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PARODA. Anykščių Koplyčio-
je – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre (Vilniaus g. Nr. 36, Anykš-
čiai)  šiandien 17 valandą dailinin-
ko Igno Piščiko dailės darbų par-
odos iš Lietuvos dailės muziejaus 
fondų atidarymas. Parodą pristatys 
Jurgita Žemaitienė. Koncertuos 
džiazo pianistas Saulius Šaučiulis, 
saksafonistas Laimonas Urbikas ir 
smuikininkas Juozas Staniulis.

Gaisrai. Trečiadienį, Skiemo-
nių seniūnijos Miškiniškių I kaime 
degė ūkinis pastatas. Ugniagesiai  
gelbėtojai praneša, kad jiems at-
vykus, pastato stogas degė atvira 
liepsna. Nudegė 50 kvadratinių 
metrų šiferiu dengto stogo dangos, 
apdegė perdengimas. Pasak ugnia-
gesių, gaisro priežastis – elektros 
įrangos įrengimo ir eksploatavi-
mo taisyklių pažeidimai, pastatų 
elektros instaliacijos gedimai. Tos 
pačios dienos vakare Vaidlonių 
kaime (Troškūnų seniūnija) išdegė  
20 arų jaunuolynas.

Rekolekcijos. Sekmadienį Skie-
monių Švč. Mergelės Marijos baž-
nyčioje vyks Gavėnios rekolekci-
jos. 12.30 val. vyks Šv. Kryžiaus 
keliai, o 13.00 val. bus aukojamos 
šv.Mišios.

Darbas. Ketvirtadienio duo-
menimis, Anykščių darbo biržoje 
buvo keturios laisvos darbo vietos: 
aukštakrosnės operatoriui, sker-
dimo skyriaus darbininkui, pagal-
biniam darbininkui lentpjūvėje ir 
barmenui - padavėjui.

Parduotuvė. Užvakar Staškū-
niškio kaime UAB „Žiburys” ati-
darė parduotuvę. Tai jau šešta „Ži-
burio” parduotuvė kaime. 

Avarija. Ketvirtadienį apie 15 
valandą 30 minučių Anykščiuose 
prie prekybos centro „Maxima“  
sunkvežimis „Man“ su ilga prie-
kaba, sukdamas į dešinę iš antros 
eismo juostos kliudė pirmoje eis-
mo juostoje taip tap į dešinę sukusį 
automobilį Opel Vectra ir nubrau-
kė jo šoną“. Avarijos metu žmo-
nės nenukentėjo, tik aplamdytas 
lengvasis automobilis. Kas kaltas 
dėl techninės avarijos, aiškinosi 
policijos pareigūnai.

Gyventi reikia paprasčiau
Buvęs Anykščių rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomo-

jo komiteto pirmininkas, tai buvo sovietiniu metu, aukščiausio 
rango ūkinis rajono vadovas Albertas BUDAVIČIUS, dabar lei-
džiantis pensininko dienas, pripažįsta, kad dažnai nebežino, kaip  
vertinti dabartinę savivaldą ir kaip reiktų prikelti Anykščius.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

- Kiek laiko vadovavote Anykš-
čių rajonui?

- Faktiškai vadovavau 3 penkme-
čius, tai būtų nuo 1975 metų iki 1989 
metų, kol atėjo pertvarka.1989 metų 
sausio 25 dieną išėjau į pensiją.

- Kaip per tą laiką pasikeitė ra-
jonas?

- Be abejo, jis pagražėjo, daug 
pastatėme per tą laiką. Sovietmečiu 
Anykščiai tikrai buvo nebloga vie-
ta, niekada nesivilkome uodegoje. 
Kritikos gavome tik už tai, kad ne-
skubėjome naikinti vienkiemių ir 
sukelti žmonių į gyvenvietes. Kai 
kurie rajonai labai norėjo pirmauti, 
sakykim, Švenčionys, o ką dabar 
matome važiuodami – vaizdas pa-
našus į Ukrainos stepes. Porą metų 
šlubavo ir žemės ūkis, buvo prastes-
ni rodikliai, bet šiaip – tikrai vardą 
neblogą turėjo Anykščiai. Čia veikė 
ir 3 pusiau valstybiniai medžiotojų 
būreliai, kur medžioti atvykdavo 
daug aukšto rango pareigūnų.

- Ar tiesa, kad pagrindiniai rei-
kalai sovietiniais laikais būdavo 
aptariami medžioklėse?

- Dėl tos priežasties ir aš tapau 
medžiotoju. Nesu nušovęs per tas 
medžiokles nė vieno žvėries, bet taip 
tada reikėjo daryti. Sakykim, vos 
pasikeitė laikai, aš iš karto parda-
viau šautuvą ir daugiau į medžiokles 
nėjau. Per tokias medžiokles mums 
daug padėjo valdininkai, kurie prisi-
dėjo ir prie užtvankos ant Šventosios 
statybų. Supraskit, kad užtvanka 
buvo traktuojama kaip prabangos 
dalykas, ne visi rajonai jas turėjo. 
Beje, Anykščiuose buvo įvykdytas 
tik pirmas statymo etapas. Taip pat 
buvo išsaugotas ir siaurasis geležin-
kelis.

- Nieko negirdėjau apie tai, kad 
buvo dar vienas užtvankos tvar-
kymo etapas.

- Buvo numatyta sutvarkyti Anykš-
tos žemupį, kur ji įteka į Šventąją,  
buvo numatytas parkas, sutvarkyta 
vieta, anykštėnų vadinama paliūne, 
Nebespėta. Kalbėdamas apie praeitį 
negaliu nepaminėti trijų anykštėnų, 
kurie anuo metu užėmė aukštas par-
eigas, bet apie jų nuopelnus beveik 
nežinoma..

Albertas Budavičius labiausiai gailisi nespėjęs sulaukti laiko, 
kai per Anykščius būtų nutiestas platusis geležinkelis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Anykščiai pabėgo iš brangiausių 
šildymo kainų zonos Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščiai jau nebėra miestas, kuris brangiausiai moka už šildymą Lietuvoje. Šilumos kainas Anykščiuose dar mažins planuojama 
statyti biokuro katilinė ir renovacija. Tačiau ne visi daugiabučių gyventojai Anykščiuose nori, kad jų namai būtų renovuoti. 

Aplinkos ministerijos vice-
ministrė Daiva Matonienė 
ragino renovacijos procese 
neužmigti, nes „Anykščiai 
nors ir pirmauja, bet kiti 
kvėpuoja į nugarą“.   
            Autoriaus nuotr. 

Vairavo 
neblaivūs

Policijos naujai paskelbtame 
neblaivių vairuotojų sąraše – 6 
pavardės.

Nuo minties – iki dainų šventės
Anykščių sakralinio meno 

centro kuratorė Danutė Janu-
šytė-Karčemarskienė etnomu-
zikologė pagal išsilavinimą, 
pagalvojo ir sukūrė sutartinių 
giedotojų gru-
pę.

Anykštėnai sako, kad ištru-
pėję laiptai prie Mindaugo ga-
tvės 4 namo gali atnešti dar ne 
vieną skaudžią nelaimę.

Nukritusi nuo laiptų pensininkė 
susilaužė koją

Šilumos kaina Anykščiuose daugiausiai priklauso nuo dujų kainos svyravimų. Pasta-
čius biokuro katilinę, nuo Rusijos priklausysime mažiau.  Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ar nepamiršo te
 PrATęSTI 

„Anykš tos“  la ikrašč io 
prenumeratos 

II  –a jam ke tv i rč iu i? 
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spektras

Temidės svarstyklės
Dyzelinas. Policijoje gautas 

G. T., gimusio 1951 metais, gy-
venančio Svėdasų seniūnijoje, 
pareiškimas, kad iš traktoriaus 
kuro bako pagrobta 60 l dyzeli-
no. Žala – 192 litai.

 
Automobilis.Gautas J. V., 

gimusios 1969 metais, gyve-
nančios Anykščiuose, Liudiš-
kių gatvėje, pareiškimas, kad 
subraižytas jai priklausantis 
automobilis, stovėjęs Anykš-
čiuose, Liudiškių gatvėje. Žala 
– 400 litų. 

Šviestuvas. Gautas pareiš-

kimas, kad parke Troškūnų 
seniūnijoje sulaužytas šviestu-
vas. Žala – 1 026,8 litai.

Mirė I. Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
B. R. I., gimusios 1938 metais. 
rastos savo namų kieme Vie-
šintų seniūnijoje, mirties prie-
žasties nustatymo.

Mirė II. Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
M. B. gimusios 1930 m. ras-
tos savo namuose Anykščiuo-
se, Vairuotojų gatvėje, mirties 
priežasties nustatymo. 

Anykštėnai sako, kad ištrupėję laiptai prie Mindaugo gatvės 4 
namo gali atnešti dar ne vieną skaudžią nelaimę.

Autoriaus nuotr.

Šiemet rajoninėje „Dainų 
dainelės” atrankoje, kaip sakė 
Švietimo, kultūros ir turizmo 
skyriaus darbuotoja Nila Mėly-
nienė, dalyvavo 14 solistų ir ko-
lektyvų, iš jų buvo atrinkti 5, ku-
rie vyko į zoninę atranką. 4 iš 5 
pasiųstųjų buvo pripažinti verti 
respublikinio turo. Tai – Anykš-
čių muzikos mokyklos mergi-
nų ansamblis (Laura Verikaitė, 
Deimantė Kavaliauskaitė, Kris-
tina Gasiulytė, Gintarė Kugytė, 
Justina Spundzevičiūtė, Miglė 
Lebedevaitė, Augustė Baurai-
tė, Urtė Mališauskaitė, ir Vaida 
Pranckūnaitė, vadovė - Stefani-
ja Čapkevičienė), solistė Mija 

Jubiliejinėje „Dainų dainelėje” 
Anykščių garbę gins 4 atstovai

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Šiemet populiarus ir puoselėjantis ilgametes tradicijas Lietu-
vos vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė” mini 40-ties 
metų jubiliejų. Sekmadienį filmuotis televizijos studijoje išvyks-
ta ir Anykščių atstovai, kurie pateko į finalą.

Meškauskaitė iš Anykščių lop-
šelio-darželio „Žilvitis“ (vadovė 
Jurgita Baldauskienė), Tėja Ju-
zėnaitė iš Anykščių vaikų lopše-
lio-darželio „Žiogelis“ (vadovė 
Aldona Dulkienė) ir Kornelijus 
Vėbra iš Anykščių lopšelio-dar-
želio „Žilvitis“ (vadovė Jurgita 
Baldauskienė). 

Paklausta, kaip vertina mūsiš-
kių pasiruošimą „Dainų dainelei” 
ir ką galėtų išskirti, N.Mėlynienė 
sakė, kad tai, jog 4 iš 5 pasiųstų 
į zoninį turą anykštėnų pasiekė 
respublikinį turą, yra gerai, o iš-
skirti ko nors nenorėtų. „Noriu 
tik pasidžiaugti, kad iš lopše-
lio-darželio „Žilvitis“ atrankoje 

sulaukėme gausaus būrio. Mo-
kytoja paruošė 5 grupes vaikų, 
iš kurių 2 solistai pateko“,- sakė 
N.Mėlynienė.

 Anykščių lopšelio-darže-
lio „Žilvitis“ solistų vadovė ir 
muzikos mokytoja Jurgita Bal-
dauskienė „Anykštai“ sakė, kad 
rezultatas yra geras, o laikas la-
bai užimtas, nes sekmadienį lau-
kia filmavimas. Paklausta, kaip 
jaučiasi mažieji solistai ir ar tiki 
savo jėgomis, J. Baldauskienė 
šyptelėjo: „Žinoma, kad tiki“.   

Filmavimas Vilniuje, kur da-
lyvaus ir anykštėnai, vyks ba-
landžio 6 dieną, Lietuvos nacio-
nalinėje televizijoje (Konarskio 
g.49). Čia bus įrašoma šių metų 
„Dainų dainelė“  IV etapo 9 kon-
certo TV transliacija. 

Anykščių muzikos mokyklos 
merginų ansamblis dainuos dai-

ną „Tu mano meile“  (muzika 
Nicholas Brodsky, žodžiai S. 
Kan), Mija Meškauskaitė atliks 
dainą „Šarkos košelė“  (muzika 
V.Virbicko, žodžiai Kosto Kubi-
linsko), Tėja Juzėnaitė dainuos 
aukštaičių krašto dainą „Vaver-
sėlis un dirvona“, o Kornelijus 
Vėbra  sudainuos „Groja žiogas“ 
(muzika Reginos Bočkienės, žo-
džiai Emilijos Šulinskienės).

Kada bus rodomas transliaci-
jos įrašas, dar nepaskelbta. „Ma-
nau, kad 9 koncerto įrašą LRT 
turėtų transliuoti balandžio 19 
dieną, bet dar patikslinsime“,- 
sakė  N.Mėlynienė

Anykštėnai taip pat savo bal-
saisgali palaikyti dainininkus. In-
formacija apie konkursą skelbiama 
ir balsuoti už patikusius konkurso 
dalyvius galima internetinėje sve-
tainėje www.dainudainele.lt

Nukritusi nuo laiptų pensininkė 
susilaužė koją

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Anykščių Mindaugo gatvės 4 namo gyventojai skambina pavojaus 
varpais: nuo ištrupėjusių betoninių laiptų nukrito ir sunkiai susiža-
lojo 78 metų moteris, kuri buvo paguldyta į ligoninę ir operuota.

Pasak kaimyno, S.P (g.1935 m.) 
lūžo kojos kaulai. Daugiabučio gy-
ventojai prašo savivaldybės netvar-
kingus laiptus suremontuoti. „Prieš 
maždaug 10 metų laiptai buvo iš 
naujo betonuojami, bet tikriausiai 
darbininkai į skiedinį pagailėjo 
įpilti daugiau cemento, todėl lietus 
per porą metų laiptus vėl išplovė ir 
jie tapo duobėti, gruoblėti.

„Tie laiptai pavojingi ir jau-
niems, ir seniems, o žiemą, kai 
būna ledas, jais iš vis neįmanoma 
nulipti. Gerai, kad dar šalia esan-
čios kavinės savininkas leidžia 
vaikščioti kavinės laiptais. Bet 
juk ten privati teritorija, vers-
lininkas gali užsitverti tvorą, ir 
mums liks su baime lipti ištru-
pėjusiais laiptais“, - sakė namo 
gyventojai. Jų teigimu, buvo 
kartą skambinta į Anykščių ko-

munalinį ūkį, jo vadovas žadėjo 
atvažiuoti ir pasižiūrėti, bet taip 
viskas ir liko po senovei“, - val-
dininkų abejingumu stebėjosi 
anykštėnai, kurie teigė, jog ant 
tų laiptų jau ne vienas žmogus 
mėlynių įsitaisė. Bet, kai mote-
ris susižalojo rimtai, daugiabučio 
gyventojai daugiau tylėti negali. 
Gyventojai norėtų ne tik kad būtų 
suremontuoti laiptai, bet ir pada-
rytas turėklas.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka 
sakė, jog komunalininkai laiptus 
tik valo, o jų būkle privalo rūpintis 
rajono savivaldybė, kuriai laiptai ir 
priklauso.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio sky-
riaus vedėjas Albertas Miškinis, 
iš „Anykštos“ išgirdęs Mindaugo 

gatvės 4 namo gyventojų nusis-
kundimus, sakė, jog „tuoj pat ten 
siųs savo darbuotoją, kuris įvertins 
padėtį“.

O sunkiai susižalojusios moters 

artimiesiems belieka tik pasirūpin-
ti geru advokatu ir galbūt teismui 
pateikti ieškinį savivaldybei dėl 
turtinės ir neturtinės žalos atlygi-
nimo...

Andrius Vilkys (1988), sausio 
20 dieną Anykščiuose vairavo au-
tomobilį neblaivus (lengvas gir-
tumas – 1,14 prom.). Jam skirta 
1 tūkst.litų bauda ir atimta teisė 
vairuoti 12 mėnesių. Evaldas Ste-
ponavičius (1989), sausio 26 die-
ną Vaidlonių kaime vairavo auto-
mobilį  neblaivus (vidutinis – 2,1 
prom.) ir padarė eismo įvykį. Jam 
skirta 4 tūkst.100 litų bauda ir at-
imta teisė vairuoti 38 mėnesiams. 
Virgaudas Rudokas (1963), sausio 
27 dieną Janušavos kaime vairavo 
automobilį neblaivus (lengvas – 
1,33 prom.). Jam skirta 1 tūkst.litų 
bauda ir atimta teisė vairuoti auto-

Vairavo neblaivūs
Policijos naujai paskelbtame neblaivių vairuotojų sąraše – 6 pavardės

mobilį12 mėnesių. Stasys Čiukšys 
(1959), sausio 20 dieną, Kavarske 
vairavo automobilį neblaivus (len-
gvas – 1,46 prom.). Jam skirta 1 
tūkst.litų bauda ir atimta teisė vai-
ruoti 12 mėnesių. Egidijus Dailydė 
(1972), sausio 25 dieną Andrio-
niškyje vairavo automobilį neblai-
vus (vidutinis – 1,71 prom.). Jam 
skirta 2 tūkst.litų bauda ir atimta 
teisė vairuoti 24 mėnesiams. Artū-
ras Kanapeckas (1981), sausio 10 
dieną, Mileikiškių kaime vairavo 
automobilį neblaivus (vidutinis – 
2,0 prom.). Jam skirta 2 tūkst.litų 
bauda ir atimta teisė vairuoti 24 
mėnesiams.

Prezidentai. Penki pretendentai 
iškrito iš rinkimų kovos į Preziden-
tus taip ir netapę kandidatais, nes 
jiems nepavyko surinkti reikalingo 
skaičiaus įstatymų reikalavimus ati-
tinkančių balsų. Kovą tęsia septyni 
kandidatai. Pirmąjį išbandymą rin-
kėjų pasitikėjimu nesunkiai įveikė 
antros kadencijos siekianti Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, socialde-
mokratų kandidatas Zigmantas Bal-
čytis, Vilniaus miesto meras Artūras 
Zuokas, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos kandidatas, Ignalinos 
meras Bronis Ropė, nepriklausomas 
kandidatas Naglis Puteikis, kuriuos 
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 
penktadienį įregistravo kandidatais į 
Prezidentus.

Liudytoja. Apeliacinis teismas 
toliau nagrinėja Darbo partijos „juo-
dosios buhalterijos“ bylą. Penktadie-
nį į posėdį atvyko svarbiausia bylos 
liudytoja Nijolė Steponavičiūtė.Trijų 
kaukėtų teismo darbuotojų į posė-
džių salę atvesta N. Steponavičiūtė 
jau anksčiau yra sutikusi bendradar-
biauti su teisėsauga, todėl nuo bau-
džiamosios atsakomybės „juodosios 
buhalterijos“ byloje ji yra atleista. 
Ankstesnį posėdį iškilo abejonių, 
kad partijos kasos išlaidų orderyje 
vienam milijonui litų trys paskuti-
nieji nuliai yra parašyti ne tuo pačiu 
N. Steponavičiūtės raštu. Liudytoja 
prisipažino, jog tai yra jos raštas, 
nors rašysenos skirtumų yra.

Siūlo. Seimo narys Petras Gražu-
lis, reaguodamas į Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės metiniame pra-
nešime išsakytą kritiką generaliniam 
prokurorui, užregistravo Seimo re-
zoliucijos projektą dėl generalinio 
prokuroro Dariaus Valio atleidimo. 
Dokumente Seimui siūloma pa-
brėžti, „jog generalinio prokuroro 
vadovavimo stilius jau tampa valsty-
bės masto problema“, todėl Seimas 
„kreipiasi į Lietuvos Respublikos 
Prezidentę ragindamas atleisti gene-
ralinį prokurorą Darių Valį“.

Išteisino. Lietuvos apeliacinis 
teismas (LAT) penktadienį paskel-
bė, kad terorizmu kaltinama Eglė 
Kusaitė visiškai išteisinama. Pasisa-
kydamas aukštesnės instancijos teis-
mas konstatavo, kad pirmosios ins-
tancijos teismas netinkamai pritaikė 
Baudžiamąjį įstatymą. E. Kusaitė iš-
teisinta kaip nepadariusi veikos, tu-
rinčios nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių. Konstatuota, 
kad teisėsaugos institucijos šioje by-
loje veikė provokuojamai.

Totoriai. Rusijai aneksavus Kry-
mą, pusiasalio vyriausybė atmeta 
reikalavimą dėl autonominės terito-
rijos totorių mažumai. Ji gali prašyti 
tik „kultūrinės autonomijos“. Tuo 
tarpu Krymo totoriai siekia refe-
rendumo dėl plačios autonomijos. 
Dauguma jų nedalyvavo kovo 16-
ąją vykusiame balsavime dėl pu-
siasalio atskyrimo nuo Ukrainos ir 
prijungimo prie Rusijos Federacijos. 
Krymo totorių dvasinis lyderis Mus-
tafa Džemilevas JT Saugumo Ta-
rybos posėdyje savaitės pradžioje 
pareiškė, kad iš Krymo jau išvyko 
5 000 totorių. M. Džemilevas yra 
Ukrainos parlamento deputatas, 
daugelis Krymo totorių nori likti 
Ukrainos sudėtyje. Iš 2 mln. Krymo 
gyventojų apie 300 000 yra totoriai, 
kurie Stalino valdymo metais buvo 
diskriminuojami.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Ar jau 
žinote, už ką 
balsuosite 
Prezidento 
rinkimuose?

Anykštėnai nebemoka 
brangiausiai

2014 metų kovo mėnesį ma-
žiausia šilumos kaina fiksuota 
Utenoje, didžiausia – Joniškyje. 
UAB „Anykščių šiluma“ gami-
nama šiluma, kaip skelbia Vals-
tybinė kainų komisija, anykštė-
nams už kilovatvalandę su PVM 
kainavo 30,66 ct. 

Reiktų priminti, kad dar pernai 
kovo mėnesį anykštėnai už šilu-
mą mokėjo brangiausiai Lietuvo-
je – už kilovatvalandę su PVM 
anykštėnai tada mokėjo 35,65 ct, 
o atotrūkis nuo Pakruojo, Prienų 
ir Joniškio, kur 
šilumos kainos 
taip pat buvo 
gan aukštos, 
A n y k š č i u o s e 
siekė beveik du 
centus už kilo-
vatvalandę.

Šiuo metu brangiau už UAB 
„Anykščių šiluma“ šiluminę 
energiją Lietuvoje gamina 11 
įmonių. 

Kainas mažino kuro pigimas
 

Šilumininkai pateikė skaičiavi-
mus, kaip ir kodėl kito šildymo 
kainos. Šilumininkai aiškina, kad 
šiemet šilumos kilovatvalandės 
kainos mažėjo, nes pigo tiek bio-
kuras, tiek gamtinės dujos. Gam-
tinės dujos šiemet yra pigesnės 
apie 200 litų už toną naftos ekvi-
valento – kaina sumažėjo nuo 
1900 iki 1740 litų, atitinkamai 
ir biokuras yra pigesnis: kainavo 
670, o dabar apie 600 litų.

Centralizuotai tiekiama šilu-
ma daugiausia pigo Klaipėdos 
ir Tauragės vartotojams – 5,5 ir 
4,3 proc. Žymesnis šilumos kai-
nos augimas fiksuojamas Drus-
kininkuose ir Jonavoje, atitin-
kamai 8,4 proc. ir 4,1 proc. Per 
metus centralizuotai tiekiamos 
šilumos kaina mažėjo 7,9 proc.  
Tarp penkių didžiųjų miestų už 
šilumą mažiausia moka Panevė-
žio, daugiausia – Kauno gyvento-
jai. Klaipėdoje šilumos kaina per 
metus mažėjo 14,5 proc., Vilniu-
je – 9,1 proc., Kaune bei Panevė-
žyje – beveik 6 proc., Šiauliuose 
metinis šilumos kainos mažėji-
mas sudarė 2,8 proc.

2014 m. sausį, palyginus su 
2013 m. sausiu, gamtinės dujos 
pigo 7,9 proc. Palyginus 2014 
m. sausį su 2013 m. gruodžiu, 
gamtinių dujų kaina mažėjo 1,2 
proc. Biokuras 2014 m. sau-
sio mėn., palyginus su 2013 m. 
gruodžio mėn., brango 2,7 proc., 
o per metus (2013 m. sausis/ 
2014 m. sausis) pigo 4,7 proc. 
Skaičiavimuose lyginamos vi-
dutinės svertinės kuro kainos. 

Šiltas oras didelės įtakos
neturėjo

Kaip sakė UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorius Virgilijus Vai-
čiulis, šilumos pigimas susijęs 
su keliais faktoriais. Pirmasis ir 
pats svarbiausias – dujų pigimas, 
su tuo susijęs biokuro pigimas 
ir šiltas sezonas. „Dar negalime 
pasakyti visų skaičių, nes suskai-
čiuojame viską tik pasibaigus 
šildymo sezonui, tačiau jau dabar 
aišku, kad šilumos šiemet paga-

minome mažiau. Sakykim, 2013 
metų vasario mėnesį pagaminome 
5302 megavatvalandes, o šiemet 
vasario mėnesį 5264 megavatva-
landes. Taigi, ne toks jau didelis 
skirtumas“,- sakė V. Vaičiulis. Vis 
dėlto, jo teigimu, per du įprastai 
šalčiausius mėnesius – sausį ir 
vasarį – įmonė 
sunaudojo 28 
procentus nu-
matyto metinio 
dujų kiekio. 
„Preliminariai  
galvojame, kad per šį šildymo se-
zoną galime pagaminti apie 300 
megavatvalandžių mažiau“,- teigė 
V.Vaičiulis.   

V.Vaičiul io 
teigimu, rudenį 
buvo pradėjęs 
brangti bioku-
ras, todėl kai 
kas ėmė abejoti 
būsimos Anykš-

čių biokuro katilinės nauda. „Nors 
biokuras brango, o dujos pigo, dar 
buvo vilties, kad su tiekėjais pa-
vyks Lietuvai susitarti, ir dujos dar 
atpigs, aš manau, kad vis dėlto bio-
kuras naudingas, net jeigu kainuos 
tiek pat, kiek ir dujos. Juk bioku-
ras gaminamas Lietuvoje, žmonės 
gauna darbo“,- teigė V.Vaičiulis.

 Kainas dar mažins
renovavimas

Lietuvoje daugiausiai už šildymą 
moka senų ir nerenovuotų daugia-
bučių gyventojai. Daugiau kaip 34 
tūkst. daugiabučių namų Lietuvo-
je, t.y. apie 96 proc., yra pastatyti 

arba gavę staty-
bos leidimus iki 
1993 m. Vilties 
teikia pajudėjęs 
renovacijos pro-
cesas. Anykš-

čiuose apsilankiusi Aplinkos mi-
nisterijos viceministrė, kuruojanti  
daugiabučių namų modernizavimą, 
Daiva Matonienė sakė, kad Anykš-
čiai pagal ketinamus renovuoti 
namus yra tarp lyderių, nes mieste 
jau 15 namų yra pasirašę renovavi-
mo sutartis, o antrame renovacijos 
etape numatyti dar 23 namai. 

Tiesa, ne visi namai Anykščiuo-
se panoro renovuotis net ir atsidūrę 
sąraše. Sakykim, Šaltupio gatvės 
12 namo gyventojai rinko para-
šus, prašydami išbraukti namą iš 
renovuojamų namų sąrašo, nes po 
renovacijos nebus laukto šilumos 
taupymo efekto, o namas jau da-
bar pakankamai gerai sutvarkytas 
– laiptinėse sudėti nauji langai, at-
likta stogo renovacija. 

Anykščiai pabėgo iš brangiausių 
šildymo kainų zonos

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO ŠIO 
MĖNESIO REPERTUARAS

Š. 05 d. 13 val. PREMJERA „IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO“. 
Režisierius ir inscenizacijos autorius  Antanas Gluskinas. ( Dviejų dalių 
siurrealistinė drama paaugliams pagal Gendrutį Morkūną) 

S. 06 d. 17 val. Moljeras „TARTIUFAS“. Režisierius Dainius 
Kazlauskas. (Vienos dalies komedija) SPECIALI AKCIJA – VIENAS 
BILIETAS DVIEMS. 

A. 08 d. 18 val. J.L.Lagarce “AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU, 
KOL ATEIS LIETUS”.  Režisierius Rimas Morkūnas. (Vieno veiksmo 
melancholiška drama). Mažoji salė.

K. 10 d. 18 val. Leonard  Gershe  „LAISVI DRUGELIAI“.  Režisierius 
Dainius Kazlauskas.  (2-jų dalių pjesė)

P. 11 d. 18 val. Jaan Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. 
Režisierius Albertas Vidžiūnas.  (Dviejų dalių pjesė) Mažoji salė

Š. 12 d. 17 val. Antonas Čechovas “ŽUVĖDRA”. Režisierius Dainius 
Kazlauskas.  (Dviejų veiksmų komedija)

T. 16 d. 18 val. Nikolajus Gogolis „VEDYBOS“. Režisierius Rolandas 
Augustinas A. (Dviejų dalių visiškai neįtikėtinas įvykis)

K. 17 d. 18.30 val. Mara Zalytė „MARGARITA“. Režisierius Albinas 
Kėleris. (Vienos dalies drama).  Mažoji salė. 

P. 18 d. 18 val. L.M.Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Režisierius 
Antanas Gluskinas. (Romantinė dviejų dalių drama visai šeimai). 
Mažoji salė.

A.24 d. 18 val. Germanas Grekovas “HANANA, KELKIS IR EIK”. 
Režisierius Rolandas Augustinas A. (Dviejų dalių spektaklis (N-16)

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SVEČIAI: 
DOMINO TEATRO GASTROLĖS
T. 09 d. 18 val. Komedija „BUS SUNKU“. Režisierius Adolfas 

Večerskis
S. 13 d. 15 val. M.K.Čiurlionio menų mokyklos šokio spektaklis vai-

kams „SPALVOS“
A. 15 d. 18 val. Spektaklis pagal Romain‘o Gary romaną „Aušros 

pažadas“ (La Promesse de l‘aube). Režisierius  Roman Kacew. 
Prancūzija. Mažoji salė.

NEĮGALIŲJŲ NAUJOJO TEATRO GASTROLĖS
K. 17 d. 18 val.  “STIKLINIS ŽVĖRYNAS”. Režisierius Artūras 

Šablauskas. (Dviejų dalių tragikomedija)
ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO GASTROLĖS
Š. 26 d.  18 val. M.Panjolis  “DUONKEPIO ŽMONA”.Režisierius 

Arvydas Lebeliūnas. (Dviejų dalių romantinė istorija)
A.29 d. 18 val.  Koncertinės įstaigos „PANEVĖŽIO GARSAS“ gimta-

dienio Koncertas „Akimirką šią...“. Solistai: V.Merūnas, V.Iljinaitė
ALYTAUS MIESTO TEATRO GASTROLĖS       
T. 30 d. 11 val. PREMJERA VAIKAMS „KRAKATUKAI MĖNULYJE“ 

pagal Renatos Šerelytės pasakų knygą „Krakatukai kosmose“. 
Spektaklio režisierė ir inscenizacijos autorė Loreta Liausaitė.  

30 d. 18 val. „COCO PASLAPTIS“. Režisierė ir inscenizacijos autorė 
Dalia Kimantaitė (Vienos dalies spektaklis)

Kasa dirba pirmadienį - šeštadienį nuo 10 iki 18 val. Sekmadienį nuo 
11 iki 17 val.Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val.

Kasos tel.: 584 614. Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
www.miltinio-teatras.lt, info@miltinio-teatras.lt

...ne visi namai Anykš-
čiuose panoro renovuotis 
net ir atsidūrę sąraše...

...dar pernai anykštėnai už 
šilumą mokėjo brangiausiai 
Lietuvoje – už kilovatvalan-
dę su PVM 35,65 ct...

Vitalija ŽELAŠIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Žinau. Už buvusį Preziden-
tės patarėją Liną Balsį. Papras-
tas, nearogantiškas, kaip sako-
ma, „nepasikėlęs“. Rinkimuose 
jis pats save išsikėlė ir, manau, 
nėra susijęs su ekonominiais 
klanais. Lietuvoje taip trūks-
ta teisingumo. (Gaila, tačiau 
kandidatas L. Balsys nesurinko 
reikiamo parašų kiekio - aut. 
past.).

Viktoras KUBLICKIS, Ažuo-
žerių kaimo gyventojas: 

- Atsakysiu abstrakčiai. Už 
Grybauskaitę? Kaip čia pasa-
kius!? Manau, ją reikia keist. 
Užvaldyta seimūnų, žodžio 
neturi. Taigi, už ką balsuosiu, 
parodys laikas. Prieš rinkimus 
visi kandidatai kaip lapinai, nes 
gyvenam kaip taigoj.

Antanina VILIMIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
-Dar nežinau. Gal už Artū-

rą Paulauską. Jis man patinka. 
Patrauklus. Manau, galėtų būti 
geras šalies vadovas. Beje, ne-
žinau, ar galėsiu nueiti balsuoti. 
Kojos jau nenešą. Gal atvažiuos 
dėl balsavimo? 

Anykščiuose – trigubi, čia 
gi valdo Šventoji Trejybė

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie Anykščių automobilių 
techninių apžiūrų stotį, kuri vei-
kia „nepriduotame“ pastate: 

„Neturėtų būti taikomi dvigubi 
standartai, bet, panašu, kad šitaip 
išeina...“

Ligoninė dubliuojasi su 
Kurklių ambulatorija, 
uždarom ligoninę

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras apie ga-
limai besidubliuojančias Menų 
inkubatoriaus ir Verslo centro 
veiklas:

„Jei Verslo centras ką nors du-
bliuoja – galėsime jį uždaryti...“

Perykloje lengviau nei versle

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykš-
čių menų inkubatoriaus direk-
torė, šiek tiek dirbanti ir Verslo 
centre:

„Norėčiau iš Verslo centro išei-
ti ir visu etatu dirbti Menų inku-
batoriuje...“

Yra... Savivaldybė pilna 
žolėdžių... Mėsai nebeužtenka

Lukas PAKELTIS, Anykščių ra-
jono tarybos narys, verslininkas:

„Motyvas didinti algas todėl, 
kad jos seniai nedidintos – nėra 
motyvas...“

Nežinot? Taisyklės sukurtos 
tam, kad jas laužytų...

Sigitas KINDERIS, Anykščių 
miškų urėdas, apie automobilių 
techninių apžiūrų centrą:

„Mano galva, jeigu yra sukur-
tos taisyklės, tai jų reikia laiky-
tis...“

Steikit įmonės filialą 
Anykščiuose, visokio 
šlamšto čia daug... 

Stanislava LINKIENĖ, UAB 
„DG ir Ko“, nupirkusios senosios 
ligoninės pastatus, vyriausioji 
buhalterė:

„Mes dirbame sveikatos srity-
je, visoje Lietuvoje ieškome šiam 
veiklos profiliui tinkančių patal-
pų...“

Nusileisim, juk pripratę 
būti dugne

Daiva MATONIENĖ, Aplinkos 
ministerijos viceministrė, apie 
daugiabučių namų renovavimą:

„Anykščiai nors ir pirmauja, 
bet kiti kvėpuoja į nugarą...“
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rievės

Rytis KULBOKAS, filosofas

Krymo įvykiai radikalizmo 
kampu pasuko ir mūsų politinį 
gyvenimą. Ėmėme militarizuotis 
ar bent vaidinti, kad militari-
zuojamės. Kariškiai ir politikai 
prakalbo apie būtinybę skirti 
didesnes lėšas krašto apsaugai, 
o kai kurie, net buvę minis-
trai, (aišku neužmiršę prieš tai 
pranešti žiniasklaidai) įstojo į 
Šaulių sąjungą. 

Prisipažinsiu, toks politikų, 
neva, pasiryžusių eiti ginti 
Tėvynę žingsnis, man sukėlė tik 
juoką. Kodėl jie pasirinko tik 
iš dalies karinę Šaulių sąjun-
gą, o ne tikrai karines Krašto 

apsaugos savanorių pajėgas? 
Ar ne dėl gražesnių uniformų ir 
galimybės būti labiau matomais 
viešumoje? Tiek to, čia tik mano 
pamąstymas.

Tačiau tai rodo, kad Krymo 
įvykiai, galima Rusijos agresija 
prieš Ukrainą (nors ir manau, 
kad tarp šių šalių karo nebus) 
labai greitai buvo pasičiupti mūsų 
politikų, kurie pajuto galimą 
politinį kapitalą. Daug kartų 
įrodyta, kad žmonės pirmiausia 
reaguoja emocijomis, o tik po to 
protu. Todėl politikai supranta, 
kad reikia kuo smarkiau paveikti 
rinkėjų emocijas, palaikyti įtampą 
ir taip laimėti politinių pliusų. Juo 
labiau, kad ši situacija leidžia su-
sidoroti su politiniais oponentais, 
kurie bando išlaikyti sveiką protą. 

O tas sveikas protas mūsų 
valstybės politinėje padangėje 
kaip tik prieš Krymo įvykius ėmė 
formuotis ir vis aktyviau reikštis. 
Susibūrė grupės žmonių, kurie 
pretendavo virsti naujuoju Sąjū-
džiu, kurie prakalbo apie būti-
nybę valstybę grąžinti žmonėms, 
atkurti teisingumą šalyje.

Jie pradėjo vis labiau kliūti 
tiems politikams, kurie šalį 
valdo jau daugiau nei dvidešimt 

metų, tačiau didžiąją visuome-
nės dalį varo tik į neviltį. Ne 
veltui tokie išradingi tautos 
įžeidinėtojai kaip Vytautas 
Landsbergis (ką ne ką, bet talen-
tą, įžeidinėti kitaip mąstančius, 
jis turi) atkreipė į juos dėmesį ir 
rėžė ne vieną „komplimentą“. 

O kaip nerėši „komplimentų“, 
jei jie demaskuoja valstybės gy-
venimo absurdus, piliečių faktinį 
beteisiškumą 
ir laikymą ne 
kuo kitu kaip 
„dundukais“ 
(arba šunau-
ja)? Tokie 
mąstytojai 
kaip Vytautas 
Radžvilas, 
Romualdas Ozolas, Krescen-
cijus Stoškus, Arvydas Juozai-
tis ne kartą straipsniuose ir 
pasisakymuose kvietė ne aklai 
integruotis į europines struktū-
ras, o pirmiausiai žiūrėti savo 
šalies interesų, nes greitai tokios 
šalies kaip Lietuva gali iš viso 
nebelikti. Jie tuo ir pavojingi, 
kad Europoje ir Lietuvoje vyks-
tančius įvykius sugeba matyti 
plačiau, nei dauguma žmonių. O 
todėl jie „tradicinėms“ par-

tijoms pavojingi. Ar reikia papil-
domų argumentų įrodyti, kad šie 
mąstytojai neteisūs? Ką kalba 
vien oficialioji statistika? Mūsų, 
lietuvių, savo šalyje nebėra net 
trijų milijonų. Nykstame spar-
čiau, nei per karą ir trėmimus. 
O tai yra pagrindinis įrodymas, 
kad šalis nugrimzdusi į giliausią 
stagnaciją keliančią didesnį pa-
vojų valstybės egzistavimui nei 

Putino tankai.
Todėl šių 

ir kitų mąs-
tytojų mintys 
sulaukdavo 
vis didesnio 
populiarumo 
ir pripažinimo. 
Tai, kad pirmą 

kartą pilietine iniciatyva buvo 
surinkta pakankamai parašų 
referendumui rengti, (nors visur 
stengiamasi referendumą vadinti 
„dėl žemės“, bet iš tiesų tai 
referendumas dėl aktyvesnio 
tautos dalyvavimo priimant 
sprendimus) parodė, kad žmonės 
nori permainų ir pagaliau 
grąžinti valstybę į savo rankas. 
O valstybė, teisė, santvarka, 
teisės ir laisvės yra išimtinai 
tautos apsisprendimo, o ne kokių 

teismų, teisės ekspertų, politikų 
ar kokių kitų pareigūnų nuos-
prendžio reikalas. 

Toks pilietiškumo didėjimas 
„tradiciniams“ politikams tapo 
pavojingas. O čia – bam! Krymo 
krizė, tokia dovana! Dėka jos vi-
sas pilietines iniciatyvas galima 
apšaukti „Putino inicijuotomis“, 
„prorusiškomis“, o juose daly-
vaujančius žmones – „penktąja 
kolona“. Tad bekyląs naujasis 
Sąjūdis buvo sužlugdytas dar 
taip ir negimęs. Ir neaišku, kiek 
metų vėl prireiks, kad pilieti-
nės idėjos vėl pakeltų galvas. 
O tuo metu ir toliau klestės 
tokios idėjos kaip dabar Seime 
socdemų inicijuojamos lenkiškų 
raidžių pase rašymas. Rodos, 
kas čia tokio, tačiau tai tik 
pradžia. Priėmus tokias pataisas 
seks kitos. Net nebekalbu apie 
lenkiškas lenteles su gatvių pa-
vadinimais. Kas gali garantuoti, 
kad galiausiai Vilniaus „koali-
cijos partneriai“ nepareikalaus 
vadinti Wilno? O jei tai ir toliau 
bus ne tautos, o politikų reika-
las, galiausiai galim sulaukti ir 
atkurtos bendros Lenkijos-Lietu-
vos valstybės. Be abejo, taip pat 
„dėl saugumo“.

... O tai yra pagrindinis 
įrodymas, kad šalis nu-
grimzdusi į giliausią sta-
gnaciją keliančią didesnį 
pavojų valstybės egzistavi-
mui nei Putino tankai...

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai! 
Nuolaidos A kategorijos kursams !!!

Teirautis tel.: (8-657) 72 987 
www.jonroka.lt.

Renkamės balandžio 10 dieną 17 val. Liudiškių g. 29, 
UAB „Janroka“ patalpose 

Renkasi balandžio 7-18 d.d. ad re su: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

UAB „Anykšč ių tech ni nio spor to klu bas“

ORGANIZUOJA B  ka te go rI Jos
VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.

Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Prekyba dviračiais!!! 
Šių metų, balandžio11d.
(penktadienį) nuo 7-13val. 
Anykščiu turguje bus prekiaujama naudotais,
geros kokybės, vokiškais dviračiais. 

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

Užsakant visas laidojimo 
paslaugas - 5 % nuolaida

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

 (8-646) 09955.

atrinktas dalyvauti respublikinėje 
dainų šventėje, kuri įvyks šiemet. 

Antras svarbus dalykas, pasak 
vadovės, Anykščiai šiemet priims 
Aukštaitijos regiono sutartinių 
giedotojų šventę „Sutarjiela“, į 
kurį susirenka sutartinių atlikėjai 
iš visos Aukštaitijos.

Pirmoji regioninė sutartinių 
šventė „Kokių sutarysma” sureng-
ta 2006 m. Kupiškyje. Sumanyta 
kaip tęstinis kilnojamasis rengi-
nys, šventė kasmet keliauja  iš vie-
no sutartinių arealo rajono į kitą ir 
vis kitaip vadinasi, sakykim, 2007 
m. sutartinių šventė „Suminjoje 
geri svečė” vyko Biržuose, 2008 
m. „Aušta aušrela” – Rokiškyje, 
2010 m. „Trijula sesula” – Pas-
valyje. O nuo 2012 m. festivalis 
vadinasi „Sutarjiela“, tik pride-
damas skaičius.  Šiemet vyks jau 
devintasis sutartinių festivalis.

 „Festivalis Anykščiuose vyks 
kartu su švente „Bėk, bėk, žirge-
li“, - sakė vadovė. Pats žodis „Su-
tarjiela“ dabar nevartojamas, bet 
bendra prasme reiškia „sutariant, 
suderant, susiderinus, vieningai“,- 
sakė  D.Janušytė-Karčemarskie-
nė.

„Moterys pačios pasisiuvo 
sutartinių giedojimui tinkamus 
rūbus, prisiderino papuošalus“,- 
sakė D.Janušytė-Karčemarskienė.

 Ansamblis dainuoja sutartines, 
kurių kilmė yra aukštaitiška. „Daž-
niausiai renkamės sutartines iš Z. 
Slaviūno tritomio „Sutartinės“, 
kur jų buvo gausiausiai užrašyta – 
Kupiškio, Ukmergės, Biržų ir kt. 

Nuo minties – iki dainų šventės Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anot populiaraus posakio, lakštingala negali negiedoti, o muzikan-
tas, kad ir ką bedirbtų  - taip pat negali pamiršti muzikos. Anykščių 
sakralinio meno centro kuratorė Danutė Janušytė-Karčemarskienė, 
etnomuzikologė pagal išsilavinimą, pagalvojo ir sukūrė sutartinių 
giedotojų grupę.

rajonuose. Yra mūsų repertuare ir 
Anykščių rajone užrašytų sutarti-
nių“,- pasakojo vadovė. 

Beje, kai kada sutartinių skam-
besį D.Janušytė-Karčemarskienė 

papildo ir būgno garsais. Dauge-
liu tautinių instrumentų grojanti 
etnomuzikologė pagal išsilavini-
mą D. Janušytė - Karčamarskie-
nė, paklausta, ar nenaudoja tokio 
tautinio instrumento kaip kanklės, 
sakė: „Kanklių ne, bet yra tokių 
minčių, gal kiek praplėsti repertu-
arą“,- pasakojo vadovė. 

Anykštėnių moterų sutartinių ansamblis „Abelėla“ dainuoja 
naujojoje Anykščių bibliotekoje. Centre – ansamblio vadovė Da-
nutė Janušytė-Karčemarskienė.           Autoriaus nuotr. 

D. Janušytė-Karčemarskienė.
Moterys sutartines renkasi dai-

nuoti po darbo valandų, o viena iš 
ansamblio dalyvių dirba Ukmer-
gėje, todėl po darbo, repeticijų 
dienomis, skuba atgal į Anykš-
čius. Patalpas repeticijoms sutei-
kia Anykščių menų centras. Pasak 
vadovės, sutartinių dainavimas 
moterims yra savotiška meditaci-
jos forma. 

“Abelėla” gali pasigirti ir ne-
mažais pasiekimais. Ansamblis 

Anykštėnių sutartinių giedotojų 
grupės „Abelėla“ ansamblio vado-
vė  D. Janušytė-Karčemarskienė, 
pasakojo, kad jai prieš porą metų 
šovė mintis burti moteris dainuoti 
lietuvišką, tačiau nelabai populia-
rų žanrą – sutartines. Ansamblis 
vienija šešias skirtingo amžiaus ir 
skirtingų profesijų moteris. “Su-
tartinės dažniausiai giedamos ke-
turiese, tiesa, yra sutartinių, kurios 
dainuojamos ir dviese, trise. Todėl 
dainuojame pasikeisdamos“,- sakė 
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pirmadienis 2014 04 07

sekmadienis 2014 04 06

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 „Dingusi Atlantida“. 
13.00 „Puaro“. N-7
15.00 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Alytaus „Dzūkija“- 
Panevėžio „Lietkabelis“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Alytaus „Dzūkija“- 
Panevėžio „Lietkabelis“.
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. 3/1 s. Tuščias 
katafalkas“. N-7 
23.15 Kelias į 2014 pasaulio 
futbolo čempionatą. 7 dalis. 
23.45 „Puaro“ (k). N-7

6.30 „Žaibo smūgis“. 
6.55 „Beprotiškos linksmybės“. 
7.20 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.45 „Mauglis. Paskutinė Akelos 
medžioklė“.  

8.10 „Teisingumo lyga“. 
8.35 „Benas Tenas. 
Supervisata“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 „Kosminis krepšinis“. 
11.35 „Forestas Gampas“. N-7 
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. 
22.30 „Kaulų kolekcininkas“. N-7  
0.50 „Pinigų kalba“. N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. N-7 
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7 
8.00 „Bailus voveriukas“. 
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 „Stebuklingi batai 2“. 
12.55 „Turte ir skurde“. N-7
15.20 TV Pagalba. N-7 
16.45 Kvieskite daktarą! N-7 
17.20 Ekstrasensai detektyvai 
. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Chorų karai. 
22.30 „Universalus karys. 
Regeneracija“. N-14 
0.20 „Dingę be žinios 3“. 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 „Davis’o taurės“ teniso 
turnyras. Lietuva - Pietų Afrika. 
2014 m. Tiesioginė transliacija. 
15.00 Sveikinimai.  
17.00 „Mentai“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Kedrų įlanka 6“. N-7 
21.00 RUSŲ KINAS 
„Nevaliaška“. N-14 
22.50 „Hadsono vanagas“ (k). 
N-14 
0.45 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 virtuvės 
pamokos
12.30 Savaitgalis su Aleks. 
13.00 „Sodo paslaptys“.
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30  „Būrimas. 12 būdų suži-
noti likimą“. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7 
17.00 „Dora Heldt 3. Šiluma 
kaulų nelaužo“. N-7  
19.00 „Paslaptingos istorijos. 
Šventasis ir mirtingasis “.  
20.00 „Nematomas žmogus“. 
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS „Irenė Hus“. 
N-14 
22.45 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7 
23.45 „Būrimas. 12 būdų suži-
noti likimą“ (k). 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. 7 
laida.  
10.50 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2014. Aido Marčėno 
knygos „Sakiniai“ pristatymas 
(k). 
11.40 Tokie jie buvo.
11.50 TV spektaklis 
„Raganiukė“. 
12.50 „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso nacionalinės atrankos 
finalas. 2004 m. (k). 
14.25 ...formatas (k). 
14.45 Mūsų miesteliai. Dotnuva. 
3 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).  
18.45 Istorijos detektyvai. 
19.30 Skambantys pasauliai (k).
20.30 Durys atsidaro..  
20.55 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k).  
22.40 Operos „Tristanas ir 
Izolda“ antrasis veiksmas (k).  
23.00 Panorama (k).  
23.40 „Dingusi Atlantida“.  
0.30 Estrados klasikos vakaras 
(k). 

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 KTV - kino ir televirtuvė (k).  
6.15 Pasivaikščiojimai su Kaziu 
Almenu. 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 Priimk. Drąsink. Keiskis. 
(k). 
10.45 Pasivaikščiojimai su 
Kaziu Almenu. 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 Pasivaikščiojimai su 
Kaziu Almenu. 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 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
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 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Malaizijos 
prizo lenktynės. 
20.00 „6 kadrai“. N-7 
21.00 „Klyvlendo šou“. N-7 
22.00 „Krintantis dangus“. N-14 
23.00 „Nauja norma“. N-7 
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14 
1.00 „Tikri bičai“. N-14
2.00 Aukščiausia pavara.

7.15 Kitoks pokalbis. N-7  
8.15 „Mirties stovykla Treblinka. 
Išlikusiųjų istorijos“. N-7
9.20 Šiandien kimba (k). 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 Teritorija. 
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Mūsų miškai.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7  
13.00 „Albanas“. N-7  
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 „Mikropasauliai“. N-7
18.00 Žinios. 
18.30 „Andrejus Sacharovas“. 
N-7
19.35 „Nostradamas: pranašys-
tės pildosi“. N-7
20.40 Žinių naujienos. N-7
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.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 „Naisių vasara“. 
19.20 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 va-
karas. „Vyriausiasis ginkluo-
tųjų pajėgų vadas Ovaliajame 
kabinete. 3 d. Bin Ladeno 
gaudynės“.
0.15 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7
1.15 Dėmesio centre (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 
7.25 „Ragana prieš“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50  „Užkerėtoji“(k).
11.00 Juodasis riteris (k). N-7
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Ragana prieš 3“.
13.40 „Zuikutis ir musė“. 

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

6.30 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 „Kapų plėšikė Lara 
Kroft“. 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 Kvieskite daktarą! N-7
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Pamiršk mane“. N-7 
20.00 Tik nesakyk ma-
mai. N-7 
21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. 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 „CSI Majamis“. N-14
1.50 „Ryšys“. N-14 
2.40 „Penktadienio vakaro 
žiburiai“. N-7 
3.30 „Pabudimas“. N-14
 

6.15 Sveikatos laikas.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Ekstrasensų mūšis (k). 
N-7 
9.00 „Kedrų įlanka 6“ (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 „Metro užgrobimas 
123“. N-14
23.30 „WRC Pasaulio ralio 
čempionatas. Portugalija“ (4). 
2014 m.
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.30 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 deimantas“. 
N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 Juokas juokais (k). 
16.00 „Šeimynėlė“. N-7 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Melo pinklės“. 
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7 
21.00 NemaRUS kinas. 
„Trise valtimi, neskaitant 
šuns“.  
23.35 „Begėdis“. N-14 
0.35 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 „Markizas ir piemenai-
tė“ (k). N-7
13.35 Vilniaus miesto klini-
kinės ligoninės 55-mečiui. 
Klinikos. TV apybraiža. 
14.15 Prisiminkime. Dainuoja 
Elena Čiudakova. 
14.30 Šventadienio mintys.  
15.00 Septynios Kauno die-
nos (k).  
15.30 Istorijos detektyvai.  
16.20 Laba diena, Lietuva 
(k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita.  
18.15 ...formatas.
18.30 Koncertas „Už jūsų ir 
mūsų balsą“. Lietuvių meni-
ninkai - Ukrainai.
20.00 Pasaulio dokumentika. 
„Dingusi Atlantida“.
21.00  Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro spektaklis. 
Mari Marsot. „Laukim skam-
bučio“. 
22.00  „Šerlokas. 3/1 s. 
Tuščias katafalkas“. N-7. 
23.30 Panorama (k). 
0.15 Muzikinė drama. 
„Numylėtinis“. N-7

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). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios. 
9.25 „Alfa“ savaitė. (k). 
9.50 „To tikrai nežinojau!“  
10.50 „Patobulinti automobi-
liai“ (k). 
11.50 „To tikrai nežinojau!“ 
12.50  „Patobulinti automobi-
liai“ (k). 
13.50 Padėkime augti (k). 
14.15 Valanda su Rūta (k). 
15.55 „Alfa“ savaitė (k).
16.20 Ne vienas kelyje (k). 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena (k).

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Universitetai.lt.  
10.00 „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  
22.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14 
23.00 „Grobis“. S
0.50 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14 

7.30 Teritorija.
8.00 Mūsų miškai. 
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 „Stalino bunkeris 
Samaroje. Vieta, keičianti 
likimus“. N-7 
14.00 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Air America“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris. 
18.50 Žinių naujienos.  N-7
19.00 LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“.  
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 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 ginkluotųjų 
pajėgų vadas Ovaliajame kabi-
nete. 3 d. Bin Ladeno gaudynės “ 
(k).  
12.30 Teisė žinoti (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. Aktualijų laida 
(su vertimu į gestų kalbą).  
18.50 „Naisių vasara“.  
19.20 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Dėmesio centre.  
21.45 Pinigų karta.  
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Pinigų karta.  
22.45 Vakaro žinios.  
23.15 „Šnipai“. N-7  
0.15 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7
1.15 Dėmesio centre (k). 
 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Ragana prieš 3“. 
7.35 „Zuikutis ir musė“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. 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 „Kartą gyveno...“  
13.40 „Be šito negalima“. 
13.55 „Audra“. N-7 
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.50 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.25 „Pagalbos skambutis“. N-7
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Baudėjas. Karo zona“.
0.15 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7
1.10 „Klientų sąrašas“. N-7 
2.05 „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 „Virtuvė“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
11.50 Kvieskite daktarą! N-7 
12.25 „Nepaprastas pasaulis“. 
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 Kvieskite daktarą! N-7
17.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Pamiršk mane“. N-7
20.00 Prieš srovę. N-7
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 „Po kupolu“. N-14

23.00 „Gražuolė ir pabaisa“. N-14  
0.00 „24 valandos“. N-14 
1.00 „ CSI Majamis“. N-14 
1.55 „Ryšys“. N-7 
2.45 „Penktadienio vakaro žibu-
riai“. N-7 
3.35 „Trapučio parkas“. 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 patikrinimas“ 
(k). N-7
12.00 Kalbame ir rodome. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Nuotakos siaubūnės“. N-7 
15.00 „Didžioji sėkmė“.  
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Du su puse vyro“. N-7 
20.00 Dviračio šou.  
20.30 Yra kaip yra. N-7 
21.30 „Superagentas Simonas“. 
N-7 
23.10 „Tramdytojai“. N-14  
0.05 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.05 Bamba TV. S

6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7 
7.50 „Draugai VIII“. N-7 
8.15 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
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 „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 „Ties išsiskyrimo riba“. 
N-14 
22.40 „Begėdis“. N-14 
23.40 „V. Vizitas (4)“. N-7 
0.35 „Ties riba“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Savaitė (k).  
12.00 Koncertas „Už jūsų ir 
mūsų balsą“. Lietuvių meninin-
kai - Ukrainai (k).
13.30 Tokie jie buvo. Aktorė 
Nijolė Oželytė (k). 
13.45 Kino gidas. 
14.00 „Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro metraštis 1985-
1995 m“. (k). 
15.00 Kultūros savanoriai (k).  
15.30 Prisiminkime. Iš Dž. 
Verdžio operų. 
15.50 Laiko portretai. 
Giedriaus Kuprevičiaus išmo-
nės.
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

18.15 „Džeronimas“.  
18.40 Klaidelė.
18.45 Pagalbos ranka.
19.10 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
20.10 Vakaro autografas.
21.00 Giedriaus Kuprevičiaus 
miuziklas „Veronika“. 
22.30 Pasaulio dokumentika. 
„Proto šturmas“ 7 d.  
23.00 Naktinis ekspresas.  
23.30 Panorama (k). 
0.15 Septynios Kauno dienos 
(k). 
0.45 Vidmanto Bartulio oratori-
ja „Nelaimėlis Jobas“ (k). 
 

5.00 Info diena.  
9.00 Žinios.  
9.40  Dviračio šou.   
10.05 Yra kaip yra. N-7 
10.55 24 valandos. N-7 
11.30 KK2. N-7 
12.15 Jėgos vietos (k). 
12.45 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ 
(k). 
13.15 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).
13.45 Pasivaikščiojimai su 
Kaziu Almenu. 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 „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. „Chelsea FC“ – 
„Paris Saint-Germain FC“.
23.40 „Juodasis šuo“. N-14
1.45 „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 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.  
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 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).  
12.30 Bėdų turgus (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 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 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7 
1.15 Dėmesio centre (k). 

6.00 Labas vakaras, Lietuva (k).
6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Kartą gyveno...“ 
7.35 „Be šito negalima“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
10.25 Valanda su Rūta (k).  
12.15 Patrulis (k). N-7
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 

13.30 „Grąžinkite Reksą“.  
13.45 „Trys medkirčiai“. 
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 gyveni-
mo savaitė“. N-7 
21.05 Patrulis. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Priešprieša“. N-14
0.15 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7
1.10 „Klientų sąrašas“. N-7
2.05 „Čakas“. N-7

6.30 Teleparduotuvė.  
6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.00 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 „Virtuvė“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
11.50 Kvieskite daktarą! N-7
12.25 „Nepaprastas pasaulis“. 
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 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Pamiršk mane“. N-7 
20.00 „Obelis nuo obels“. N-7 

20.30 Žvaigždžių dešimtukas. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 Vikingų loto.  
22.05 „Daktaras Hausas“. N-14 
23.05 „Gražuolė ir pabaisa“. N-14 
0.05 „24 valandos“. N-14 
1.05 „CSI Majamis“. N-14 
2.00 „Ryšys“. N-7 
2.50 „Penktadienio vakaro žibu-
riai“. N-7 
3.40 „Trapučio parkas“. N-14
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.00 Yra kaip yra (k). N-7 
9.00 „Mentai“ (k). N-7  
11.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.00 Kalbame ir rodome. N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Nuotakos siaubūnės“. N-7 
15.00 „Didžioji sėkmė“.  
15.30 „Dreikas ir Džošas“. 
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7  
19.30 „Du su puse vyro“. N-7 
20.00 Dviračio šou.  
20.30 Yra kaip yra. N-7 
21.30 „Kai sutiksi aukštą tamsia-
plaukį“. N-14 
23.35 „Tramdytojai“. N-14 
0.30 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.25 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7.  
2.30 Bamba TV. S

6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VIII“. N-7
8.15 „Beprotiški mažųjų nuoty-
kiai“.
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 virtuvės 
pamokos (k).
14.30 „Savaitgalis su Aleks“ (k). 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Juokas juokais“(k).  
16.00 „Šeimynėlė“. N-7 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Melo pinklės“. 
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7 
21.00 „Labiausiai ieškomas 
žmogus“. N-14 
23.00 „Begėdis“. N-14 
0.00 „V. Vizitas (5)“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).   
12.00 Opera „Manon Lesko“ (k).
14.00 Vakaro autografas. 
Kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius (k).
14.50 Giedriaus Kuprevičiaus 
miuziklas „Veronika“ (k). 
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  

18.15 Linksmoji knyga.  
18.45 Girių horizontai.  
19.10 Estrados klasikos vakaras.  
20.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2014. Aldono Pupkio 
knygos „Juozas Balčikonis ir 
didysis Lietuvių kalbos žodynas“ 
pristatymas. 
20.45 ...formatas.  
21.00 Elito kinas. „Popiežė 
Joana“. N-14 
23.30 Naktinis ekspresas.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 Lietuvos nacionalinio dra-
mos teatro spektaklis „Laukim 
skambučio“.

5.00 Info diena (k).  
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou. 
10.05 Yra kaip yra. N-7 
10.55 24 valandos. N-7 
11.30 KK2. N-7  
12.15 Sveikatos kodas.  
13.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
14.15 Yra kaip yra (k). N-7 
15.10 KK2 (k). N-7 
15.55 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos (k). N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Adrenalinas. 
10.00 „ Motopatruliai“. 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 die-
noraštis“. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
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 ly-
gos rungtynės. „FC Bayern 
München“ – „Manchester United 
FC“. 
23.40 Europos pokerio turas. S 
0.45 „Monstras“. N-14 
1.15  „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 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 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus. 
19.55 „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.  

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 „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 „Grąžinkite Reksą“.  
7.40 „Trys medkirčiai“. 
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 „Veidrodėlis“.  
13.40 „Tai bent tigras“. 
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 VAKARO SEANSAS 
„Žmogžudystė Baltuosiuose 
rūmuose“. N-7 
0.20 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7
1.15 „Ties riba“. N-14 
2.10 Sveikatos ABC (k). 

6.30 Teleparduotuvė.  
6.50 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.00 „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 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. 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
0.00 „24 valandos“. N-14 
1.05 „ CSI Majamis“. N-14 
1.55 „Ryšys“. N-7 
2.45 „Penktadienio vakaro 
žiburiai“. N-7 
3.35 „Trapučio parkas“. 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 „Velnio advokatas“. 
N-14
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7

1.15 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.20 Bamba TV. S

6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VIII“. N-7 
8.15 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
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. Kruvinos dramos“. 
N-14 
23.10 „Klientų sąrašas“. N-7 
0.05 „Farų šeima“. N-7 
1.00 „V. Vizitas“ (6). N-7 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 Opera „Mažvydas“.
14.00 ...formatas (k). 
14.20 Durys atsidaro. 

14.40 TV konkursas „Dainų 
dainelė 2014“.  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Prisiminkime. Dainuoja 
Elena Čiudakova (k). 
18.30 „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso nacionalinės atrankos 
finalas. 2005 m.
21.15 Kultūros savanoriai.  
21.45 Legendos.  
22.30 Lietuvių kinas trumpai. 
„Egzistencija“. 
23.00 Naktinis ekspresas.  
23.30 Panorama (k). 
0.15 Elito kinas. „Popiežė 
Joana“ (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 „Motopatruliai“. 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 
21.30 „Ponas ir ponia Smitai“. 
N-7
0.00 Farai. N-14
0.30 „Juodasis šuo“. N-14
 

7.00 Reporteris.  
7.45 Žinių naujienos. N-7
7.52 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus. 
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 „Kolekcionierė“. N-14  
0.55 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.
7.25 „Veidrodėlis“. 
7.35 „Tai bent tigras“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
9.30 Šokiai ant ledo (k).
12.20 „Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė“ (k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 

13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Mergaitė ir dramblys“.
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 „Piršlybos“. N-7
0.30 „Kraštutinės priemonės“. 
N-14 
2.45 „Pirmas kartas nemeluo-
ja“. 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 pasaulis“. 
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 „Bitės filmas“.
21.15 „Karšta pupytė“. N-7 
23.25 „Mėnesio darbuotojas“. 
N-7
1.30 „Karo menas“. N-14 

3.35 „ CSI Majamis“. N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 Yra kaip yra (k). N-7 
9.00 Prajuokink mane (k). N-7 
10.00 „Naujakuriai“ (k). N-7
11.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Nuotakos siaubūnės“. 
N-7
15.00 „Didžioji sėkmė“. 
15.30 „Dreikas ir Džošas“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Jaunavedžiai“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.30 „Laiko policininkas“. 
N-14 
23.30 „Kai sutiksi aukštą tam-
siaplaukį“ (k). N-14 
1.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 

6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VIII“. N-7 
8.15 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.40 „Nenugalimieji II“. 
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 
9.30 „Krepšininkai“.
10.00 „San Francisko raganos 
III“. N-7 

11.00 „Žvilgsnis į save“ (k).  
12.00 „Karališkos kančios“. 
N-7 
13.00 „Purpurinis deimantas“. 
N-7 
14.00 „Nematomas žmogus“ 
(k). 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 Juokas juokais (k).   
16.00 „Šeimynėlė“. N-7 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Melo pinklės“. 
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7  
21.00 „Prieblanda. Velnio 
tiltas“. N-14 
23.05 SNOBO KINAS 
„Nenugalimas“. N-7
1.35 „Ties riba“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 Septynios Kauno dienos 
(k). 
12.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.35 „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso nacionalinės atrankos 
finalas. 2005 m. (k). 
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota).  
18.45 Vakaro autografas. 
Aktorius Valentinas Masalskis.
19.40 Aktoriaus, režisieriaus 
Valentino Masalskio jubiliejui. 
Vytautas Mačernis. Šeštoji vi-
zija. Skaito aktorius Valentinas 
Masalskis.  
20.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2014. Dailininko 
Rimanto Bičiūno kūrybos albu-
mo „Rimas Zigmas Bičiūnas. 
Tapybos džiaugsmas“ prista-
tymas.  
20.45 „Viso gero, draugai 
partiniai!“ 2 s. 
21.40 Linija, spalva, forma. 
22.30 Džiazo vakaras. 
23.30 Panorama (k).  
0.15 Lietuvių dokumentika. 
„Atvira erdvė“.
1.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Choreografinė kompozici-
ja „Requiem“.

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 „Motopatruliai“. 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 gelbėtojai. 
N-7
22.00 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14 
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14
0.55 „Naša Raša“. N-7
1.50 „CSI kriminalistai“. 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 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 „Kikboksininkas. 
Agresorius“. N-14  
23.50 „Ar tai ji(s)?“. N-14

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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Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos „Laikas”. 21.10 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 23.05 
Lietuvos „Laikas”. 23.20 Vakarinis Urgantas. 23.55 Naktinės naujienos. 
0.05 Amžinojo gyvenimo paslaptis. 1.00 Vaidybinis f. „Išnuomojamas butas 
su vaiku”. 2.15 Mados nuosprendis. 3.05 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 
4.30 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 Kosmoso detektyvas. 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 serialas „Asmeninė byla”. 17.30, 3.15 Tiesioginis eteris. 
19.50 TV serialas „Kelias į namus”. 22.40 Specialusis korepondentas. 
23.40 1944. Mūšis dėl Krymo. 0.40 TV serialas „Kapitonas Gordejevas”. 
1.35 Vaidybinis f. „Jaunuolis” (2).
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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. 11.35 
Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 13.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 13.10 
Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos.14.20 Jūsų reikalas. 
14.55 Jūrmala. Humoro festivalis. 15.20 „Krymo sala”. 15.55 J. Menšovos laida. 
16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos „Laikas”. 21.10 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 23.10 Lietuvos 
„Laikas”. 23.20 Politika.0.20 Naktinės naujienos. 0.30 Jevgenijus Vesnikas. 1.20 
Vaidybinis f. „Mes su jumis kažkur buvome susitikę”. 2.50 Mados nuosprendis. 
3.40 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 5.05 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Žinios. Maskva. 10.50 Milžino 
pėdsakai. 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 seri-
alas „Asmeninė byla”. 17.30, 3.15 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas „Kelias į 
namus”. 22.40 Sutartis su krauju. 0.30 TV serialas „Kapitonas Gordejevas”. 1.30 
Vaidybinis f. „Jaunuolis” (3).
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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. 
11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti.13.00 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 13.10 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 
Naujienos.14.20 Jūsų reikalas. 14.55 Jūrmala. Humoro festivalis. 15.20 
„Krymo sala”. 15.50 J. Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.45 
Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas”. 
21.05 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 23.05 Lietuvos „Laikas”. 23.20 
Vakarinis Urgantas. 23.55 Naktinės naujienos. 0.05 Vėlai vakare. 0.50 
Žvaigždėlaivis. 1.05 Vaidybinis f. „Senovinės išdaigos”. 2.15 Mados nuos-
prendis. 3.10 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 4.35 Muzikinis kanalas.
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6.50 Naujienos. 7.15 Laida kariams. 7.40 Vaikų klubas. 8.05 Sveikata. 9.00 
Naujienos. 9.15 Padriki užrašai. 9.30 Kol visi namie. 10.30 Fazenda. 11.00 
Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi. 12.35 Atspėk melodiją. 13.10 Vaidybinis f. 
„Dryžuotasis reisas”. 14.45 Vaidybinis f. „Sėkmės džentelmenai”. 16.20 TV se-
rialas „Neįkainojama meilė”. 16.50 Naujienos. 17.00 TV serialas „Neįkainojama 
meilė”. 20.00 Laikas. 21.00 Antrininkai. 23.55 Vaidybinis f. „Negali būti”. 1.25 J. 
Leonovas. Vienatvės baimė. 2.10 Vaidybinis f. „Pakviesk mane į šviesią tolu-
mą”. 3.45 Pasverti ir laimingi. 5.20 Muzikinis kanalas.

4.45 Vaidybinis f. „Žmogaus veiksnys”. 7.55 Pats sau režisierius. 8.40 Rytinis 
paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00 Žinios. 10.15 Humoro laida. 10.45 
Gyvūnijos pasaulyje. 11.20 Vaidybinis f. „Pirmoji meilė”. 13.20 „Mosfilm” jubi-
liejui. 13.35 Vaidybinis f. „Svajoti nekenksminga”. 15.30 Vaidybinis f. „Naktinė 
žibuoklė”. 17.20, 2.50 Humoro laida. 19.00 Savaitės žinios. 20.30 M. Žvaneckis. 
Jubiliejinis koncertas. 22.30 Sekmadienio vakaras su V. Solovjovu. 0.15 
Vaidybinis f. „Atsiduosiu į geras rankas”. 2.25 Kelias į namus. 4.05 Humoro 
laida.

pirmadienis 2014 04 07

6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30 Tiesa kažkur ša-
lia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pi-
etauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 
Jūsų reikalas. 15.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 15.20 „Krymo sala“. 15.50 J. 
Leonovas. Vienatvės baimė. 16.45 Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos „Laikas”. 21.10 TV serialas 
„Pavėluota atgaila”.23.10 Lietuvos „Laikas”. 23.25 Vakarinis Urgantas. 0.00 
Naktinės naujienos. 0.10 Pozneris. 1.00 Vaidybinis f. „Ėjimas žirgu”. 2.20 Mados 
nuosprendis. 3.10 TV serialas „Pavėluota atgaila”. 4.40 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Žinios. Maskva. 10.50 Stipresnė 
už mirtį. Malda. 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 serialas „Asmeninė byla”. 17.30, 3.15 Tiesioginis eteris. 19.50 TV serialas 
„Kelias į namus”. 22.40 Šalies budėtojas. M. Žvaneckis. 23.35 TV serialas 
„Kapitonas Gordejevas”. 0.35 Merginos. 1.15 Vaidybinis f. „Jaunuolis” (1). 2.50 
Meduolių namelis.
 antradienis 2014 04 08

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. 
11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.40 
Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 14.55 Jūrmala. 
Humoro festivalis. 15.25 „Krymo sala”. 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 

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 Misija į 
Maskvą. 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 „Kelias į 
namus”. 22.40 Gyvasis garsas. 0.30 TV serialas „Kapitonas Gordejevas”. 1.30 
Vaidybinis f. „Jaunuolis” (4).

penktadienis  2014 04 11

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. 11.35 
Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 13.10 
Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos.14.20 Jūsų reikalas. 
14.55 Jūrmala. Humoro festivalis. 15.30 „Krymo sala”. 16.05 Lauk manęs.16.55 
Mados nuosprendis. 18.05 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos „Laikas”. 21.05 TV žaidimas „Stebuklų laukas”. 22.10 Linksmųjų ir išra-
dingųjų klubas. 0.25 Vakarinis Urgantas. 1.10 Jūrmala. Humoro festivalis. 1.20 
Vaidybinis f. „Mano mielas ir švelnus žvėris”. 3.00 Vaidybinis f. „Užrašų knygelės 
paslaptis”. 4.20 Mados nuosprendis. 6.05 Muzikinis kanalas.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 TV serialas „Mano likimo šeimininkė”. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios.10.30, 13.30, 16.15, 18.40 Žinios. Maskva. 10.50 Visa 
Rusija. 11.00 Ateiviai. Karinės paslapties istorija. 12.00 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 serialas „Asmeninė byla”. 17.30, 3.15 Tiesioginis 
eteris. 20.00 Dvikova. 22.25 Balkanų spąstai. 23.20 Vaidybinis f. „Laimės 
ženklas”.1.25 Vaidybinis f. „Leistinos aukos”.

šeštadienis  2014 04 12

7.00 Naujienos. 7.25 Kontrolinis pirkimas. 7.50 Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės 
ir gudruoliai. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 
Metas pietauti. 11.00 Naujienos. 11.30 Atviras kosmosas. 16.05 Vaidybinis 
f. „Vienas visiems”. 20.00 Laikas. 20.25 Pasverti ir laimingi.23.00 Kas? Kur? 
Kada? 0.05 Šįvakar su A. Malachovu. 1.30 Vaidybinis f. „Sportloto-82”. 3.00 
Vaidybinis f. „Privatus detektyvas, arba Operacija „Kooperacija”. 4.30 Vaidybinis 
f. „Bendraamžės”. 5.50 Muzikinis kanalas.

5.00 Vaidybinis f. „Sūpynės”. 6.25, 7.15 Vaidybinis f. „Laimės ženklas”. 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. 10.55 Animacinis f. 11.15 Vaidybinis f. 
“Ščigrovo apskrities Hamletas”. 13.30 Sąžiningas detektyvas. 14.00 Jurijus 
Gagarinas. Septyneri vienatvės metai. 14.55 Šeštadienio vakaras. 17.05 
Jūrmala. 19.00 Šeštadienio žinios. 19.45 Vaidybinis f. „Nieko nepaisant”. 
23.45 Vaidybinis f. „Svajonės iš plastilino”. 1.35 Vaidybinis f. „Mano meilė”. 3.30 
Humoro laida.

šeštadienis 2014 04 12

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 „Pamergė - slaptoji 
agentė“.  
0.50 „Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu“  
(k).

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

9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Padėkime augti.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Zatura. Nuotykiai kosmose“.
12.05 „Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis“. N-7 
13.45 „Didingasis amžius“. N-7 
16.05 „P.S. Myliu tave “. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS „Svečiai 
palėpėje“. 
20.40 „Vagis policininkas“. N-7
22.40 „Starskis ir Hečas“. N-7
0.45 „Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai“. N-14. 

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. N-7 
7.30 „Bidamanų turnyras“. 
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
9.00 Tobula moteris. 
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 „Mažasis komisaras 
Reksas“. 
13.00 „Greitis“. N-7
15.20 TV Pagalba. N-7
16.45 Kvieskite daktarą! N-7 
17.20 Ekstrasensai tiria. N-7 
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Įsivaizduok tai“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija.
21.15 „Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys.“. N-7
23.35 „Raudonojo Spalio me-
džioklė“. N-14 
2.15 „Universalus karys. 

Regeneracija.“. 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 „Žmogus prieš gamtą. 
Laukinė Montana“. N-7
13.00 Dviračio šou (k).  
14.00 Prajuokink mane (k). N-7
15.00 „Jaunavedžiai“ (k). N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Mentai“. N-7 
18.00 Ekstrasensų mūšis. N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 „Gražuoliukas“. N-7 
21.50 MANO HEROJUS „13 
rajonas“ . N-14 
23.30 AŠTRUS KINAS „Rykliai 
puola. Megalodonai“. S 
1.20 Bamba TV. S

6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Afrika. Pavojinga tikro-
vė“. 
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 „Paslaptingos istorijos. 
Kerų magija“. N-7 
16.30 „Būrėja“.  
17.00 „Toks gyvenimas“. 
19.00 „Šėtoniškas sandėris“. 
N-7
20.40 Juokas juokais (k). 
21.00 „Asmens sargybinis“. 
N-7
23.35 „Ilgas savaitgalis. 
Gamtos kerštas“. N-14 
1.15 „Paslaptingos istorijos. 
Kerų magija“ (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. Aldono 
Pupkio knygos „Juozas 
Balčikonis ir didysis Lietuvių 
kalbos žodynas“ pristatymas 
(k). 
11.40 Klaidelė. 
11.45 Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro spektaklis. 
Marius Katiliškis. „Paskendusi 
vasara“. 
14.20 Dainuoja „Trys tigrai“. 
2000 m. 
14.45 Kine kaip kine. 
15.15 „Vilko dantų karoliai“.
16.50 Vakaro autografas. 
Aktorė Nijolė Narmontaitė.
17.30 „Viso gero, draugai parti-
niai!“ 2 s. (k)  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k). 

18.45 Muzikinė teatralizuota 
programa „Cafe emigrant“.
20.30 Aktorės Birutės 
Didžgalvytės 80-mečiui. 
„Stiprus jausmas“ (pagal I.Ilfo ir 
J. Petrovo pjesę).
21.35 Kino gidas. 
21.45 „Kolekcionierė“. N-14 
23.00 Panorama (k).  
23.30 „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso nacionalinės atrankos 
finalas. 2006 m.  

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 Alchemija LIX. VDU 
karta. 
20.30 Padėkime augti (k).  
21.00 „To tikrai nežinojau!“  
22.00 „Patobulinti automobiliai“. 
23.00 Pagalbos skambutis. N-7  
23.55 Valanda su Rūta.  
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7 
2.40 Yra kaip yra (k). N-7 
3.30 Jėgos vietos (k).  
4.00 Alchemija LIX. 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 patieka-
lai 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 „Neatrastasis“. N-7 
21.00 „Elitinis būrys“. N-7 
22.00 „Krintantis dangus“. N-14 
23.00 „Nauja norma“. N-14 
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14 
1.15 „Grobis“. S 
2.50 „Gamtos jėgos“. N-7
 

7.45 „Gamtos pasaulis“.  
8.00 Pasaulis X. N-7  
9.00 „Pasaulio istorija“. N-7  
10.00 „Tamsioji Adolfo Hitlerio 
charizma (2)“. N-7  
11.00 Viskas bus gerai! N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. N-7  
16.00 Žinios. 
16.10 LKL čempionatas. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - 
Utenos „Juventus“. 
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 „Prisikėlimas“. S
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iš pirmų lūpų

(Atkelta iš 1 p.)

Noriu paklausti dėl savo ma-
mos. Noriu jai pagelbėti, nes 
labai vargsta su išimamomis 
plokštelėmis. Jai jau per septy-
niasdešimt. Perskaičiau daug 
gerų dalykų apie implantus, bet 
ar mamai jau ne per vėlu? 

(Zina R.)
Amžius paprastai nėra kliūtis 

implantuoti dantis, svarbiau yra 
bendra sveikatos būklė. Bet ga-
lutinį atsakymą duoti galima tik 
apžiūrėjus jūsų mamą. Daugumą 
ar visus dantis praradusiems žmo-
nėms paprastai rekomenduojame 
,,All-on-4“ (išvertus - ,,visi ant 
keturių”) metodiką. Vieno žan-
dikaulio dantų atkūrimui, vietoje 
tradiciškai sriegiamų 6-8 implantų, 
naudojami tik keturi. Dėl metodi-
kos paprastumo yra mažiau am-
žiaus ir bendros paciento sveikatos 
būklės apribojimų. Implantuojant 
naudojame paciento fizinę ir psi-
chologinę sveikatą tausojančius 
metodus, todėl gijimas paprastai 
yra greitas, patogus ir sklandus. Iš 
karto po implantavimo procedūros 
pritvirtinami gražūs, patogūs laiki-
ni dantys, kurie po keleto mėnesių 
pakeičiami nuolatiniais. Jeigu pa-
ciento burnoje dar yra likę savų, 
bet beviltiškai sugedusių dantų, 

į JūSų KLAUSIMUS ATSAKo 
„Dantų priežiūros centro“ vadovas 
Simonas Bankauskas

Atėjai be dantų – išėjai su naujais
,,All-on-4“ gali būti derinama su 
kita pažangia metodika – momen-
tiniu implantavimu, kai implantas 
dedamas į ką tik pašalinto sugedu-
sio danties šaknies vietą.

Implantai - geras dalykas, bet 
ar pagal kišenę eiliniam Lietuvos 
žmogui? Kokios kainos?

(Stasys M.)
Manau, kad tai, visų pirma, pri-

oritetų klausimas. Mano pacientų 
tarpe labai daug, jūsų žodžiais ta-
riant, ,,eilinių lietuvių“: mokytojai, 
inžinieriai, ūkininkai, valstybės 
tarnautojai, pensininkai. Vieni re-
montuoja namus, o kažkam svar-
biau „susiremontuoti” burną. Antra 
vertus, nors gydymas implantais 
pradžioje gali pasirodyti branges-
niu sprendimu nei kiti alternatyvūs 
sprendimai – nuimami protezai, 
prie šalimais esančių dantų tvirti-
nami tiltai ir panašiai - tačiau šie 
tradiciniai sprendimai dažnai nėra 
ilgalaikiai ir vėliau vis tiek ,,su-
valgo“ jūsų pinigus. Jie reikalauja 
pakartotinių investicijų dantų gy-
dymui, koregavimui, atnaujinimui, 
šalia esančių dantų gydymui, paša-
linimui. Jau nekalbant apie nyks-
tantį žandikaulį, nes tik dantys ant 
implantų pilnai atkuria dantį - jo 

šaknį ir karūnėlę. Kokybiški im-
plantai - šiai dienai vienas pažan-
giausių dantų atkūrimo sprendimų. 
Naujus laikinus dantis jūs galite 
turėti vos per vieną vizitą pas gy-
dytoją, po kelių mėnesių jie pakei-
čiami nuolatainiais, kurie paprastai 
tarnauja visą likusį gyvenimą.

Tikslią implantavimo darbų ap-
imtį, o tuo pačiu ir kainą  jums pa-
sakys jus apžiūrėjęs ir jūsų dantų 
bei burnos būklę įvertinęs gydy-
tojas. Dar norėčiau pridurti, kad 
mūsų centre galima atsiskaityti 
išsimokėtinai, pasinaudojus palan-
kiomis Medlizingo sąlygomis.

Ar yra ligų, dėl kurių žmonėms 
negalima dėti implantų? Ar duo-
date kokias nors garantijas?

(Nerija L.)
Mūsų taikomos dantų atkūrimo 

metodikos yra minimaliai trau-
muojančios. Mes grąžiname dan-
tis ir tiems, kurie nešioja širdies 
stimuliatorius, ir tiems, kuriems 
taikoma chemoterapija. Svarbu, 
kad liga būtų kontroliuojama, tada 
tai nėra trukdis implantams.

,,Nobel Biocare“ savo implan-
tams suteikia viso gyvenimo ga-
rantiją. Kompanijos duomenimis 
net 99 proc. implantavimo proce-

dūrų su ,,Nobel Biocare“ implan-
tais, kai laikomasi protokolo, yra 
sėkmingos. Tinkamai ir reguliariai 
prižiūrimi naujieji dantys ant dantų 
implantų paprastai tarnauja visą li-
kusį gyvenimą. 

Ar sudėtinga prižiūrėti im-
plantuotus dantis?

(Vita M.)
Naujieji dantys ant dantų im-

plantų yra prižiūrimi panašiai kaip 
ir natūralūs, juos rekomenduojama 
valyti šepetėliu ir vaškuotu tarp-
dančių siūlu kelis kartus per dieną. 
Kaip ir natūraliems dantims labai 
tinka tarpdančių šepetėliai. Reikė-
tų vengti kramtyti itin kietą maistą 
(pvz. riešutų kevalus). Rekomen-
duojama reguliariai, bent kartą per 
metus lankytis pas dantų gydytoją. 
Kaip ir natūraliems dantims, bent 
du kartus per metus reikalinga pro-
fesionali burnos higienisto proce-
dūra.

Man trūksta kelių šoninių 
dantų, bet to vizualiai nesimato, 
ar tikrai reikia kažką daryti?

(Laima V.)
Jei trūkstamas dantis laiku ne-

atkuriamas - ima krypti, slinktis ir 
kiti. Toje vietoje, kur buvo dantys 

Labai džiaugiamės, kad dantų atkūrimui skirta žurnalo rubrika sulaukė didelio jūsų susidomėjimo. Gavome daug 
laiškų su klausimais ir padėkomis už galimybę juos užduoti. ,,Labai džiaugiuosi, kad atsirado galimybė per Jūsų 
leidinį užduoti klausimus odontologams“, - rašo mūsų skaitytoja Zina r. ,,Ačiū už naują rubriką“, - dėkoja Vita M. 
Šiandien rubrikoje atsakymai į šių ir kitų laikraščio skaitytojų klausimus.

gali pradėti nykti žandikaulio kau-
las. Gydymas tampa sudėtingesnis 
ir gali užtrukti daug ilgiau. Yra 
daug būdų atkurti danties vainiką, 
tačiau tik dantys ant implantų lei-
džia atkurti visą dantį – tiek šaknį, 
tiek vainiką nešlifuojant ir neap-
kraunant šalia esančių dantų.

Mano sūnui 14 metų. Sportuo-
jant jam išmušė priekinį dantį. 
Ar galima jam implantuoti?

(Monika L.) 
Iki 18 metų formuojasi žandi-

kaulis, todėl nepatariame. Būna 
išimčių, kai po nelaimės, avari-
jos, traumos netenkama priekinių 
dantų. Kad nesiformuotų kom-
pleksai, kad žmogus gerai jaustų-
si, gali būti dedami implantai ir 
nepilnamečiams, tačiau prieš tai 
turi būti atlikta išsami gydytojo 
apžiūra. 

Savo klausimus siųskite el. paštu anyksta@anyksta.lt

www.nobelsypsena.lt

Gyventi reikia paprasčiau
 Tai Melioracijos ministras Jonas 

Velička, Statybos reikalų komiteto 
pirmininkas Antanas Aksomitas ir 
Plano komiteto pirmininkas Hen-
rikas Jackevičius. Visi jie užaugo 
Anykščiuose ir gimtinei skyrė di-
desnį dėmesį. H. Jackevičiaus dėka 
išaugo Anykščiuose visas Pušyno 
mikrorajonas. 

- o kaip vertinate Šventosios 
kairįjį krantą?

- Kaip gyventojas, esu labai juo 
patenkintas. Gražiai padarytas, tik 
gal projektuotojai neapsižiūrėjo, kad 
takas būtų kiek pakeltas, kad pava-
sario polaidis nesemtų. Galiu pasi-
džiaugti, kad miestas gražėja, kad  
daug kas padaryta taip, kaip mes 
savo laiku tikrai nebūtume padarę. 

- Nebūtumėte taip gražiai su-
tvarkę senamiesčio...

- Dėl senamiesčio - atskira kalba, 
matyt, būtume dalį jo pažeidę, nes 
toje vietoje, kur stovėjo spaudos ki-
oskas Anykščių centre, buvo numa-
tyta statyti Vykdomojo komiteto pas-
tatą. Jau laukėme Ministrų tarybos 
leidimo iškeldinti gyventojus, taigi, 
dalį senamiesčio būtume statydami 
suardę, bet įvardinkim taip – laimei 
nebespėjome (juokiasi - red.past.) . 

- Ar yra darbų, kurių gailitės 
nespėjęs padaryti?

- Man ir dabar gaila, kad nebenu-

tiesėme plačiojo geležinkelio, o juk 
buvo nemažai padaryta, tačiau 1989-
1990 metais nutrūko finansavimas, 
o G.Vagnoriaus vyriausybės metu 
buvo išardyta ir tai, kas jau pradėta 
daryti – išmontavo nutiestus bėgius, 
liko tik pylimai. Galima prie Elmi-
ninkų pamatyti, kaip atrodo vienas iš 
pylimų. Žinoma, 
atšaka Utena-Pa-
nevėžys strategi-
nės reikšmės ne-
turėjo, bet vis tiek 
man labai gaila.

- Ką dabar da-
rytumėte, kaip 
keltumėte rajoną, jei būtumėt vėl 
vadovas, juk ne paslaptis – Anykš-
čiai atsidūrė savivaldybių reitingo 
dugne? 

 - Dabar galvoju – jei būčiau jau-
nas, komunikabilus, žodžiu, toks 
kaip anksčiau, atvirai sakant, ne-
žinau, ką reikėtų daryti ir nuo ko 
pradėti. Uždarytos įmonės, mes ne-
turime nieko, kuo pritraukti žmones 
ar verslą. Mano galva, valdininkai 
neturėjo sėdėti kabinetuose ir žiūrėti, 
kaip uždaromas „Anykščių vynas“, 
o eiti ir piketuoti. Jie nesuprato įmo-
nės reikšmės. Jei Utena turi pieną, 
mėsą, alų, Zarasai – žuvį, tai Anykš-
čiai turėjo vyną. Per nepriklausomy-
bės metus nieko naujo nepastatėm, 
išskyrus biblioteką ir paminklą A. 

Baranauskui. Šie statiniai tikrai puo-
šia miestą, o štai paminklo Laisvei 
aš nesuprantu. Menu domiuosi, bet 
paminklas, kur žmogus be galvos, be 
rankų –  ne mano skonio. 

Neįsivaizduoju, kaip pritraukti 
pramonę. Iš Anykščių išsikrausto net 
bankeliai, liekam padėvėtų rūbų par-

duotuvių mies-
tu. Nežinau, ar 
tai labai dera 
prie kurorto 
vardo.

Panašėjam į 
visišką kaimą, 
nes viskas da-

bar sutraukiama į Vilnių, į centrus, o 
rajonai lieka nuošalyje.

- o jeigu pažiūrėtume ten, kur 
judame?

- Manyčiau, jog jeigu jau nuspren-
dė valdžia vystyti turizmą, tai reikia 
visa galva į jį ir mestis – Anykščiams 
reikia gero restorano ir gero viešbu-
čio. Neturiu galvoje SPA. Jis savo 
ruožtu. Ten gal ir gyvena koks 100 
žmonių, bet tiek turistų yra per ma-
žai, reiktų, kad kasdien keli šimtai 
žmonių rajoną aplankytų. Puiki vieta 
yra Kalitos kalnas. Klasiškas objek-
tas. Valdžios vietoje, teikčiau jam 
pirmenybę, vystyčiau infrastruktū-
rą – tegu važioja, tegu pramogauja. 
Turim suvokt, kad žmones pritrauks 
į Anykščius ne Vienuolis, Biliūnas, 

Baranauskas, o pramogos. Todėl 
kurti pramogas žmonėms turi būti 
pirmenybė. Sakykim, net atskiri ra-
jono Tarybos nariai priešinasi Lajų 
tako statybai, aiškina, kad gamtą 
suniokos. O aš pritariu bet kam, kas 
pritrauktų čia lankytojus.

- Anykščiuose juk dabar yra vi-
sokių centrų, galerijų, muziejų?

- Atvirai sakant, manau, kad mes 
prikūrėm ne kultūros darinių, o tik 
direktorių. Yra muziejus ir Kultūros 
centras, jų ir užtektų, kad valdytų vi-
sus padalinius. Dabar tik be reikalo 
eikvojami biudžeto pinigai.  

- Ar nesusidaro įspūdis, kad da-
bar žmogus mažiau svarbus?

- Iš viso aš daug ko dabar nesu-
prantu. Lietuvoje dvi kastos pasidarę 
– valdininkai ir visi kiti. Pati valdžia 
kalta, kad supriešino žmonės. Saky-
kim, man nesuvokiamas dabartinės 
valdžios santykis su rajono laikraš-
čiu – terminai, klausimai raštu, regis-
travimas ir t.t. Tai juk atsiribojimas 
ir nuo žmonių. Ar dabar reikia rajo-
nėliui, kur telikome keli tūkstančiai 
gyventojų, dar atstovo spaudai? Gal 
aš pasenau ir nesuprantu, bet man 
jokio atstovo spaudai nereikėjo – 
korespondentas galėjo ateiti, klausti, 
būčiau atsakęs į visus klausimus. Ko 
dabar bijoma, kas slepiama? Saky-
kim, kad ir tas Menų inkubatorius 
– taip niekam ir neaišku, nei kam 
jis reikalingas, nei kokia nauda iš jo 
bus. Merą gerbiu kaip mokslininką, 
bet tikrai nesuprantu, kam jam atsto-

vas spaudai, kam tie leidimai... Ma-
tyt, bijoma tiesos. Kaip nesuprantu ir 
to, kaip valdžia keliomis mašinomis 
važinėja. Sakykim, Lietuvos komu-
nistų partijos pirmasis sekretorius į 
Anykščius su žmona atvažiavo tik 
su vairuotoju, ir nieko neatsitiko, o 
dabar Lietuvos valdžia važiuoja tri-
mis automobiliais....

- o ar tarybiniais laikais žmogus 
galėjo pas jus patekti?

- Laisvai. Aš net sekretorės neturė-
jau. Sėdėjo dvi moterys, kurios rink-
davo tekstus, vienai nelabai sekėsi, 
tai mes ją toliau pasodinom, kad ga-
lėtų ir žmones priimti, ir spausdinti. 

- Ką manote apie savivaldybėje 
esančią stiklinę sieną?

- Man kelia didelę nuostabą. Kam 
jos reikia, nuo ko atsiribojama? At-
eis žmogus ir kalbėk su juo. Mano 
supratimu, gyventi reikia paprasčiau. 
Galvoju, kad savivaldybės aparatą 
reiktų sumažinti gerokai. Savivaldy-
bė neturėtų tapti darbdaviu.   

- Nesinori pokalbio užbaigti mi-
norinėmis gaidomis...

- Šiaip aš džiaugiuosi tuo, kaip 
mes gyvename. Yra progresas, ma-
tau daug gero jaunimo ir tikiu, kad 
jis užims savo vietą. Ir mano anūkė 
neseniai gavo bakalauro diplomą. 
O aš turiu dabar daug laiko, marti 
Vyta (Vyta Budavičienė dirba bibli-
otekininke,- aut.past.) man parūpi-
na knygų, stengiuosi skaityti, ypač 
daug skaitau dokumentinės litera-
tūros.  

...valdininkai neturėjo sė-
dėti kabinetuose ir žiūrėti, 
kaip uždaromas „Anykščių 
vynas“, o eiti ir piketuoti...
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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.

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.

 Ar Anykščiams reikia ko-
kybiško apatinio trikotažo, 
nuostabių maudymosi kos-
tiumėlių ir švelniausių miego 
drabužių?

 Ar Jūs norite sukurti savo 
nuosavą jaukų pardavimo sa-
loną arba išplėsti turimos par-
duotuvės asortimentą?

 Ar Jūs norite mažmeninę 
prekybą organizuoti remiantis 
geriausia šimtmetine vakarie-
tiška patirtimi?

Jei Jūs bent bent du kartus at-
sakėte TAIP – susisiekite su 
mumis
danguole.skuodyte@triumph.com

868735712

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-612) 85703.

Namų valdai žemės sklypą 
12,13 aro Medžiotojų gatvėje, 
Anykščiuose.

Tel. (8-612) 63012.

Pusę namo Kavarske, šalia 
bažnyčios su pagalbiniais pasta-
tais: sandėliukas, malkinė, rūsys. 
Plotas 45 m. kv., sklypo plotas 7,5 
arai. 22 000 Lt

Tel. (8-691) 90056.

Namą su ūkiniais pastatais 10 
km nuo Anykščių, Karčių kaime (3 
ha žemės, 1,25 ha miško, kaina 
56 000 Lt).

Tel. (8-608) 46724.

Butą.
Tel. (8-623) 23727.

1,5 kambario jaukų butą J. 
Biliūno g. 20. Naujas remontas ir 
nauji baldai, 4-as aukštas, yra rū-
sys.

Tel. (8-699) 62230.

Tvarkingą dviejų kambarių butą 
Ramybės mikrorajone (5-as aukš-
tas, yra signalizacija).

Tel. (8-680) 24413.

55 a Vilniaus gatvės gale su pro-
jektais statyboms (2 tvenkiniai, 
upelis, miškas, 300 m iki Spa-
Vilnius). Kaina 48000 Lt. 

Tel. (8-633) 33361.

Vieno kambario butą (30 kv. m, 
plastikiniai langai, 1-as aukštas) 
Ramybės gatvėje, prie Žiburio 
parduotuvės.

Tel. (8-610) 00815.

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose, Ažupiečių g. (3-as 
aukštas, 54 kv. m, butas moder-
niai suremontuotas,baldai, inte-
gruota buitine technika,tamsus 
kambarys,kaina 56 000 Lt).

Tel. (8-616) 06574.

Kavarske - dviejų kambarių 43 kv. 
m butą mediniame name, pirmame 
aukšte (namas 3-jų butų, yra 4 arai 
žemės, reikalingas remontas, kaina 
sutartinė).

Tel. (8-655) 62779.

Skubiai - trijų kambarių butą Žiburio 
gatvėje ir pusę namo Sinagogos ga-
tvėje.

Tel. (8-682) 19227.

Trijų kambarių butą.
Tel. (8-685) 21658.

Komercinės paskirties patalpas 
(buvusi parduotuvė „Dovanų na-
mai“) J. Biliūno g. 7 (senosios vais-
tinės patalpos, bendras plotas 55 kv. 
m, kaina 59 000 Lt).

Tel. (8-676) 68658.

Sodą.
Tel. (8-620) 87080.

Sodą.
Tel. (8-611) 29711.

 „Liudiškių“ sodininkų bendrijoje - 
sodą (yra vanduo, geodeziniai mata-
vimai, juodžemis).

Tel. (8-647) 68166.

Sodininkų bendrijoje „Šilelis“ 
(Anykščiuose, miesto ribose) - 12 
arų sodo sklypą su nameliu (36 
kv.m) Kaina 70 000 Lt.

Tel.: (8-611) 55419, (8-621) 55466.

Automobiliai, žemės ūkio 
technika

AUDI 80 B4 1992 m. (benzinas - 
dujos, T.A., visi privalumai, tvarkin-
gas).

Tel. (8-615) 94678.

MTZ 50 – 52 (iš Vokietijos, techniš-
kai tvarkingi, kaina sutartinė). MTZ-
82 varantį tiltą, variklį, užpakalines 
padangas (kainos sutartinės). 

Tel. (8-641) 57036.

Kitos prekės

Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai, 
šlaitiniai, dengti polikarbonatine dan-
ga.

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

Pigiai - geros būklės prieškam-
bario komplektą „Sodžius“ (švie-
sus, plotis 1,56 m).

Tel. (8-618) 39872.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
komleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

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

Tel. (8-607)12690.

Galingą, patogų „zeimerį“ mal-
koms pjauti.

Tel. (8-648) 62926.

Briaunuotas, apšiltintas keramzi-
tu, perdengimo plokštes (3 m x 6 
m, 18 vnt., kaina 10 Lt/kv.m).

Tel. (8-698) 41118.

Naują elektrinį fekalinį siurblį 
(kanalizicijos srutoms pumpuo-
ti), kaina 165 Lt. Naują gamyklinį 
puodą konservuotai troškintai mė-
sai gaminti. Kaina 320 Lt.

Tel.: (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.

Sodinukai, daržovės

Kultūrinių spanguolių, svarainio 
sodinukus. 

Tel. (8-623) 49126.

Įvairius spygliuočius, tujas. Kaina 
sutartinė.

Tel.: 5-19-96, (8-686) 93767.

Skanias, ekologiškas bulves.
Tel.: (8-617) 71366, 7-82-12.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas taupiems. Beržo, 
uosio briketus pigiau.

Tel. (8-671) 91348.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas. Turi skaldytų. Veža po 8 
metrus.

Tel. (8-617) 80504.

Malkas kaladėlėmis (maišytos juo-
dalksnio, beržo, drebulės, uosio). 
Maistines ir sėklines bulves.

Tel. (8-600) 01217.

Gyvūnai, gyvuliai

Įvairių žuvų malių įžuvinimui. Mailius 
Anykščių rajone.

Tel. (8-671) 67395.

Veršingą juodmargę telyčią. 
Veršiuosis balandžio mėnesį. 
Kaina 3 000 Lt.
Ukmergės r. sav., 
tel. (8-672) 38123.

Lietuvoje augintus paršus 30 - 40 kg 
tokiau auginti, 6 - 7 savaičių paršelius, 
kiaules skersti nuo 120 kg. Atveža.

Tel. (8-653) 77985.

Kavarsko paukštynas
PARDUODA

DEDEKLES VIŠTAS
 7 ir 12 mėn. amžiaus.

Tel. (8-611) 46451.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 7 d. (pir-
madienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis, 
bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414), 
kaina nuo 12 Lt: Staškūniškyje 6.50, Kurkliuose 
7.00, Skiemonyse 7.20, Auleliuose 16.50, 
Svėdasuose (prie turgelio) 17.00, Varkujuose 
17.15, Debeikiuose 17.20, Kalveliuose 17.25, 
Čekonyse 17.30, Elmininkuose 17.35, N. 
Elmininkuose 17.40, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 17.50, Ažuožeriuose 
18.15, Zaviesiškyje 18.20, Kavarske 18.30.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS Balandžio 6 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis, 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 12 Lt), turėsime 
gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausime 
kiaušiniais (tel. 8-608 69189): Svirnuose 
7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje 
7.15, Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 
7.35, Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 
8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 
15.50, Burbiškyje 16.00, Anykščiuose 
(ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35, 
Staškūniškyje 16.45.

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

Tel. (8-644) 45610.

Pirksiu geros būklės rusišką sė-
jamąją. Perkame mišką su žeme ir 
išsikirsti. Traukiame, pjauname miš-
ką.

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

Parduodu arba nuomoju žemę 
2,84 ha prie Utenos plento, netoli 
Ukmergės rajono ribos.

Tel. (8-615) 94678.

Pirksiu namą, sodybą. Siūlyti įvai-
rius variantus. Parduodu dalį namo 
Nėries gatvėje.

Tel. (8-620) 53309.

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 gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Išvalome krūmus ir kitą menkaver-
tę medieną nuo žemės ūkio paskir-
ties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-670) 49682.

Kasimo darbai mini ekskavatoriu-
mi: vandentiekis, kanalizacija, dre-
nažas, pamatų ir įvadų.

Tel. (8-657) 66116.

Įrengiame nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 
2,5 m pločio, sandarūs, įlieti į beto-
no pagrindą, nelaidūs vandeniui). 
Kasame tranšėjas vandentiekiui, 
jungiame hidroforus.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com

Dengiame, remontuojame plokš-
čius stogus prilydomomis bitumi-
nėmis dangomis. Ilgametė patirtis. 
Suteikiame garantiją.

Tel. (8-682) 44541.

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

Tel. (8-687) 73069.

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, (8-617) 62969.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai 
namus, gamybinės paskirties pa-
talpas, kalkinu fermas, atlieku kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

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

Tel. (8-606) 85525.

Statybos ir remonto darbai. Greitai ir 
kokybiškai. Fasadų dažymas, stogų 
dengimas ir t. t. Važiuojame į rajoną.

Tel. (8-685) 68182.

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu 
BOBCAT atliekame žemės kasimo, ly-
ginimo, gręžimo, betono daužymo dar-
bus (yra paletinės šakės). Atliekame 
lauko santechnikos darbus. 

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

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius už-
sakymus.

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-616) 36372.

Nuoma

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

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

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

Tel. (8-610) 00543.

Nuomoju 8,5 ha žemės Geležinės 
k. Nr.3457-0001-0134 ir 3457-0001-
0007.

Tel. (8-671) 17305.
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UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,60 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
11,50 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 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. 

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI 
ir slaugytojai Laimutei už nuoširdų ir rūpestingą gydymą.

M. ir L. Sarakai, L., A., V. Petuchovai

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI 
ir seselei Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą ir švel-
nų, nuoširdų žodį.

A. ir V. Augustinai, S. Elmininkai

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

Ačiū Jums.
Bimbių k., Sargūnai

perka
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 techniką 
ir elektroninę įrangą. Klientui pa-
geidaujant išsivežame.

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

(8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių, Utenos, Zarasų rajo-
nuose.

Tel. (8-606) 14770.

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

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-692) 05288.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

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.

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

Tel. (8-601) 53942.

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. ( 8-646) 17715.

GAZ-66 (būklė nesvarbu), 
RENAULT MASTER 1989 - 1993 
m. detales arba visą.

Tel. (8-616) 82577.

ZIL-157 arba ZIL-131, ZIL dvia-
šės priekabos tiltus. Rusiško auto 
krautuvo mažuosius ratus arba 
padangas (R-15).

Tel. (8-616) 82577.

Kita

Medinę valtį. Reikėtų pristatyti 
prie Nevėžos ežero.

Tel. (8-698) 20539.

Deguonies, angliarūgšties, ace-
tileno balionus.

Tel.: (8-678) 68657, 
(8-653) 26800.                

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-680) 22009.

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

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

siūlo darbą
Reikalingas žmogus betono 
gaminių gamyboje.
Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com

Baldų gamybos įmonei 
„Lagesa“ reikalingi darbuotojai.
Kreiptis: 
Gegužės g. 53, Anykščiai, 
tel. (8-616) 93759.

Reikalingas medvežės 
operatorius dirbti miške.
Tel. (8-610) 65172.

Edvardas Marapolskas ir Jadvyga Maraposlkienė informuoja
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos 

ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 “Dėl žemės 
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo 
taisyklių patvirtinimo” taisyklėmis rengiamas žemės sklypo forma-
vimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo organizatoriai – Edvardas Marapolskas, , Jadvyga 
Marapolskienė, Plano rengėjas – UAB “Geosirus” , Vytauto  g. 14, 
Ukmergė, tel.. (8 673) 34208 el. paštas geosirus@gmail.com

Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadas-
trinis Nr.3424/0003:65) atidalijimas, suformuojant du žemės skly-
pus. Atliekant žemės sklypo padalijimą pagrindinė žemės naudojimo 
paskirtis nekeičiama.

Planuojama teritorija: Ivonių k., Debeikių sen., Anykščių r. sav., plo-
tas 18,9744 ha.

Kviečiame gretimo žemės sklypo 3424/0003:165 mirusios savininkės 
Onos Gecevičienės  paveldėtojus susipažinti su parengtu projektu 
nuo 20014-04-07 iki 2014-04-18 , plano rengėjo patalpose Vytauto 
g. 14, Ukmergė

Sveikinimai. 
Primename, kad per mūsų laikraštį “Anykšta“galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 50 litų.
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Krescencija, Vincentas, rim-
vydas, Žygintė, Zenonas, Irena, 
Zenius.
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Celestinas, Daugirutis, Žintautė, 
Gerardas, Dagnė.

Minvydas, Kantautė, Herma-
nas, Donata.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
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Amiliutė įsijungia į agitaciją 
prieš žemės pardavimą užsienie-
čiams

rudenį gimsta, pavasarį mirš-
ta?

Ketvirtadienio mįslės: „Visas ke-
lias žirniais nubarstytas?“ teisingas 
atsakymas - dangus ir žvaigždė.

„Pilietė“: 

„Na, mielieji, būkim šeiminin-
kais. Negi savivaldybė vaikšto 
šiais laiptais? Tai juk patys turim 
rūpintis savo saugumu. Jei ne-
saugu ir negali pasiremontuoti, 
eik aplink“.

Parduotuvėje prie kruopų
Dar nebuvo – agituotų
Jos kaimynas žmones kviečia - 
Duokim žemę užsieniečiams.

Griebia Joną už krūtų - 
Bolševikas gal jau tu?
Užsieniečių vanagai
Lietuvą supirks nūnai. 

Neparduoti ir nepirkti,
Nieko net dykai neimti,
Stoviu Lietuvos laukuos - 
Referendumo šaukiuos.

Aš per jį dar pasakysiu
Biuletenį prirašysiu
Ir ant kranto Anykštos
Mindaugo dvasia gyvuos.

Pasak kooperatyvo vadovo Al-
vydo Diečkaus, pernai apie žemės 
darbų pradžią tokiu metu nė kal-
bos nebuvo, tačiau šiemet gamtoje 
viskas kitaip. „Net ledas Rubikių 
ežere šiemet ištirpo gerokai anks-
čiau negu įprasta, kovo 21 – ąją, 
- pastebėjo A. Diečkus. - Sniego 
nebuvo, senokai lijo, tad molingos 
kalvos pradžiū-
vo. Į laukus 
i š v a ž i a v o m e 
20 – ia dienų 
anksčiau negu 
pernai. Per dieną iš rudens suartą 
25 hektarų lauką traktorininkai Po-
vilas Šiktorovas ir Kęstutis Rukša 
sulėkščiuos, rytoj pakartos, o po 
sekmadienio praakėjus bus galima 
ir sėti.“

Traktoriai vos ropojo per molį, 
kartais buksuodavo. A. Diečkus pa-
stebėjo, kad tokios žemės dirbimui 
reikia labai diedelių sąnaudų. „Be-
pigu Troškūnų ar Svėdasų krašto 
lygumų ūkininkams. Jie ten išvis 
lėkščių nenaudoja, - sakė koope-

į laukus išvažiavo su lėkštėm Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Užvakar Burbiškio agroserviso kooperatyvo vyrai išvažiavo lėkščiuoti molingų ir kalvotų Federiškių kaimo laukų. Pavasario dar-
bymetį šiemet kooperatyvas pradėjo dvidešimčia dienų anksčiau, negu pernai.  Darbus laukuose pradėjo ir augalininkyste besiver-
čiantys rajono ūkininkai.  

ratyvo pirmininkas. – Iškultivavai, 
išakėjai ir gali sėti. Pamenu, dar 
sovietmečiu į mūsų kolūkį buvo 
atvažiavę Kėdainių rajono kombai-
nininkai, tai jie sakė nė už jokius 
pinigus su kombainu mūsų kalvo-
mis nevažiuotų. Beje, du kombai-
nai per javapjūtę buvo apsivožę“. 
A. Diečkus teigė, kad kooperaty-

vas dirba 820 
hektarų žemės, 
kurios didžiąją 
dalį nuomoja 
iš valstybės ar 

žemės savininkų. Jis svarstė, kad 
tokią žemę dėl didelių sąnaudų gal 
ir neapsimoka dirbti, nes didelė 
rizika dėl derliaus, kuris labai pri-
klauso nuo gamtinių sąlygų. Juo-
lab, kad kitoje Federiškių kaimo, 
kuriame nėra nė vieno gyventojo 
kelio pusėje, laukai jau užsodinti 
mišku.

Viešintų krašto ūkininkas Vytau-
tas Abraškevičius sakė irgi pradė-
jęs pavasario darbymetį. „Tręšia-
me neiššalusius rapsų ir kvietrugių 

Lėkštės raiko molį...    Autoriaus nuotr. 

Pradžiūvusias Federiškių kaimo kalvas lėkščiuoja Burbiškio agroserviso kooperatyvo traktoriai. 

laukus, - sakė ūkininkas. – Gaila, 
tačiau apie trečdalis šių kultūrų iš-
šalo. O žemę dirbti pradėsime po 
savaitgalio. Ji dar šalta“.

Dar labiau nukentėjusias - išša-
lo apie pusė - žiemines kultūras 
Ažuožerių kaimo ūkininkas Al-
vydas Jurkėnas sako purškiantis 
amino rūgštim. „Ten ir daugiau 
komponentų yra, tačiau veiklioji 
medžiaga amino rūgštis gaivina 
augalų šaknis, - sakė ūkininkas. – 

Tręšiame serbentynus, lyginame 
dirvas“.

Skiemonių krašto ūkininkas 
Bronius Kviklys sako šeštadienį, 
šiandien, sėsiąs kviečius ir mie-
žius. „Kai nesamdai, o pats dirbi, 
tai darbymečiu dažniausia laisva-
dienių nėra, - sakė ūkininkas, man 
suabejojus, kodėl sėją pradės šeš-
tadienį, kai dauguma ilsisi. – Jau 
kelios dienos ariame ražienas, ren-
kame akmenis“.

Burbiškio agroserviso ko-
operatyvo pirmininkas Al-
vydas Diečkus sako, kad 
darbymetį laukuose šiemet 
pradėjo 20 – ia dienų anks-
čiau nei pernai.

...du kombainai per java-
pjūtę buvo apsivožę...


