”. 23.10 Vakarinis Urgantas. 23.45 Naktinės 
naujienos. 23.55 Vėlai vakare. 0.40 Žvaigždėlaivis. 1.00 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 1.10 Vaidybinis f. „Kurjeris”. 2.30 Suprasti. Atleisti. 3.25 Mados nuos-
prendis. 5.10 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Žinios. Maskva. 
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6.50 Naujienos. 7.15 Laida kariams. 7.40 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. 12.50 Kio. Iliuzijų užkulisiai. 13.55 X 
veiksnys. 20.00 Laikas. 21.00 Antrininkai. 23.55 Vaidybinis f. “8 pirmieji pa-
simatymai”. 1.20 Jūrmala. Humoro festivalis. 2.00 Vaidybinis f. “Laimingoji, 
Ženka!” 3.15 Pasverti ir laimingi. 5.05 Muzikinis kanalas.

3.40 Vaidybinis f. „Jeigu tu ne su manimi”. 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. 10.20 Vaidybinis f. „Jis, ji ir vaikai”. 12.20 „Mosfilm” jubiliejui. 
12.40 Vaidybinis f. „Židinio svečias”. 14.30 Vaidybinis f. „Penkeri metai ir viena 
diena”. 16.35, 1.40 Humoro laida. 18.00 Savaitės žinios. 19.30 Vaidybinis f. „Tu 
būsi mano”. 21.30 Sekmadienio vakaras su V. Solovjovu. 23.20 Vaidybinis f. 
„Laukiant pavasario”. 1.15 Kelias į namus. 2.50 Humoro laida.

pirmadienis 2014 03 31

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 Tiesa 
kažkur šalia. 12.55 Metas pietauti. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 
14.20 Jūsų reikalas& 14.55 Jūrmala. Humoro festivalis. 15.30 Suprasti. Atleisti. 
16.00 J. Menšovos laida. 16.55 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 
19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas”. 21.05 TV serialas 
„Pavėluota atgaila”. 23.05 Lietuvos „Laikas”. 23.15 Vakarinis Urgantas. 23.50 
Naktinės naujienos. 0.00 Pozneris. 0.55 Vaidybinis f. „Meilės vergė”. 2.25 
Suprasti. Atleisti. 3.15 Mados nuosprendis. 5.00 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Žinios. Maskva. 10.50 1812 
metų karas. Pirmasis informacinis. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 13.50 
Žinios. Budėtojų dalis. 14.00, 2.25 Ypatingas atvejis. 15.00, 4.10 TV se-
rialas „Kol stanica miega”. 16.30 TV serialas „Asmeninė byla”. 17.30, 3.15 
Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas „Samara 2”. 22.40 Ilgaamžystės raktai. 
23.35 TV serialas „Zonentau”. 0.30 Merginos. 1.05 Vaidybinis f. „Važiavo 
tramvajumi Ilfas ir Petrovas”.
 antradienis 2014 04 01

5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirki-
mas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.30 
Mūsų laikais. 12.25 Tiesa kažkur šalia.13.00 Metas pietauti. 13.40 Kitos nau-
jienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas& 14.55 Jūrmala. Humoro fes-
tivalis. 15.35 Suprasti. Atleisti. 16.05 J. Menšovos laida. 17.00 Mados nuos-
prendis. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
„Laikas”. 21.05 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 23.00 Lietuvos „Laikas”. 
23.10 Vakarinis Urgantas. 23.45 Naktinės naujienos.23.55 Kosovas. Kaip 

10.50 Rektorius Sadovničis. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 13.50 
Žinios. Budėtojų dalis. 14.00, 2.25 Ypatingas atvejis. 15.00, 4.10 TV 
serialas „Kol stanica miega”. 16.30 TV serialas „Asmeninė byla”. 17.30, 
3.15 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas „Samara 2”. 22.40 Baimės 
teritorija. 23.35 TV serialas „Zonentau”. 0.30 Vaidybinis f. „Džekas 
Vosmiorkinas - “amerikietis” (3). 1.50 Meduolių namelis.

penktadienis  2014 04 04

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 Tiesa kažkur šalia. 12.50 Jūrmala. 
Humoro festivalis. 13.00 Metas pietauti. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 
Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas& 15.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 
15.10 Suprasti. Atleisti. 15.45 Lauk manęs.16.35 Mados nuospren-
dis. 17.35 Vestuvių sąmyšis. 18.25 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 
Laikas.20.35 Lietuvos „Laikas”. 21.05 TV žaidimas „Stebuklų laukas”. 
22.05 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 0.10 Vakarinis Urgantas. 1.00 
Vaidybinis f. „Intermergaitė”. 3.20 Suprasti. Atleisti. 4.15 Mados nuos-
prendis. 6.00 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Žinios. Maskva. 
10.50 Visa Rusija. 11.00 Tarybiniai kino karai. 12.00 Apie tai, kas svar-
biausia. 13.50 Žinios. Budėtojų dalis. 14.00 Ypatingas atvejis. 15.00, 4.10 
TV serialas „Kol stanica miega”. 16.30 TV serialas „Asmeninė byla”. 17.30 
Tiesioginis eteris. 20.00 Dvikova. 22.30 Gyvasis garsas. 0.15 Vaidybinis 
f. „Pietinis kalendorius”. 2.05 Vaidybinis f „Vienišas angelas”.

šeštadienis  2014 04 05

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. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus 
remontas. 12.15 Kaimynų karai. 13.20 Respublikos turtas. 15.25 
Vaidybinis f. „12 kėdžių”.18.20 Vaidybinis f. „Jaunikis”. 20.00 Laikas. 
20.25 Pasverti ir laimingi. 22.25 Kas? Kur? Kada? 23.30 Šįvakar su 
A. Malachovu. 1.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 1.35 Vaidybinis f. 
„Vyrai”. 3.05 Vaidybinis f. „Traukinys važiuoja į rytus”. 4.30 Vaidybinis f. 
„Kiniškas servizas”. 6.05 Muzikinis kanalas.

5.00 Vaidybinis f. „Įsimylėjęs ir beginklis”. 6.30, 7.15 Vaidybinis f. 
„Pietinis kalendorius”. 7.00, 10.00, 13.00 Žinios. 8.45 Šunų planeta. 
9.15 Šeštadienio talka. 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 10.25 Kelias į 
namus. 11.05 Vaidybinis f. „Mūsų vasarnamis”. 13.30 Sąžiningas de-
tektyvas. 14.00 Jį pažinojo tik iš matymo. 14.45 Šeštadienio vakaras. 
17.05 Jūrmala. 19.00 Šeštadienio žinios. 19.45 Vaidybinis f. „Žmogaus 
veiksnys”. 23.35 Vaidybinis f. „Svajoti nekenksminga”. 1.25 Vaidybinis 
f. „Du bilietai į Veneciją”. 3.15 Humoro laida.

šeštadienis 2014 04 05

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 pa-
slaptys 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 „Numylėtinis“. N-7 
1.30 „Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu“  
(k).

6.30 „Žaibo smūgis“. 
6.55 „Beprotiškos linksmy-
bės“. 
7.20 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.45 „ Mauglis. Pagrobimas“. 
8.10 „Teisingumo lyga“. 
8.35 „Benas Tenas. 
Supervisata“ 

9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Padėkime augti.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Kaimietiški Vitnės nuotykiai“. 
11.35 „Kvaišos detektyvai“. 
N-7 
13.10 „Mano puikioji auklė“. 
13.45 „Didingasis amžius“. 
N-7 
15.55 „Žinutė butelyje“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Užkerėtoji“.
21.00 „Juodasis riteris“. N-7
22.50 „Uošvio tvirtovė“. N-14 
1.00 „Nuo sutemų iki aušros“. 
N-14. 

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. 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 „Stebuklingi batai“.
13.15 „Gamtos jėgos“. N-7
15.35 „Kamelotas“. N-7 
16.45 Kvieskite daktarą! N-7 
17.20 Ekstrasensai tiria. N-7 
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Auklė“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija.
21.00 „Kapų plėšikė Lara 
Kroft“. N-7
22.55 „Rokis Balboa“. N-7 
1.05 „Dingę be žinios 2“. N-14 
2.45 „Tylus liudininkas“. N-14

7.00 Yra kaip yra (k). N-7 
8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Šefas rekomenduoja. 
10.30 Kviečiu vakarienės. 
11.00 „Naujakuriai“. N-7 
12.00 „Davis’o taurės“ teniso 
turnyras. Lietuva - Pietų 
Afrika. 2014 m. Tiesioginė 
transliacija.
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 „Laukinis gražuolis“. 
N-7 
21.15 MANO HEROJUS 
„Hadsono vanagas“ . N-7 
23.20 AŠTRUS KINAS „Jie“. 
S 
0.50 Bamba TV. S

6.50 „Laukinis gyvenimas“. 
N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Afrika. Pavojinga 
tikrovė“. 
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12.30 „Savaitgalis su Aleks“.  
13.00 „Sodo paslaptys“.  

14.00 „Superauklė“. N-7  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Stebuklų pardavėjai“. 
N-7 
16.30 „Būrėja“.  
17.00 „Toks gyvenimas“. 
19.00 „Ištikimoji“. N-7 
21.00 „Viskas apie Adomą“. 
N-14
23.00 „Pabėgimas iš bepro-
tnamio“. S 
0.40 „Stebuklų pardavėjai“ 
(k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
8.55 Kultūrų kryžkelė (k).  
10.15 Krikščionio žodis. Laida 
rusų kalba. 
10.30 Kelias. Laida evangeli-
kams (k).  
10.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2014. Kazio 
Sajos knygos paaugliams 
„Liepsnojanti“ pristatymas (k).  
11.40 Klaidelė. 
11.45 „Valdovas“ 1,2 s. 
14.45 Kine kaip kine. 
15.15 „Markizas ir piemenai-
tė“. N-7 
16.20 Koncertų salėse (k).
16.45 „Viso gero, draugai 
partiniai!“ 1 s. (k)  
17.45 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k).  
17.55 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. „Sūduva“ – 
„Ekranas“. . 
19.55 Legendos (k). 
20.45 Kino gidas. 
21.00 „Aurora“. S 
23.00 Panorama (k).  

23.30 „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso nacionalinės atrankos 
finalas. 2004 m.  
1.05 Lietuvių kinas trumpai. 
„Ne pasaka“ (k).  
1.20 Lietuvių kinas trumpai. 
„Žuvėdra. Dvi valandos prieš 
skrydį“ (k).

5.00 Info diena (k). 
9.00 Info diena (k). 
13.00 Teleparduotuvė. 
13.30 24 valandos (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 Pasivaikščiojimai su 
Kaziu Almenu. VDU karta. 
20.30 Padėkime augti (k).  
21.00 „To tikrai nežinojau!“  
22.00 „Patobulinti automo-
biliai“. 
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 Pasivaikščiojimai su 
Kaziu Almenu. VDU karta (k)
4.30 Nuo...Iki... (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 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
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 „Absolventė“. N-7 
21.00 „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 „12 galimybių“. N-14
 

7.45 „Gamtos pasaulis“.  
8.00 Pasaulis X. N-7  
9.00 „Pasaulio istorija“. N-7  
10.00 „Tamsioji Adolfo Hitlerio 
charizma“. 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.  
17.20 „Mikropasauliai“. N-7
18.00 Žinios. 
18.30 „Detektyvas Morsas“. 
N-7
20.40 Žinių naujienos. N-7
21.00 Žinios.
21.30 „Paramedikai“. N-14 
23.30 „Inkubusas“. S
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(Atkelta iš 1 p.)

Turiu nesveiką priekinį dan-
tį, kurį būtina skubiai šalinti. 
Dirbu konsultante ir negaliu 
rodytis su ,,tarpu”. Ką daryti? 

(Vida N., 42 m.)
Vienas pažangiausių šiai dienai 

sprendimų yra - danties implan-
tavimas. Su skirtingais implan-
tais taikomos skirtingos dantų 
atkūrimo metodikos, kurios 
savo ruožtu ,,diktuoja“ ar teks 
pašalinus dantis vaikščioti su 
,,tarpu“ burnoje ar jau po vieno 
vizito galėsite plačiai šypsotis. 
Jūsų atveju būtų galima taikyti 
“Nobel Biocare” rekomenduo-
jamą momentinį implantavimą, 
kai per vieną vizitą pašalinamas 
sugedęs dantis ir į buvusios ša-
knies vietą iš karto įdedamas im-
plantas. To pačio vizito metu ant 
implanto pritvirtinamas natūra-
liai atrodantis laikinas dantis, 
kuris po kelių mėnesių pakei-
čiamas nuolatiniu. Momentinis 
implantavimas geras tuo, kad 
minimaliai sutrumpinamas dan-
tų atkūrimo laikas, išvengiama 
papildomų chirurginių interven-
cijų. Pacientas, vos pakilęs nuo 
odontologo kėdės, gali gyventi 
savo įprastu ritmu. 

Į Jūsų KLAusiMus ATsAKO 
„Dantų priežiūros centro“ vadovas 
Simonas Bankauskas

NAuJi DANTYs – PEr ViENĄ ViZiTĄ
Dėl parodontozės praradau 

visus viršutinius dantis. Pasi-
gaminau išimamą plokštelę, 
tačiau negaliu ja naudotis, nes 
labai dirgina gomurį. Ar tiks 
man dantų implantai?

(Laima V., 55 m.)
Išimamus protezus nešiojantys 

žmonės dažniausiai negali ko-
kybiškai sukramtyti maisto, nes 
protezai prastai laikosi, kliba. Pa-
prastai jie skundžiasi skrandžio 
skausmais, virškinimo sutriki-
mais. Gali atsirasti burnos ertmės 
dirginimo reakcija. Jei iškritę 
dantys laiku nepakeičiami nau-
jais ima tirpti žandikaulio kaulas, 
laikui bėgant pakinta žmogaus 
veido kontūrai, įdumba skruos-
tai, formuojasi veido raukšlės, 
atrodome senesni nei esame iš 
tikrųjų. 

Implantai – vienas pažangiausių 
šiai dienai dantų atkūrimo spren-
dimų, jie padeda išsaugoti burnos 
ir viso organizmo sveikatą. Pa-
rodontozė paprastai nėra kliūtis 
implantuoti dantis. Jūsų atveju 
rekomenduojame ,,All-on-4“ 
(išvertus - ,,visi ant keturių”) 
metodiką, kai vieno žandikaulio 
dantys atkuriami tik ant keturių 

implantų. Iš karto po implantavi-
mo procedūros pritvirtinami gra-
žūs, patogūs laikini dantys, kurie 
po keleto mėnesių pakeičiami 
nuolatiniais. Nuolatiniai dantys 
ant dantų implantų maksimaliai 
atkuria kramtymo funkciją, ne-
trukdo kalbėti, netrikdo skonio 
jutimų,  jie atrodo ir tarnauja 
kaip jūsų tikri dantys,  yra len-
gvai prižiūrimi. Mano praktika 
rodo, kad, sudėjus naujus dantis, 
ženkliai pagerėja žmogaus fizinė 
ir psichologinė savijauta. 

Perskaičiau jūsų rubrikoje, 
kad ant ką tik sudėtų implan-
tų iš karto dedate visus vieno 
žandikaulio dantis, skamba vi-
liojančiai, bet ar netrukdo tai  
implantams tinkamai prigyti?

(Anonimas)
,,Nobel Biocare“ implantai 

yra padengti specialia medžiaga, 
kuri leidžia stipriau „įsikabinti” į 
kaulą. Be to dar naudojame tam 
tikras specialias detales ir prie-
mones papildomam krūviui su-
mažinti. Viso to dėka implantai 
stabiliai laikosi, todėl paprastai, 
iš karto po implantavimo, tvirti-
name laikinus dantis. Praėjusiais 

metais mūsų centro klinikose to-
kiu metodu dantis atkūrėme ne 
vienai dešimčiai visus dantis pra-
radusių pacientų. 

Turiu vieną ištrauktą dantį, 
galvoju apie implantą. Jei nesi-
dėčiau jo kokius porą metų, ar 
po to vis dar būtų galima? Kiek 
ilgiausiai galiu laukti?

(rasa V. 35 m.)
Tokių laiko limitų nėra,  bet 

mes rekomenduojame pašalintą 
dantį pakeisti implantu kiek gali-
ma anksčiau, nes  nuo to priklauso 
gydymo trukmė, eiga ir kaštai. Jei 
trūkstamas dantis laiku neatkuria-
mas - ima krypti, slinktis ir kiti. 
Toje vietoje, kur buvo dantis gali 
pradėti nykti žandikaulio kaulas. 
Gydymas tampa sudėtingesnis ir 
gali užtrukti daug ilgiau.

Tiems, kas jau kurį laiką yra 
netekę dantų, mes paprastai reko-
menduojame pažangų belopį im-
plantavimą. Naudojant šią meto-
diką implanto įdėjimui padaroma 
tik minimali, implanto skersmens 
dydžio skylutė, nereikia pjauti, 
siūti, todėl gijimas vyksta grei-
tai ir sklandžiai. Kaip minėjau, iš 
karto po implantavimo procedū-

Toliau tęsiame nemažo mūsų skaitytojų susidomėjimo sulaukusią rubriką ,,Viskas apie dantų atkūrimą”. Šiandien 
atsakymai tiems, kas ieško greito, patikimo ir ilgalaikio sprendimo, kam nepasiteisino pigesni alternatyvūs dantų 
atkūrimo būdai. 

ros pritvirtinami gražūs, patogūs 
laikini dantys, kurie po keleto 
mėnesių pakeičiami nuolatiniais.

Įdomu, ar implantavimas 
vykdomas taikant  narkozę?  

(Gediminas K., 50 m.)
Dantų atkūrimas su ,,Nobel Biocare“ 

implantais – minimaliai invazinis, tai-
komos pacientų fiziniam patogumui 
maksimaliai pritaikytos implantavi-
mo metodikos. Implantavimo metu  
paprastai taikomas vietinis nuskaus-
minimas. Tačiau dalis žmonių jaučia 
psichologinio pobūdžio baimę gydy-
tis dantis. Tokiems pacientams gali 
būti taikoma sedacija - saugus, me-
dikamentinis sąmonės prislopinimas, 
kuris padeda įveikti nerimo, baimės 
jausmus. 

savo klausimus siųskite el. paštu anyksta@anyksta.lt

www.nobelsypsena.lt

Ką nori, tą daro…

Priminsiu, jog dar 2013 metų ba-
landžio mėnesį Valstybinės teritorijų 
planavimo inspekcijos Utenos sky-
riaus pareigūnai surašė savavališ-
kos statybos aktą „dėl kitos (ūkio) 
paskirties pastato - automobilių 
svarstyklių Valaukio g. 8F, Anykš-
čiuose, savavališkos rekonstrukci-
jos”. Dėl savavališkų statybų UAB 
„Utenos techninių apžiūrų centras“ 
steigėjui ir „svarstyklių“ savininkui 
UAB „Antada“ bauda nebuvo pa-
skirta. Nebuvo nurodymų ir griauti 
pastatus. Reikėjo tik susitvarkyti po-
pierius, taigi – įteisinti savavališkas 
statybas. 

Verslininkai pasamdė architektą, 
buvo parengtas svarstyklių rekons-
trukcijos projektas ir, kelis mėne-
sius neveikusi stotis, pradėjo darbą. 
„Anykštoje“ buvo išspausdintas 
skelbimas, jog naujoji techninių 
apžiūrų stotis Anykščiuose atvėrė 
duris, o UAB „Utenos techninių 
apžiūrų centras“ direktorius Stasys 
Masiulis „Anykštai“ teigė, kad jų 
kontora veikia legaliai, nes turi Vals-
tybinės kelių transporto priežiūros 
inspekcijos leidimą. 

„Anykštai“ parašius tekstą apie 
pradėjusią veikti techninių apžiū-
rų stotį, portale anyksta.lt pasipylė 
komentarai, kad statybų užbaigimo 
komisija nėra išdavusi leidimo eks-

Automobiliai privalo būti techniškai tvarkingi, o pastatai – „dzin”…
ploatuoti pastatą. Taigi, atrodo, kad 
techninių apžiūrų stoties veikla yra 
legali, bet pastatas nėra „priduotas“.

Tačiau, jau kelinta savaitė tech-
ninių apžiūrų stotis Anykščiuose 
veikia...

Valdininkai įsprausti į kampą

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vyriausioji 
specialistė Alvita Vitkienė, kurios 
kompetencijai priskirta nelegalių 
statinių kontrolė, „Anykštai“ sakė, 
jog ji jau kelis kartus perspėjo UAB 
„Utenos tech-
ninių apžiūrų“ 
centro steigėjo 
UAB „Andata“ 
vadovą Antaną 
Chamentauską. 
A.Vitkienės tei-
gimu, direktorius jai vis kartojo, kad 
tvarkosi, tvarkosi...

Nelegalių statinių savininkus turi 
teisę bausti vicemero Donato Krikš-
taponio vadovaujama savivaldybės 
komisija, tačiau praėjusią savaitę vi-
cemeras „Anykštai“ sakė, jog jis gal-
vojęs, kad Techninių apžiūrų centras 
jau viską susitvarkė. O trečiadienį 
D.Krikštaponis „Anykštai“ kalbėjo, 
kad kol kas nebaus nelegalaus pas-
tato savininkų, nes neturi jokio rašto, 
kurio pagrindu galėtų bausti...

Panašu, kad kol A.Vitkienei 

D.Krikštaponis nelieps parašyti raš-
to – ji nerašys, o kol ji nerašys – vi-
cemeras neturėdamas rašto, negalės 
bausti... Žodžiu, vicemeras nenorė-
damas priimti sprendimo, kaltę per-
meta savo pavaldinei.

Transporto inspekcijos 
požiūris - kūrybiškas     

Valstybinės kelių transporto ins-
pekcijos viršininko pavaduotojas 
Eugenijus Ruškas „Anykštai“ dės-
tė, kad ši inspekcija naujo leidimo 
UAB „Utenos techninių apžiūrų“ 
centrui atlikti automobilių tech-

nines apžiūras 
A n y k š č i u o s e 
neišdavė, nes 
galioja anks-
tesnis leidimas. 
„Mūsų žmonės 
apžiūrėjo, įver-

tino technologines galimybes – 
viskas yra gerai. O, kad pastatas 
nepriduotas...“ – kalbėjo Valsty-
binės kelių transporto inspekcijos 
viršininko pavaduotojas E.Ruškas. 
Pareigūnas paklaustas, ar nesikerta 
su elementaria logika, jog automo-
bilių techninę būklę kontroliuo-
janti institucija ignoruoja pastatų 
techninės būklės reikalavimus, 
E.Ruškas kalbėjo: „Nežinau, ar tai 
galima lyginti. Iš mūsų srities ten 
viskas yra gerai. Tegul baudžia ir 
uždaro. Kiek aš turiu informacijos 

– Jūsų savivaldybė užblokavo, sa-
vivaldybė labai ilgai su popieriais 
tvarkosi. Jeigu stotį uždarys – tada 
bus blogai, manau, savivaldybė ga-
lėtų padėti.“ – verslininko proble-
mos neįžvelgė pareigūnas. 

Nėra pagrindo sudaryti
komisiją

Savivaldybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja, rajono 
vyriausioji architektė Daiva Gasiū-
nienė  „Anykštos” paklausta, jog, 
ar tik ne jos skyrius trukdo versli-
ninkams įteisinti statybas, griebėsi 
už galvos: „Žaibo greičiu mes jiems 
išdavėm leidimą statyboms ir tuo 
verslininkų santykiai su savivaldybe 
baigėsi”.  

Statybų užbaigimo komisija su-
daroma Valstybinės statybos prie-
žiūros inspekcijos Utenos teritori-
nio padalinio viršininko įsakymu. 
Pasak Utenos teritorinio padalinio 
vyriausiojo specialisto Lino Ko-
ženiausko, statybų užbaigimo ko-
misijos, kuri įvertintų techninių 
apžiūrų stoties pastato būklę suda-
ryti nėra galimybių, nes Valstybi-
nės statybos priežiūros inspekcijos 
Utenos teritorinio padalinis nėra 
gavęs nei UAB „Utenos techninių 
apžiūrų priežiūros centras“, nei jo 
steigėjo UAB „Antada“ prašymo 
sudaryti tokią komisiją. „Direkto-
rius buvo atėjęs. Paklausė, kokių 

dokumentų reikia ir išėjo“ – dėstė 
L.Koženiauskas.

„Anykštai” linkėjo sėkmės

Su pačiu UAB „Antada” vadovu 
A.Chamentausku  „Anykštai” pa-
sikalbėti nepavyko, tiksliau, beveik 
nepavyko. Kai jam paskambinau, 
prisistačiau ir pasakiau, kad noriu 
pašnekėti apie Anykščių techninių 
apžiūrų stotį, direktorius atsakė: „Na 
ir valio! Sėkmės jums, laimingai.“ Ir 
išjungė telefoną.  

Priminė „Maximos” tragediją

Apie techninių apžiūrų stoties vei-
klą pastate, kurio būklės neįvertino 
statybų užbaigimo komisija rajono 
vyriausioji architektė kalbėjo kaip 
apie didelę nesąmonę. „Labai gra-
žu. Visiems pavyzdys… Čia pana-
šu kaip policininkų važiavimas per 
raudoną šviesą. Techninių apžiūrų 
centras turi padėti užtikrinti, kad ke-
liais važinėtų tik techniškai tvarkingi 
automobiliai, taigi lyg ir prisideda 
prie bendros tvarkos… Pastato pro-
jektas yra atliktas, tačiau neaišku, ar 
pastatyta taip, kaip suprojektuota, 
neaišku, ar jis atitinka priešgaisri-
nius reikalavimus, higienos normas”  
- kalbėjo D.Gasiūnienė. Pasak jos, 
tokios tragedijos, kaip Rygos „Ma-
ximos” griūtis, todėl ir nutinka, kad į  
įstatymus žiūrima „kūrybiškai”.  

...tokios tragedijos, kaip Ry-
gos „Maximos” griūtis, todėl 
ir nutinka, kad į  įstatymus 
žiūrima „kūrybiškai”...



2014 m. kovo 29 d.SKELBIMAI

įvairus

parduoda

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - tik 3600 Lt.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

PArDuODAME sTATYBiNę 
MEDiENĄ, LENTAs, PJuVENAs. 

Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 61930, (8-686) 88713.

Lietuvos miškų valdymo 
bendrovė „Girmedis“ 

P E R K A  M I Š K Ą 
su žeme arba išsikirsti. Moka 

brangiai. Parduoda medieną. 
Miškovežio paslaugos.

Tel. (8-612) 12058.

STALIAUS GAMINIAI
Gaminame langus, duris, laip-

tus, baldus ir kitus gaminius iš 
medžio.

Tel. (8-609) 41651.

A. Jogelos IĮ „Skardininkas“
 STOGŲ DENGIMAS
 SKARDINĖS STOGŲ

   DANGOS
 SKARDOS GAMINIAI

Tel. (8-611) 43781.

E. Bagočiūno įmonė

PAMINKAI 
GERIAUSIOMIS 

KAINOMIS
Kavarskas, Pienės g. 25, tel.: 

(8-688) 02132, (8-689) 98696.

Pranešame, kad Anykščių r. Debeikių sen.: Debeikių k.v., bus atlie-
kami kadastriniai matavimai prie gretimų žemės sklypų, kurių savi-
ninkai (naudotojai) prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:

1. Jeugenijus Krasočko skl. Nr. 3424/0006:0401, Čekonių k. 2014-
03-31, 10.30 val.

2. Janės Žulienės, turto paveldėtojai skl. Nr. 3424/0005:0264, 
Rubikių k. 2014-04-04, 09.00 val.

3. Piliečio Vidutis Bekeris, turto paveldėtojai skl. Nr. 3424/0002:0028, 
Kurtinių k. 2014-03-31,09.00 val. ir skl. Nr. 3424/0002:0028, Kurtinių 
k. 2014-04-10, 09.00 val.

Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” 
darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, andsulzicki@
gmail.com

Nekilnojamasis turtas

Troškūnuose - sodybą su naujai 
pastatytu namu (yra sodas, 15 arų 
žemės).

Tel. (8-612) 85703.

Pusę namo Kavarske, šalia bažny-
čios su pagalbiniais pastatais: san-
dėliukas, malkinė, rūsys. Plotas 45 
kv. m, sklypo plotas - 7,5 arai. 

22 000 Lt
Tel. (8-691) 90056.

Sodą su vasarnamiu.
Tel.  (8-620) 87080.

Sodininkų bendrijoje „Voruta“, 
Volupio g. 24 - sodą ir Tilto gatvėje  - 
nedidelį sklypą namo statybai.

Tel. (8-686) 25504.  

Dviejų kambarių tvarkingą butą 
(plastikiniai langai, šarvo durys, rū-
sys, gera vieta, kaina 65 000, nega-
lutinė).

Tel. (8-639) 45862.

55 a sklypą Vilniaus g. pabaigoje  
su projektais statyboms (2 tvenki-
niai, upelis, miškas, 300 m iki Spa-
Vilnius). Kaina 48 000 Lt. 

Tel. (8-633) 33361.

Anykščiuose - gyvenamąjį namą. 
Kaina sutartinė.

Tel.: (8-629) 14429, (8-629) 04136.

Pusė medinio namo gražioje vieto-
je, Pergalės g.7, Kavarske. Pastatui 
reikalingas remontas. Kaina 23 000 
Lt, galima derėtis. Domina keitimas į 
žemės sklypą ar automobilį. 

Išsamiau: http://www.alio.lt/sody-
ba-60-m%C2%B2-anyksciu-r-sav-
kavarskas-pergales-g/ID44432372.
html

41 kv. m butą antrame aukšte N. 
Elmininkuose (tvarkingas, daliniai 
patogumai, 5 a daržas, pagalbiniai 
pastatai, pakeisti langai, durys, san-
technikos įranga, kaina 35 000 Lt).

Tel. (8-680) 75941.

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

Tel. (8-644) 45610.

Pirksiu geros būklės rusišką sėja-
mąją. Perkame mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Traukiame, pjauname mišką.

Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93303.

Nuoma

Išnuomoju 25 ha ariamos žemės plo-
tą 5 metams Storių kaime, 260 Lt/ha.

Tel. (8-602) 84088.

Išnuomojamos labai tvarkingos 
administracinės patalpos su baldais 
Mindaugo gatvėje, Anykščiuose (2 
kabinetai, bendras plotas 33 kv. m).

Tel. (8-610) 00543.

Išnuomojame komercines patal-
pas Anykščiuose šalia viešbučio 
„Puntukas“.

Tel.: (8-602) 46826, (8-650) 22313.

Paslaugos

Atlieka topografines nuotraukas ir 
kadastrinius žemės sklypų matavi-
mus.

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.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Kasame, valome, tvenkinius, tie-
siame kelius, atliekame kitus žemės 
darbus.

Tel. (8-670) 49682.

Išvalome krūmus ir kitą menkavertę 
medieną nuo žemės ūkio paskirties 
žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Dviejų kambarių butą Any-
kščiuose, Ažupiečių g. (3-as aukš-
tas, 54 kv. m, butas moderniai 
suremontuotas,baldai, integruota 
buitine technika, tamsus kamba-
rys, kaina 56 000 Lt).

Tel. (8-616) 06574.

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 patal-
pas (buvusi parduotuvė „Dovanų 
namai“) J. Biliūno g. 7 (senosios 
vaistinės patalpos, bendras plotas 
55 kv. m, kaina 59 000 Lt).

Tel. (8-676) 68658.

Anykščiuose, Kolūkiečių gatvė-
je, - dalį namo (2 kambariai, 3,2 
a žemės, remontas). Janydžiuose 
- 6,8 a žemės su namu, garažu, 
pirtimi ir malkine.

Tel.: (8-685) 10959, (8-689) 23940.

Kitos prekės

Pigiai - geros būklės prieškamba-
rio komplektą „Sodžius“ (šviesus, 
plotis 1,56 m), šaldytuvą „Snaigė“ 
(2 šaldymo lentynos).

Tel. (8-618) 39872.

Plastikinius balkono 5,5 ilgio ir 
1,5 aukščio langus.

Tel. (8-628) 28486.

Rąstinę rankų darbo pirtį.
Tel. (8-611) 27834.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus: 3 x 3 m, 3 x 5 m , 3 x 
6 m, 3 x 9 m, 3,5 x 6 m. Kaina nuo 
1200 Lt. Gali atvežti, surinkti.

Tel. (8-687) 73343.

Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai, šlai-
tiniai, dengti polikarbonatine danga.

www.siltnamis.info; www.metali-
ka.lt, Nemumo g. 51, Panevėžys, 
P. Višinskio g. 32, Šiauliai; trel.: 
(8-45) 42-91-08, (8-656) 69123.

Vasarinių kviečių sėklą HAMLET 
maišais po 500 kg.

Tel. (8-604) 05849.

Bičių šeimas. Sodo namelį 
(Kupiškyje). 

Tel. (8-627) 90530.

Lietuvišką kiaulienos skerdieną 
puselėmis 40-70 kg, 6 - 7 savaičių 
paršelius. Atveža.

Tel. (8-607)12690.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

NISSAN PRIMERA 1997 m. (tur-
bo dyzelis, T.A. iki 2015 m. birželio 
mėn.). Sėdi ir važiuoji.

Tel. (8-671) 72853.

AUDI A 4 1998 m. (1,9 TDI, 81 
kw, sidabrinės spalvos, sedanas, 
daug privalumų).

Tel. (8-647) 59686.

Bulvių sodinamąsias, rotacines 
šienapjoves, purkštuvus, kultiva-
torius, presus, lėkščiuotuvus, va-
gotuvus, „šnėkus“, „Kverneland“ 
plūgus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Traktorių T-40 AM.
Tel. 4-98-29.

Cisterną ant ratų (5 kub. m), trą-
šų barstytuvą ir vagotuvą.

Tel. (8-600) 83275.

Kuras

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

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

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-640) 34779.

Malkas. Pensininkams - nuo-
laidos. Turi beržinių, alksninių ir 
mišrių. Atveža kaladėlėmis nuo 27 
cm ilgio po 4 - 8 erdmetrius, Tai 
geriausias ir priimtiniausias pasiū-
lymas.

Tel. (8-678) 26080.

Pasiruošk ateinančiai žiemai. 
Parduoda ąžuolo, uosio, beržo, 
alksnio malkas. Ertmetrio kaina 
nuo 65 Lt.

Tel.: (8-604) 77822, 
(8-656) 56139.

Gyvuliai

Bekoną.
Tel. (8-603) 42555.

Lietuvoje augintas kiaules apie 
50 kg toliau auginti, iki 150 kg 
skersti. Atveža.

Tel. (8-653) 77985.

Kiaulę apie 150 kg, juodmargę 
13 mėn. telyčią, šieną rulonais ir 
bidonus 40 l.

Tel. (8-692) 16517.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS Kovo 30 d. (se-
kmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukš-
tyno 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. turgu-
je) 16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 
16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Kovo 31 d. (pirmadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis viš-
tomis, bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414), 
kaina nuo 12 Lt: Kirmėliuose 7.00, Levaniškyje 7.10, 
Traupyje 7.20, Laukagaliuose 7.25, Troškūnuose 
7.40, Anykščiuose (prie parduotuvės „Norfa“, senojo 
ūk. turgaus) 8.00, N. Elmininkuose 8.10, Elmininkuose 
8.15, Čekonyse 8.20, Svėdasuose (prie turgelio) 8.40, 
Vaitkūnuose 8.50, Viešintose 16.00, Didžiuliškiuose 
16.50, Padvarninkuose 16.10, Andrioniškyje 16.15,  
Piktagalyje 16.30, Naujonyse 16.35, Dabužiuose 
16.40, Pagiriuose 16.45, Ažuožeriuose 16.50, 
Zaviesiškyje 17.00, Kavarske 17.05, Svirnuose 
17.15.

H. Petronio P.Į.  kasa tvenkinius.
www.tvenkiniai.net, t
el.: (8-614) 61960, (8-615) 61741.

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

Tel. (8-606) 85525.

Fasadų šiltinimas, fasadų apdailos 
darbai, stogų dengimas įvaiririomis 
dangomis. Konsultuojame, aprūpina-
me medžiagomis.

Tel. (8-676) 52289.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai 
namus, gamybinės paskirties patal-
pas, kalkinu fermas, atlieku kitus sta-
tybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Kokybiškai ir nebrangiai atlieku vi-
daus ir lauko apdailos darbus: dedu 
laminatą, tapetuoju, dažau; dedu 
trinkeles, klijuoju plyteles, atlieku kitus 
darbus.

Tel. (8-647) 59686.

Gamina, montuoja įdėklus, pri-
statomus, apšiltintus kaminus. Valo 
kaminus. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm 
skardą.

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

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

Dengia visų rūšių šlaitinius stogus, 
stato karkasinius pastatus, pasirūpi-
na pigesnėmis medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Valome kaminus, mūrijame kaminų 
galvutes ir jas skardiname. Dirbame: 
stogai, karkasas, blokeliai ir t. t.

Tel.: (8-685) 10959, (8-671) 23906.

Medienos pjovimas, frezavimas, 
statymas. Parduodu pirtį 4x6 m. 

Tel. (8-656) 51760.

Griauname pastatus, sumalame 
statybines atliekas.

Tel.(8-682) 92949.

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės ša-
kės). Atliekame lauko santechnikos 
darbus. 

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

Savivarčiu sunkvežimiu su kra-
nu pervežu įvairius krovinius iki 7 t. 
Ieškau nuolatinio darbo su nuosavu 
sunkvežimiu.

Tel. (8-673) 40173.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, vaikų kambario 
baldai, slankiojamos sistemos.

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Gaminame virtuvės, svetainės ir 
kitus korpusinius baldus. Gera kaina 
ir kokybė.

Tel. (8-603) 35705.

KB „Žalioji lanka“ nariai,
balandžio 11 d. 13 val. 

Anykščių kultūros centro mažojoje salėje, A. Baranausko a. 2, 
organizuojamas 

ATASKAITINIS KOOPERATYVO NARIŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS.

Kviečiame dalyvauti.         Administracija
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perka

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO ŠIO MĖNESIO REPERTUARAS

Š. 29 d. 17 val. Neil Simon “PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ”. 
Režisierius Giedrimundas Gabrėnas (Dviejų dalių komedija)

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

UAB „BOVARIS“
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.

uAB „Dekroja“ superka
VErŠELius AuGiNTi, 

KArVEs, GALViJų PriEAuGLĮ.

sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, starte-
rius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

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

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

Brangiai SUPERKAME 
APVALIĄJĄ MEDIENĄ miško 

sandėlyje.
Perkame MIŠKĄ su ŽEME arba 

išsikirsti.
UAB LAUTA, tel.: (8-656) 
56139, (8-656) 68474.

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

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius, seną buitinę techni-
ką 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

Brangiai perka arba nuomoja 
žemę Šlavėnų, Katlėrių, Ažugojų, 
Kubiliškių, Maigių, Kirkiliškių, 
Lukošiškių bei Dvaronių kaimuo-
se.

Tel. (8-657) 41767.

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

Tel. (8-670) 37592.

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI 
ir seselei Laimutei už gerą gydymą, nuoširdų rūpestį ir dė-
mesį.

Genovaitė ir Vytautas Vigeliai

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka miško ruošos, medienos 
transportavimo darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

Bet kokios būklės mišką. Tvarko 
vėjovartas, atlieka sanitarinius kir-
timus, šviesina, pjauna mišką.

Tel. (8-692) 05288.

Brangiai - įvairų mišką.
Tarpininkauja parduodant. 
Sklandus atsiskaitymas.
Tel. (8-685) 03209.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius. Pasiima, utilizuoja. 

Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.

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

Tel. (8-623) 36003. 

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

Tel. (8-601) 53942.

Kita

Ąžuolo rąstus; ir mažus kiekius. 
Pasiima ir atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-686) 86702.

10 kub. m talpos statinę.
Tel. (8-646) 70125.

Gyvliai

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

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

„Bartynco“ - visus veršelius au-
ginti. Moka 6-21 proc.

Tel. (8-680) 22009.

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.

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Arūnui TARVYDUI už rū-
pestingumą ir nuoširdų gydymą.

R. ir J. Žageliai

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI už gerą gydymą, nuoširdų patarimą, švel-
nų žodį; taip pat dėkoju seselėms Rūtai PACIŪNIENEI ir 
Irutei MIKUČIONIENEI ir linkiu sveikatos, ištvermės ir Dievo 
palaimos kilniame Jūsų darbe.

Staškūniškis, Kazė Porcikienė

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI, seselėms Rūtai PACIŪNIENEI, Irenai 
MIKUČIONIENEI už rūpestingą gydymą, nuoširdžius ir švel-
nius patarimus.

Ačiū Jums.

Kunigiškiai,
Angelė ir Albinas Petniūnai
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mėnulis

Narcizas, Almantė, Bertol-
das, Manvydas.

šiandien

kovo 30 d.

kovo 31 d.

kovo 29 - 31 d. jaunatis.

Gvidonas, Virmantas, Meda, Fer-
dinandas, Anelė, Nelė.

Benjaminas, Ginas, Gina, Kor-
nelija.
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Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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Amiliutė negali sustoti 
pirkti sėklas

Eina mėsos šmotas, vinių pri-
klotas?

Ketvirtadienio mįslės: „Audžia 
be staklių“ atsakymas - voras

„vilnietė“: 

„Mano artimas žmogus gyvena 
Svėdasų senelių globos namuose. 
Labai džiaugiamės, kad tokie na-
meliai yra. Šaunuolė Danguolė 
Rimavičienė, daugiau tokių vado-
vų Anykščių rajone! Gera susitik-
ti, bendrauti! Džiaugiasi seneliai 
turintys tokią vedėją!“

sukūrė 1400 gėlių kompoziciją Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

„sPA Vilnius Anykščiai“ foje sieną puošia kompozicija, kurioje yra 1400 gyvų gėlių. Didžiausią 
šalyje tokią žalią sieną sukūrė anykštėnė floristė Eugenija sudeikienė. 

Salono „Gėlių lanka“ savi-
ninkė E. Sudeikienė yra baigusi 
pasaulinio lygio floristų – di-
zainerių mokyklų kursus, turi 
floristės – meistrės vardą. Ji yra 
dalyvavusi ir laimėjusi prizines 
vietas prestižiniuose floristų 
konkursuose. 

Žaliuojančia siena per „SPA 
Vilnius Anykščiai“ atidarymą 
žavėjosi svečiai, o savininkas 
Valdas Trinkūnas juokavo, kad 
nuo jos bus galima pasiskinti sa-
lotų. Juokas juokais, tačiau kom-
pozicijos autorė E. Sudeikienė 
paliudijo, kad netrukus pražy-
siančių begonijų žiedus išties 
galima valgyti kaip salotas. 

Pasak E. Sudeikienės, šitos 
kompozicijos kūrimas buvo ne-
lengvas išbandymas. „Žaliuo-
janti siena turėjo būti baigta 
SPA atidarymo iškilmėms, tad 
teko dirbti, kai pastate dar dirbo 
statybininkai, buvo montuojami 
baldai, - prisiminė floristė. – Gė-
lės nepakenčia dulkių, o jų buvo. 
Tačiau tikslą pasiekėme, siena 
pasitiko SPA svečius per atida-
rymą“. 

Be begonijų vertikalioje ap-
želdintoje sienoje auga chloro-
fitai, fitonijos, gebenės ir kitos 
gėlės. Tokių sienų Lietuvoje vos 
kelios, o anykštietiškoji šiuo 
metu yra didžiausia šalyje. 

Sieną įrengusi floristė ją ir 
prižiūri. Pasak jos, augalai rei-
kalauja kasdieninės priežiūros, 
- sakė E. Sudeikienė. – Reikia 
ne tik laistyti, tręšti, bet ir šalinti 
pasenusius, džiūstančius lape-
lius. Neprižiūrima siena greitai 
prarastų estetinę vertę“.

1400 augalėlių laistymas ir 
tręšimas vyksta automatiškai, 
dozuojant kompiuteriui. Tačiau 
ir jį reikia prižiūrėti, tad floristei 
talkina jos vyras Algis Sudeikis.

Floristė Eugenija Sudeikienė, sukūrusi vertikalią 1400 gėlių kompoziciją, ją ir prižiūri. 

„Čia dozuojamas augalų laistymas ir tręšimas“, - sako Algis Su-
deikis. Autoriaus nuotr.

Prie gėlių sienos svečius pasitinka Anykščių rajono savivaldybės dovanotas angelas. 

Na, bobelės ir vyrukai,
Skelbia gėrį vyturiukai,
Siaučia gūsiai šilto vėjo -
Jau pavasaris atėjo.

O pavasarį – tik sukis,
Laukia rankų žemės ūkis.
Tėviškės mieli laukai
Sėti sėklas privalai.

O lentynos stačiai lūžta,
Jei augint svogūnų gūžtą.
Arba nori sėt salotų,
Tai turi pamiklint protą..

Dėl gausaus pasirinkimo 
Negali nutraukt pirkimo.
Jos spintelėje jau pūpso
Sėklos morkų ir kopūstų..


