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Medžiotojo pretenzijos
nepagrįstos
MK „Debeikiai“ pirmininkas, Pavarių medelyno viršininkas Ričardas Juozapavičius
nuo pareigų kol kas nušalintas
nebus.
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šiupinys
Euras. Ketvirtadienį Seimas pritarė euro įvedimo įstatymui. Nei vienas
iš dviejų anykštėnų Seimo narių nebalsavo „prieš“. Konservatorius Sergejus Jovaiša balsavo „už“ euro įvedimo įstatymą, o Ričardas Sargūnas,
nors formaliai įstatymui nepritarė, bet
ir jam neprieštaravo – „darbietis“ balsuodamas susilaikė.
Piniginė. Policijoje gautas O. D.,
gimusios 1960 metais, pareiškimas,
kad Svėdasuose, įlipant į autobusą,
važiavusį maršrutu Šiauliai–Utena,
nežinomas asmuo iš rankinuko pagrobė piniginę. Žala – 650 litų.

Neturėti tėvo – štampas visam
Menų centrui
kiti kultūrininkai gyvenimui
„Tyčia sentimentali knyga“ –
neprilygo

taip trumpai savo trečiąją knygą „Žydiškų daiktų kambarys“
pristatė žurnalistė ir rašytoja
Audronė Urbonaitė.

Menų centras, vadovaujamas
Tomo Tuskenio įrodė, kad turėjimas daugiausiai etatų dar nereiškia, jog ir rezultatai bus geriausi.
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„Nykštietiško triatlono“ organizatoriams
arvydas.l@anyksta.lt
– laisvės atėmimo bausmės
Arvydas LINGAITIS

Panevėžio apygardos teismas panaikino Anykščių rajono apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo nuotykių lenktynių „Nykštietiškas triatlonas“ organizatoriai Marijus Rindzevičius ir Bronius Vitkūnas buvo išteisinti dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, ir priėmė naują apkaltinamąjį
nuosprendį, kuriuo teisiamiesiems skirtos laisvės atėmimo bausmės.2011 metų gegužės 21 dienos nuotykių lenktynės „Nykštietiškas triatlonas“
baigėsi tragedija: į Anykščių užtvankos žuvitakį įplaukus vienai baidarei vandenyje prigėrė lenktynių dalyvis iš Klaipėdos, Valstybės saugumo
departamento darbuotojas, teisininkas Almantas Baliutis.
Anykščių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs M.Rindzevičiaus ir B.Vitkūno baudžiamąją bylą, nustatė, kad lenktynių organizatoriai yra
nekalti dėl baidarininko mirties ir nurodė, kad A.Baliučio mirtį lėmė jo paties apsisprendimas nepaisyti įspėjimų ir plaukti per užtvanką...
Privalės atsiprašyti ir
atlyginti žalą

Nukentėjo. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad trečiadienį Svėdasų
seniūnijos Bajorų kaime viename iš
UAB „Alauša“ priklausančių pastatų
užsidegė automobilis. Gaisro metu
sudegė garaže stovėjusio automobilio „Audi 80“ degios dalys, aprūko
patalpos. Išgelbėti garaže stovėjęs
automobilis „Opel Corsa“ ir priekabos cisterna.Gaisro metu nukentėjo
įmonės darbuotojas, bandęs gesinti
automobilį. Jis apdegė rankas ir veidą. Nukentėjusysis buvo išvežtas į
Utenos ligoninę.
Sliekai. Ketvirtadienį Andrioniškio
seniūnijoje buvo išduodami pagal sąrašą, kuris buvo sudarytas prieš 3-4
metus, kompostavimo konteineriai.
Kad procesas būtų išbaigtas, seniūnas Saulius Rasalas pasirūpino, jog
būtų sudaryta galimybė įsigyti kompostinių sliekų, sliekų produkcijos ir
žinių. Kaip sakė seniūnas: „Žinių kaina neįkainuojama, sliekų „porcija“ apie 20-30 litų“...

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Marijus Rindzevičius (kairėje) ir Bronius Vitkūnas ne tik nuteisti, bet taip pat teismo nuosprendžiu įpareigojami atsiprašyti
nukentėjusiųjų ir jiems solidariai atlyginti turtinę ir neturtinę
žalą.
Autoriaus nuotr.

Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ričardas
Juozainis nuo pat baidarininko žūties buvo įsitikinęs, jog
aplaidžiai nuotykių lenktynes
„Nykštietiškas triatlonas“ organizavę Marijus Rindzevičius
ir Bronius Vitkūnas turi atsakyti dėl neatsargaus gyvybės
atėmimo.

Panevėžio apygardos teismo
nuosprendžiu M.Rindzevičiui skirtas laisvės atėmimas 8 mėnesiams,
bausmės vykdymą atidedant vieneriems metams, B.Vitkūnui –
laisvės atėmimas 6 mėnesiams,
bausmės vykdymą atidedant vieneriems metams.
Be to, nuteistieji per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo
dienos privalės atsiprašyti žuvusio
baidarininko tėvų, o per tris mėnesius – solidariai jiems atlyginti 8
tūkst.387 litų žalą, A.Baliučio laidotuvių išlaidas bei per nenustatytą
laiką - 50 tūkst.litų neturtinės žalos.
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Mero vizijose – anykštietiškas universitetas
Ketvirtadienį buvo iškilmingai atidarytas beveik penkerius
metus statytas ir beveik šešis
milijonus litų kainavęs Anykščių menų inkubatorius. Atidarymo šventė, prasidėjusi 10
vanadą ryto moksline konferencija, tęsėsi iki vėlaus vakaro
ir tik atkakliausieji kviestiniai
svečiai sulaukė šokio teatro
„Aura“ pasirodymo ir furšeto.

Filosofija. „Stambią“ pergalę pasiekė Anykščių galvočiai. 2013–2014
mokslo metų Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I etape laimėtojas
– anykštėnas. Juo tapo Anykščių Jono
Biliūno gimnazijos 3G klasės mokinys Mantas Ragauskas.
Talka. Pasaulio anykštėnų bendrija praeitą savaitę organizavo talką
Vilniaus gatvėje, kur sukvietė gyventojus. Pirmam kartui buvo nutarta sutvarkyti griovį prie žiedinės
sankryžos. Beje, gatvės senbuviai ir
naujakuriai sutarė burti bendruomenę
ir išrinko tarybą iš 5 asmenų.

Mero vizijose – Anykščių universitetas

Nors Anykščių menų inkubatorių buvo žadėta atidaryti dar apie Naujuosius metus, tačiau atidarymo juostelė perkirpta tik ketvirtadienį.

Nuo ryto vykusioje konferencijoje „Socialinės inovacijos kūrybingos bendruomenės plėtrai“
pranešėjai skaitė pranešimus apie
inovacijas ir kūrybingumą.
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Menų centrui kiti
kultūrininkai neprilygo
Lietuvos kultūros taryba paskelbė Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų I konkurso rezultatus.
Pagal finansuojamų projektų skaičių iš anykštėnų be konkurencijos geriausiai pasirodė Anykščių menų centras.
Lietuvos kultūros tarybos pateikiamame dokumente skelbiama,
kad finansavimas bus skiriamas 7
Anykščių menų centro projektams.
Tai beveik tiek pat projektų, kiek
yra kartu sudėjus Anykščių muziejaus bei Anykščių kultūros centro
finansuotinų projektų.
Finansavimas skirtas 4 Anykščių muziejaus ir 4 Anykščių kultūros centro (su filialais) projektams.
Dar 2 sėkmingus projektus parašė
Anykščių menų inkubatorius menų studija.
Vienos didžiausių Anykščių kultūros įstaigų – L.ir S.Didžiulių bibliotekos projektų sąraše nėra. Tad
bibliotekos, kuri pernai kultūros
projektų vadove įdarbino buvusią
rajono mero patarėją Jurgitą Bu-

gailiškienę, projektai buvo nefinansuoti, arba bibliotekai pinigų
nereikia ir jį projektų nerašė. Beje,
Lietuvos kultūros taryba šiemet
gausiai finansavo šalies bibliotekų
projektus.
Dar geriau Anykščių menų centro pasiekimai atrodo vertinant
finansinę išraišką. 7 Menų centro
projektams skirta 83 tūkstančiai
litų. Tai daugiau, nei Anykščių muziejaus ir Anykščių kultūros centro
projektams kartu sudėjus.
Muziejaus 4 projektams iš viso
skirta 40 tūkstančių litų, o kultūros
centro – 32 tūkstančiai litų. 4 kultūros centro projektams skirta mažiau pinigų, nei 2 Anykščių menų
inkubatoriaus projektams. Menų
inkubatoriui skirta 35 tūkstančiai

litų. Maža to, iš 4 kultūros centro
projektų bent 2 yra Troškūnų skyriaus: „Folk- virus“ ir „Troškimai“
(jiems iš viso skirta 17 tūkstančių
litų).
„Anykštos“ kalbintas Anykščių
menų centro direktorius Tomas
Tuskenis sakėsi atostogaujantis ir
apie darbą kalbėti nenorintis, tačiau sakė, kad džiaugiasi jo vadovaujamos įstaigos rezultatais, ypač
įvertinant kiek joje dirba darbuotojų lyginant su muziejumi ar kultūros centru. Menų centre yra 11 etatų, muziejuj patvirtinta 36,5 etatai,
o kultūros centre – 60 etatų.
Tačiau T.Tuskenis atkreipė dėmesį, kad Lietuvos kultūros tarybos pateiktame finansuotinų
projektų sąraše yra klaidų: iš tiesų
menų centro projektai yra 5 (už 67
tūkstančius litų).
Anykščiuose vyksiantys projektai „Pašto traktas“ ir „Skulptūrų
takas“ yra ne jų centro.

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Parlamentas. Parašų rinkimų lapus dalyvauti Europos Parlamento
(EP) rinkimuose įteikė 12 partijų.
Kad partija ar rinkimų komitetas galėtų dalyvauti rinkimuose į EP jos
sąrašus turėjo paremti bent 10 tūkst.
rinkėjų. Ketvirtadienis buvo paskutinė diena, kai partijos galėjo pateikti
parašų rinkimo lapus dėl rinkimų į
EP. Vyriausiajai rinkimų komisija
(VRK) ketvirtadienį parašus pateikė
Lietuvos liaudies partija - 10 806 parašai (268 surinkti elektroniniu būdu),
B visuomeninis komitetas - 2 991 parašas (268 elektroniniu būdu), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga - 20
647 parašai (532 elektroniniu būdu),
Tautininkų sąjunga - 12 291 (1 271
elektroniniu būdu), Socialistinis liaudies frontas - 8 497 (172 elektroniniu
būdu), Lietuvos žaliųjų partija - 14
267 (861 elektroniniu būdu).

Anykščių menų centras, vadovaujamas Tomo Tuskenio
įrodė, kad turėjimas daugiausiai etatų dar nereiškia,
jog ir rezultatai bus geriausi.

Pasmerkė. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) užvakar priėmė rezoliuciją, kuria smerkia
Rusijos veiksmus dėl Krymo aneksijos, o vakar laikinai atėmė balso teisę
iš Rusijos įstatymų leidėjų. Tačiau sesijoje dalyvavę Lietuvos delegacijos
atstovai tvirtina, kad ETPA pasiduoda
Rusijos įtakai ir pasielgė neadekvačiai Rusijos keliamai grėsmei, nedrįsdama pašalinti agresorės iš organizacijos. Asamblėjoje, skatinančioje
Europos valstybių bendradarbiavimą
žmogaus teisių ir demokratijos srityje, dalyvauja iš viso 47 šalys, kurių
daugelis nepriklauso ES.

Medžiotojo pretenzijos nepagrįstos
Anykščių rajono apylinkės teismas atmetė medžiotojų klubo „Debeikiai“ medžiotojo, Utenos socialinės globos namų direktorius Osvaldo Žiezdrio ieškinį, kuriuo buvo prašoma panaikinti visuotinio
narių susirinkimo sprendimus dėl tarybos ir pirmininko rinkimų.
Savo ieškinyje teismui O. Žiezdrys buvo nurodęs, jog 2012 metų
balandžio 6 dienos susirinkimas
sušauktas pažeidžiant įstatus, nebuvo akcentuota, jog tai rinkiminis
susirinkimas, visiškai nebuvo aišku, ar susirinkime buvo medžiotojų kvorumas ir kt.
Nors O.Žiezrdys įrodinėjo, jog visuotinis narių susirinkimas turi būti
skelbiamas prieš 21 dieną, teismas
nusprendė, jog MK „Debeikiai“ susiformavusi praktika šaukti susirinkimus prieš 5 – 6 dienas yra teisėta,
ieškovo teisių tai nepažeidė. Teismas taip pat nustatė, jog O.Žiezdrys
iš anksto žinojo, jog susirinkime

bus renkama nauja taryba ir klubo
pirmininkas, taip pat byloje esantys
įrodymai bylojo apie tai, kad buvo
medžiotojų kvorumas...
Teismas medžiotojo O.Žiezdrio
pretenzijų nepatenkino dar ir todėl,
kad jis praleido kreipimosi į teismą
trijų mėnesių terminą: „Ieškovo
O.Žiezdrio reikalavimai pripažinti
juridinio asmens organų sprendimą
negaliojančiu senaties terminas pasibaigė 2012 metų liepos 6 dieną, o
ieškinys surašytas 2013 metų birželio 3 dieną“.
Teismas taip pat priteisė iš
O.Žiezdrio medžiotojų klubui
„Debeikiai“ 2 tūkst.lt bylinėjimosi

MK „Debeikiai“ pirmininkas, Pavarių medelyno viršininkas Ričardas Juozapavičius nuo pareigų kol kas nušalintas nebus.
išlaidų ir 70 lt išlaidų, susijusių su
procesinių dokumentų įteikimu.
Sprendimas per 30 dienų gali

Sodyboje pavogė Danijos
piliečio baldus
Anykščių rajono apylinkės teismas skyrė vienerių metų laisvės
apribojimo bausmę Gintautui Galvonui už tai, kad jis iš vienos
kaimo sodybos pavogė Danijos piliečiui priklausančius baldus ir
iš elektros transformatoriaus išleido alyvą.

G. Galvonas buvo kaltinamas
tuo, jog 2010 metais įsibrovė į nuolat negyvenamą sodybą ir pavogė
joje buvusį keturkampį medinį stalą su vyšninės spalvos metalinėmis
kojomis, medinę medžio spalvos
spintelę, tris tamsiai rudos spalvos
odinius su mediniu rėmu fotelius,
tuo padarydamas Danijos piliečiui

450 litų turtinę žalą.
Be to, G. Galvonas kaltintas tuo,
jog 2012 metais išleido ir pavogė
iš AB „Lesto“ priklausančio transformatoriaus 85 kilogramų aušinimo alyvos, tuo padarydamas bendrovei 330 litų turtinę žalą.
Teisme G. Galvonas dėl alyvos vagystės kaltu neprisipažino, o baldus

teigė įsigijęs iš nepažįstamų asmenų.
Tačiau G. Galvono sugyventinė
R.B., su kuria vyras augina šešis
vaikus, pareigūnams papasakojo,
kad G. Galvonas žiemą su rogutėmis
parvežė į namus baldus iš netoliese
buvusios negyvenamos sodybos.
G. Galvono parodymus, jog jis
kontrabandinį kurą, kuriame galėjo
būti alyvos priemaišų, pirko iš nepažįstamų žmonių, paneigia byloje
esantys duomenys apie tai, kad kaltinamojo automobilyje buvo rasta
pompa su žarnele ir joje esančiu

būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
-ANYKŠTA

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
gelsvu skysčiu, skleidžiančio naftos produktams būdingą kvapą. Tyrimo metu nustatyta, jog tas skystis
– tai dyzelino ir transformatorinės
alyvos mišinys. Transformatorius,
iš kurio pavogta alyva, yra netoli
kaltinamojo namų laukuose.
Be paskirtosios laisvės apribojimo bausmės, G. Galvonas įpareigotas iki 2015 metų kovo 19
dienos akcinei bendrovei „Lesto“
atlyginti 1 tūkst.154 litų žalą.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Turgaus prekiautojai vienas pakelis
kontrabandinių cigarečių kainuos po 10 litų
Anykščių rajono apylinkės teismas skyrė turgaus prekiautojai
Ritai Bačanskienei 5 tūkst.Lt baudą už jos namuose rastas kontrabandines cigaretes.

Praėjusių metų gruodžio 3 dieną
vykdytos kratos R. Bačanskienės
namuose metu pareigūnai rado per
500 pakelių cigarečių su Baltarusijos banderolėmis. Bendra cigarečių
vertė siekė 4 tūkst.166 Lt.
R. Bačanskienė policijai aiškino,

jog kontrabandines cigaretes ji nusipirko iš Aurimo Banio, gyvenančio Rokiškyje, savoms reikmėms ir
mokėjo už kiekvieną pakelį po 3 Lt
30 ct.“Cigarečių nepardavinėjau ir
tokio tikslo neturėjau“, - dievagojosi R. Bačanskienė.

R. Bačanskienė ne tik rūkė cigaretes, bet ir vartojo narkotikus.
2013 metų gruodžio 4 dieną apie
14 valandą 50 minučių Anykščiuose, Pušyno gatvėje, R.Bačanskienė
vartojo narkotines medžiagas kokainą ir marihuaną be gydytojo
leidimo.
Pareigūnai kratos metu jos namuose rado ir paėmė daugiau nei
pusę kilogramo augalinės kilmės

spektras

narkotinių medžiagų, kaip įtariama, – marihuanos ir daugiau nei
100 gramų narkotinės medžiagos,
kaip įtariama, – kokaino.
Įtariama, kad R. Bačanskienė dalyvavo organizuotoje narkotikų platintojų grupėje, kuriai dar priklausė
įtariamieji Gintaras Žiukas, pravarde Vabalas, Žygimantė Bačanskaitė
bei Mantas Pivoriūnas.
-ANYKŠTA

Studentai. Aukštosios mokyklos
vis intensyviau medžioja studentus
iš Afrikos, Pakistano, Indijos ir kitų
egzotiškų trečiojo pasaulio šalių.
Atvykėliai aukštosioms tapo tikrų
tikriausia melžiama karve, nes studentų skaičius čia mažėja. Tačiau ir
patiems atvykėliams Lietuva anaiptol
ne stebuklų kraštas. Dalis užsieniečių
studijuoti čia vyksta tik dėl leidimų
laisvai keliauti po Šengeno erdvę.
O juos gavę Lietuvoje neužsibūna.
Migracijos specialistai teigia, kad fiktyvios studijos - vienas iš būdų gauti
laikinąjį leidimą gyventi mūsų šalyje.
Susitarimas. Lietuvos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai Linas
Linkevičius ir Karlas Biltas pasirašė
savo šalių Vyriausybių susitarimą
„Dėl išskirtinės ekonominės zonos
ir kontinentinio šelfo ribų Baltijos
jūroje nustatymo“. „Švedija - artima
Lietuvos kaimynė ir partnerė. Iki
šiol buvusią simbolinę kaimynystę
šiandien savo parašais įteisinome ir
juridiškai. Jūros siena tarp Lietuvos
ir Švedijos nėra ilga, apie 15 kilometrų, tačiau šis susitarimas mums
labai svarbus geopolitiškai“, - teigė
L. Linkevičius.
Konstitucija. Praėjusį mėnesį prie
Rusijos prisijungusio Krymo parlamentas penktadienį patvirtino naują
Konstituciją. Konstitucijos tekstui
pritarė dauguma deputatų - 88 iš 100
parlamentarų balsavo už dokumento
priėmimą. Krymas kovą paskelbė
nepriklausomybę nuo Ukrainos ir
pasirašė sutartį dėl prisijungimo prie
Rusijos Federacijos. Tą pačią savaitę
sutartį ratifikavo Rusijos parlamentas
ir šalies vadovas Vladimiras Putinas.
Krymas, kurio gyventojų daugumą
sudaro rusakalbiai, iniciatyvą dėl atsiskyrimo nuo Ukrainos pradėjo atsisakius pripažinti naująją vyriausybę
Kijeve teisėta šalies valdžia po vasarį
įvykdyto prezidento Viktoro Janukovyčiaus atstatydinimo.
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Ar negąsdina
sugrįžtančios
užmirštos
ligos?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Rita
NAVAŠINSKIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Neramina. Manau, apie tai
reikia kalbėti ir susimąstyti, ką
mes, kaip piliečiai, galime padaryti, kad šios ligos negrįžtų. Juk
auga jaunoji karta ir, jeigu tėvai
suserga, tai ligos gali paplisti
vaikų darželiuose, mokyklose.
Norint apsisaugoti, reikia žinoti
ir įvertinti saugaus bendravimo
viešose vietose galimybes.

Dalia VIRVILAITĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Girdėjau apie tymus. Nemaloni žinia. Juk pati auginu tris
vaikus. Beje, atrodo, kad plinta
ir tuberkuliozė. Nors niekas iš
mano artimųjų nesame sirgę,
tačiau šios ligos verta bijoti, nes
daug ja užsikrėtusių asocialių asmenų nesigydo ir platina ligą.

Vytautas KAZLAUSKAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Kaip čia pasakius? Ramumo
tai nėra. Ypač didmiesčiuose, kur
didelis gyventojų tankis, terpė
tokiom ligom plisti yra didelė.
Aš pažįstu bent kelis sergančius
tuberkulioze, tačiau nežinau, ar
jie išsigydė. Išgeriantys savęs
neprižiūri ir nuo šios ligos net
numiršta. Ar ne keista? Šiais laikais tokios ligos...
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Mero vizijose – anykštietiškas
universitetas
Anykščius galima padaryti išskirtiniais. Užduočiai vadovavo Lietuvos
verslo konfederacijos direktorius
Algimantas Akstinas ir Lietuvių
kalbos instituto direktorė, profesorė
Jolanta Zabarskaitė.
Džiaugėsi, kad „gaudysim ne
kilbukus“
Anykščių parapijos klebonui Petrui Baniuliui pašventinus menų inkubatoriaus pastatą, buvo perkirpta
simbolinė jusotelė.
Svečius su šampanu pasitikę inkubatoriaus darbuotojai pageidaujantiems aprodė patalpas. Milžiniško dydžio 1500 kv.m pastatas yra
Dauguma anykštėnų „elito“ ketvirtadienį praleido konferencisenosios Anykščių dvarvietės vietojoje apie kūrybines industrijas.
je. Iki tol čia buvo senoji Anykščių
augs iki 3,6 milijardo litų.
dailės mokykla. 800 kv. m menų in(Atkelta iš 1 p.)
Tačiau tik nedaugelis jų tiekubatoriaus pastato yra visškai nauAnykščių ateitis: medicinis tu- ja statyba. Tai į šlaitą įleistas vienas
siogiai kalbėjo apie Anykščius.
Vienas iš kalbėjusių – Anykščių rizmas, pasakų parkas, kūrybi- pastato aukštas su atgręžtu fasadu į
rajono meras Sigutis Obelevičius. nės industrijos
Anykštos upę. Vadinamoji „žemės“
Jo vizijose – universitetas Anykšarcitektūra yra naujas reiškinys
Jei taip augs lėšos, skiriamos re- Anykščiuose.
čiuose.
Konferencijoje pranešimą tu- gionams, kai kurie projektai minėti
Menų inkubatorių projektavo
rėjo skaityti Kultūros ministras mero S. Obelevičiaus pranešime iš UAB „Panprojektas“ (projekto
Šarūnas Birutis, tačiau ministras tiesų gali atsirasti Anykščiuose. Ir vadovai Valdas ir Elvyra Klimavikonferencijoje nepasirodė. Vietoj gana fantastiniai... S. Obelevičius čiai), o arcitektūrinės idėjos autorė
jo pranešimą „Kūrybinės industri- kalbėjo, kad Anykščių savivaldybė – Anykščių rajono vyriausioji arjos ir regioninė plėtra“ skaitė Kul- per kūrybines industrijas galėtų tap- chitektė Daiva Gasiūnienė. Menų
tūros ministerijos darbuotoja Ieva ti regiono lydere.
inkubatorių pastatė Anykščių staty„Anykščiai turi visas prielaidas bų bendrovė UAB „Anrestas“.
Dičmonaitė, kurią S. Obelevičius
tapti
medicipristatė kaip pasaulio anykštėnę.
Liūto
dalį
Konferencijoje, kurią mode- ninio turizmo
...„Vilnius ne toks turtin- Anykščių menų
ravo Kazimiero Simonavičiaus centru“, - kalgas, Užupio menų inkubato- i n k u b a t o r i u i
meras,
universiteto rektorius Arūnas Au- bėjo
skyrė Europa.
gustinaitis, netrūko aukšto ran- m i n ė d a m a s , rius mažutis...“
Europinės lėšos
go pranešėjų ir dalyvių, tačiau kad tam galima
sudaro 4 mln.
daugumos pranešimų temos prie išnaudoti daugybę tuščių pastatų 308 tūkst. Lt, o beveik 227 tūkst.
Anykščių aktualijų buvo geriau- Anykščiuose. „Tiek tradicinės, tiek litų statyboms skyrė Anykščių sasiu atveju „pritempiamos“. Pa- netradicinės medicinos“, - tęsė savo vivaldybė.
vyzdžiui, Kauno technologijos viziją S. Obelevičius kalbėdamas,
„Vilnius ne toks turtingas, Užuuniversiteto doktoranto Kastyčio kad greičiausiai netradicinė medici- pio menų inkubatorius mažutis...“,
Rudoko pranešimas apie išma- na bus įteisinta.
- juokavo renginį renginį vedęs ak„Nacionalinis pasakų parkas – torius Gintaras Mikalauskas.
nius miestus „Sumanus miestas
ir miesto marketingas“ su Anykš- galėtų būti proveržis“, - dar vieną iš
„Džiaugiamės, kad pastatėme
čiais turėjo bendro turbūt tik tiek, vizijų, kaip Anykščiams tapti regio- pastatą kultūrai, o ne kilbukus čia
no lyderiais, kalbėjo meras.
kad buvo kalbama apie miestus.
gaudysime“, - apie Anykščių menų
„Savotiškas industrijų klaste- inkubatorių kalbėjo ir meras S. Oberis, kuris prasidėtų nuo mokyklų ir levičius, sukeldamas juoką salėje ir
Anykščių valdžia dirba
galėtų peraugti į aukštąjį mokslą, replikas, kad „meras vėl užvažiavo
projektams
kuris atsirastų Anykščiuose“, - jau Galvonui“ (Finansų viceministras,
Vidaus reikalų ministerijos visai „vasiukišką“ viziją apie uni- iš Anykščių kilęs Vytautas Galvodarbuotojo daktaro Gedimino versiteto kūrimą Anykščiuose dėstė nas ilgus metus kalbėjo apie būtinyČesonio pranešimas buvo apie S. Obelevičius. Ypač, jei įvertinti, bę Anykščiuose veisti lašišas).
2014-2020 metų ES ir Lietuvos kad tiek metų savivaldybei prireiAnykščių menų inkubatoriaus
regioninę politiką. Daktaras var- kė, kad kažkaip išspręsti Anykščių direktorė Daiva Perevičienė už tai,
dino ministerijas, iš kurių bus ski- technologijos mokyklos pavaldumo kad stovi inkubatorius, ypač dėkojo
riami pinigai regionams plėtoti ir problemą.
vyrams, be kurių, pasak direktorės,
Meras kalbėjo, kad tapimas tiks- ne moterų galvai tokius projektus
vardino programas, kam skiriami.
G. Česonis, kalbėdamas apie pro- line teritorija Anykščiams padės ju- buvo padaryti. Geriausiam iš vyrų
blemines teritorijas (kurios nuo dėti pirmyn.
– Anykščių vicemerui, socialdeTačiau iš VRM darbuotojo G. Če- mokratui Donantui Krikštaponiui,
šiol vadinamos tikslinėmis) sakė,
kad Anykščiai pritraukia panašiai sonio pranešimo atrodo, kad tiksli- kuris, kaip teigė direktorė, kuravo
ES ir šalies biudžeto pinigų kaip nė teritorija turi ir daug ribojimų: statybas, ji įteikė molinį puodelį,
probleminiai rajonai. Anykščiams „Tikslinės teritorijos tikslas plėstis pagamintą inkubatoriaus rezidenskirta 111 milijonų litų. Tai yra, ne į plotį, o į gylį“, - kalbėjo dakta- tų. „Pagaminta Anykščių menų inVRM paskaičiavimais, po 4070 ras ir aiškino, kad reikėtų statyti ne kubatoriuje. Tai skamba išdidžiai“,
litų vienam gyventojui, kai šalies naujus objektus, o tvarkyti senus, - kalbėjo D. Perevičienė.
vidurkis siekia 800 litų vienam kad žmonės nesikeltų iš miesto,
Tuo tarpu pastatą projektavusios
žmogui. Tad, galima sakyti, jog o į jį grįžtų. Tokį tikslą pranešėjas benrovės atstovė architektė E. KliAnykščių valdžia dirba ES pro- paaiškino paprastai – plečiantis mavičienė sakė, kad inkubatoriaus
miestui, turi būti statoma vis nauja būtų nebuvę be „trijų Daivų, kurios
jektams.
G. Česonis pažymėjo, kad ir nauja infrastruktūra.
daug lemia Anykščiuose“. Vieną iš
Konferenciją vainikavo diskusi- Daivų, rajono vyr. architektę D. GaAnykščių savivaldybėje ne tik
rajono valdžia, bet ir verslas ak- ja, kurios metu susirinkusieji buvo sūnienę, kaip menų inkubatroriaus
tyviai įsisavina ES lėšas: „Jau pakviesti kurti Anykščių tapatybės sumanytoją, įvardino ir sveikinimo
verslas dirba kartu su savivaldybe konkurencinį pranašumą konferen- žodį taręs Anykščių muziejaus dita pačia linkme“, - kalbėjo prane- cijos dalyviams pasiskirsčius į gru- rektorius Antanas Verbickas.
pes. Grupės buvo keturios: Gamtos
šėjas.
Pusantros valandos trukusius
Beje, regionai 2014-2020 me- ištekliai ir turizmas; Etnografiniai sveikinimus užbaigė šokio teatro
tais gaus daug daugiau pinigų, nei bruožai ir tarmė; Regioninio verslo „Aura“ programa, o vainikavo furiki šiol. Jei iki šiol buvo skirta 2,5 išskirtinumas; Kultūros paveldas.
šetas, kurio sulaukė tik patys atkaPasirinkusieji
grupes
dėstė kliausieji.
milijardo litų, tai ateityje suma iš-ANYKŠTA

savaitės citatos
Name net ir menininkai
nebus ruošiami...

Vygantas ŠLIŽYS, UAB „2
plius“ akcininkas ir direktorius,
apie Menų inkubatorių:
„Menų inkubatorius neruoš
vairuotojų ir gyvulininkystės specialistų...“
Tuo ir pasidžiaukit...

Raimundas
RAZMISLAVIČIUS, Anykščių rajono tarybos
narys, apie Menų inkubatoriaus ir
Verslo centro paslaugas:
„Aš nė vieno iš šių centrų paslaugomis nesinaudojau...“
Ką galit patart – KGB tai
jūs nepriklausėt...
Valentinas
MAZURONIS,
Aplinkos ministras patarė Anykščių rajono savivaldybei:
„Nekariauju su žiniasklaida ir
jums nepatariu...“
O Disneilendas tai jau
visai būtų viršūnė

Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono meras, apie vizijas:
„Nacionalinis pasakų parkas –
galėtų būti proveržis...“
Tai va, kodėl Anykščiuose
planuojama požeminė
aikštelė
Gediminas ČESONIS, Vidaus
reikalų ministerijos darbuotojas,
daktaras, apie tikslines teritorijas:
„Tikslinės teritorijos tikslas
plėstis ne į plotį, o į gylį...“
Vilnius – tik Lietuvos sostinė,
o Anykščiai – kultūros,
literatūros, KGB ir t.t.t
Gintaras
MIKALAUSKAS,
aktorius, per Menų inkubatoriaus
atidarymą gyrė Anykščius:
„Vilnius ne toks turtingas,
Užupio menų inkubatorius mažutis...“
Beveik taip pat gražiai,
kaip pagaminta Kinijoje...

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykščių menų inkubatoriaus direktorė,
džiaugėsi:
„Pagaminta Anykščių menų
inkubatoriuje. Tai skamba išdidžiai...“
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žmonės

Neturėti tėvo – štampas visam
daiva.g@anyksta.lt
gyvenimui
Daiva GOŠTAUTAITĖ

„Po žydukės draugės gyvenimo istorija bandžiau slėpti savąją istoriją ir panašią patirtį“ – taip trumpai naujausią, trečiąją, savo knygą „Žydiškų daiktų kambarys“ į Anykščių L. ir S. Didžiulių biblioteką
susirinkusiai publikai pristatė žurnalistė, rašytoja Audronė Urbonaitė.
Viešnią kalbino ir intymesniam pokalbiui provokavo renginio vedėjai – „Anykštos“ redakcijos žurnalistai Vidmantas Šmigelskas ir Linas Bitvinskas bei Anykščių bibliotekos direktorius Romas Kutka.

Žurnalistę bei rašytoją Audronę Urbonaitę kalbino bibliotekos direktorius Romas Kutka, „Anykštos“ žurnalistai Vidmantas Šmigelskas (beje, irgi rašytojas) bei Linas Bitvinskas – „beveik“ rašytojas („Anykštoje“ spausdinamų Amiliutės nuotykių kūrėjas). 					
		
Autorės nuotr.

Knygos idėja gimė Izraelyje

„Žydiškų daiktų kambarys“ –
knyga, pasakojanti, kaip 32 metų
karjeros aukštumas pasiekusi moteris niekaip negali susitaikyti, kad
jos nemylėjo tėvas. Ši patirtis tokia
skaudi, kad ji nusprendžia jam atkeršyti ir leidžiasi į tėvo paieškas
po visą pasaulį...
„Mano klasėje, mokiausi Kaune,
buvo kelios žydukės, tačiau žydiškumo klausimo tuomet niekas
nekėlė ir apie tai nekalbėjo... Kai
žydams buvo leista grįžti į Izraelį,
tos mergaitės išvažiavo ir apie jų
likimą aš nieko nežinojau. Ir prieš
kelis metus per „Facebook“ socialinį tinklą mane susirado viena iš tų
mergaičių, aišku, dabar jau tokia pat
sena boba kaip aš, ir pakvietė atvykti į svečius. Šios progos nepraleidau
ir su dukra išsiruošėme į kelionę. Išsikalbėjome labai atvirai... Kaune ta
žydų šeima gyvena labai pasiturin-

rievės

Linas BITVINSKAS
Stebiu įvykius Ukrainoje ir
Rusijoje. Mano galva, tai labai
svarbu Lietuvai. Net ir šaltieji
švedai suprato, kad niekas negali garantuoti, kas šaus į galvą vėl
dižiąją imperiją užsimojusiam
atkurti Putinui, vienas žingsnis
iki karo. Atšaukė bendro visureigio kūrimą. Tegu patys kuria, gal
lėčiau atvažiuos, jeigu sumanys.
Daug kas Lietuvoje nežino,
kad rusiškas šovinizmas neatsirado su bolševizmu. Jo ištakos
– filosofijoje, kuri suformuota XX

čiai, tėvas užėmė aukštas pareigas,
o ten... Nuvykus į Izraelį, pasirodo,
daugelis tų žydų išgyveno tragediją.
Niekas ten jų išskėstomis rankomis
nelaukė, gyveno labai skurdžiai,
nemokėjo kalbos... O tos mergaitės

tėvas supratęs, kad norint kažkaip
pragyventi teks sunkiai dirbti, išvyko į JAV... Ir santykiai su dukra
nutrūko... Ir aš iš tos suaugusios, jau
savo nemažus vaikus turinčios moters, girdėjau tik tokius klausimus:

„Kodėl jis mane paliko, kodėl man
nerašė, kodėl pamiršo... Tėvo neturėjimas man buvo baisus...“ – apie
knygos idėją pasakojo rašytoja.
Tėvas – pinigų maišas,
gražuolis, mergišius
Vis dėlto naujausioje knygoje
netrūksta ir pačios A. Urbonaitės
asmeninių išgyvenimų. „Visose
trijose mano knygose galima rasti
detalių iš mano pačios santykių su
tėvu... Mano tėvai išsiskyrė labai
anksti, sukūrė antras šeimas, bet
tėvo aš neturėjau... Koks jis buvo?
Pinigų maišas, gražuolis, turėjęs
krūvas meilužių... Buvau aprūpinta daiktais, pinigais, bet tik tada,
kada jis pats to užsigeisdavo... Bet
svarbiausia – jis su manim nedraugavo.
Esu skaičiusi daugybę psichologinių, filosofinių tekstų šia tema, o
dabar jau ir iš savo, „senos bobos“,
patirties galiu pasakyti, kad tėvo
neturėjimas – didžiulė trauma, mergaitei, paauglei, jaunai merginai ir
galiausiai moteriai. Tėvo atstumtas
vaikas visam gyvenimui įgauna
nepilnavertiškumo kompleksą, visas patirtis, visas savo gyvenimo
klaidas, džiaugsmas „perleidi“ per
šį neturėjimą... Neturėjimą atramos, sienos, pagalbos, kai žinai,
kad pačiais sunkiausiais tavo gyvenimo momentais, už tavęs niekas nestovės...“ – atvirai apie savo
santykius su dabar sunkiai sergančiu tėvu, pasakojo rašytoja.

Ji norėtų, kad ligos patale gulintis tėvas prieš išeidamas iš šios
žemės, suvoktų, jog neatliko savo
moralinės tėvo pareigos. „O mano
tikslas, kad iki man iškeliaujant
Amžinybėn, suprasčiau, atleidau
aš jam, ar ne“ – drąsiai prisipažino
A. Urbonaitė.
Renginio vedėjų paklausta, ar
pačiai nebūtų lengviau gyventi,
tiesiog dabar jam atleidus, rašytoja
teigė: „Kiekvienas mes turim mazochistinių nukrypimų...“
Kritinėse situacijose
nukrenta kaukės
Pasak žurnalisto L. Bitvinsko,
perskaičius knygą gali susidaryti
nuomonė, kad autorė nemėgstanti
žmonių.
„Su žmonėmis stengiuosi būti sąžininga – tiek su savo pašnekovais,
kaip žurnalistė, tiek bendraudama
su artimaisiais... Žmogus atsiskleidžia kritinėse situacijose – tada
nukrenta jo visos kaukės, dingsta jo statusas, padėtis... Yra buvę
daugybė atvejų, kai aukštas pareigas ar aukštą statusą visuomenėje
turinčius žmones, apie kuriuos yra
sudaryta ypač gera nuomonė, kritinėse situacijose pamačiau visai
kitokius ir labai nusivyliau. O yra
buvę ir daugybė priešingų pavyzdžių, kada visai paprasti, eiliniai
žmogeliai pasirodo asmenybės
tikrąja to žodžio prasme... Kiekvieną dieną mes esam kitokie... Ir
jeigu vieną dieną „susimovei“, tai
nereiškia, kad ir esi nieko vertas...
Kitą dieną gal būt tapsi herojumi...“ – dėstė rašytoja.
Į susitikimą su rašytoja, žurnaliste susirinko pilna salė žmonių bei
Anykščių A.Baranausko mokyklos
dešimtokai, kurie apie šį renginį
turės parašyti rašinėlius.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO ŠIO MĖNESIO REPERTUARAS
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.
K. 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 vaikams
„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

amžiaus pradžioje. Ši filosofija teigė, kad Rusija – Trečioji
Roma, o rusų tauta – ypatingai
Dievo pasirinkta išgelbėti Vakarų
civilizaciją. Kaip matom, „gelbėjimo“ operacija jau prasidėjo....
Rusija jaučiasi skriaudžiama
viso pasaulio ir švaistosi sankcijomis, pirmiausia kirto per mėsą
– uždraudė įvežti iš visos Europos. Rusija neteko mėsos, Europa
– pajamų. Bėda ta, kad Rusijos
nenubausi, ir taip ten tos mėsos
visais laikais ne prūdai buvo, nes
nėra ko iš jos eksportuot, nebent
kirvius, dujas ir semečkas. Jeigu
kalbėti asmeniškai, tai nustojau
gliaudyti saulėgrąžas. Aš tai
Rusijai parodysiu.
Tai, kas gali įvykti ir kuo gyvena Rusijos žmonės, taikliai buvo
apibūdinę „Misijos Sibiras“
dalyviai, besilankydami anykščiuose. Jau tada jie perspėjo, kad
Rusijos gyventojai ilgisi didžiosios buvusios šalies ir tariamos
tvarkos, kuri ten buvo. Iš dalies
suprantama, kodėl taip yra.

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“ gimtadienio 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

Dalyviai pasakojo anykštėnams,
manyti, kad staiga mums patiks
kaip iš 200 tūkstančių Vorkutos
tvarka, kuri tariamai buvo Stamiesto dabar belikę 70 tūkstanlino laikais, pagrįsta šaudymu,
čių, o viena miesto dalis yra iš
trėmimais ir kitomis represinėviso negyvenama ir palikta kaip
mis priemonėmis. Taip, gražu
kokia Čenobylio zonos Pripetė.
buvo pažiūrėti, kaip visi vaikai į
Čiupakabroms veistis.
mokyklą eidavo pasirišę kaklaManau, kad šitas klausimas,
raiščius ar dalyvaudavo vieninsu kuo dabar esame, tampa
gai komjaunimo susirinkimuose.
pagrindinis. Gyvendami ir matyTačiau kokiomis priemonėmis tai
dami vakarietiškos demokratijos
buvo pasiekta? Mane stebina,
išglebimą, biukad praėjo
...pirmiausia kirto per vos 20 metų,
rokratiškumą,
dažnai ir nesąmėsą – uždraudė įvežti iš vi- o pamiršome,
mones, turime
sos Europos. Rusija neteko kad viskas toje
suprasti, kad
„tvarkingoje
mėsos, Europa – pajamų...
alternatyva
santvarkoje“
mums aktyviai
buvo pagrįsta
yra siūloma. Šūkis tas pats –
prievarta. Žmogus, asmenybė
tvarka bus. Palyginčiau visuometada neturėjo vertės, dabar – tik
nę su gyvenimu šeimoje. Tvarka
niekam nerūpi. Taigi, reikia rinkvargiai pasiekiama, jeigu namuotis. Mane nustebino dalies Lietuse yra bent du vaikai. Tą puikiai
vos verslininkų siauraprotiškusuprantame. Žinoma, tvarką galimas ir raginimas šliaužioti prieš
ma pasiekti išvijus vaikus į lauką
Rusiją, kad tik kokio nuostolio
arba suguldžius miegoti. Bet juk
nebūtų. Jie tiesiog nesupranta,
taip niekas nedaro. Kur žmonės,
kad jeigu ateitų Rusija, jie išvis
ten netvarkos visada bus. Kvaila
savo verslų netektų. O verkian-

tys dėl sugriautų kolūkinių fermų
pamiršo, kaip varu dažnai buvo
varomi į tas fermas dirbti pusvelčiui ir į miestą jų gyvent tiesiog
neišleisdavo.
Todėl ir mūsų jaunimui reikia
kalbėti tokius dalykus, o vietoj
rusiško bumčiko siūlyti klaustyti kad ir Editos Piaf dainas.
Anykščiuose vykstantis festivalis,
skirtas prancūzų kultūrai – puiki
pradžia ir galimybė pabrėžti,
kad mes esame Vakrų kultūros ir
pasaulėžiūros dalis, kur yra laisvė.
Taip, čia yra reiškinių, kurie mums
gali nepatikti, sakykim, visokie
gėjų paradai ar festivaliai „Velnio
akmenys“, kaip gali nepatikti ir
mūsų apranga kaimynams arba
„Velnio akmens“ dalyviams. Čia
yra tokia teisė. Teisė žygiuoti ir
nežygiuoti, teisė galvoti ir išsakyti
ir norėti arba ne. Nepamirškim,
kad kitoje pusėje, į kurią žvalgosi
dalis lietuvių, irgi yra teisė. Teisė
galvoti ir elgtis taip, kaip galvoja
partija ir vyriausybė arba vadas. Ir
daugiau nieko. Branginkim laisvę.
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sekmadienis
6.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k., subtitruota).
6.30 Šventadienio mintys.
7.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
7.55 Girių horizontai.
8.25 Kaimo akademija.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Aviukas Šonas“.
10.00 Gustavo enciklopedija
(subtitruota).
10.30 Verbų sekmadienis. Šv.
Mišių tiesioginė transliacija iš
Vilniaus Bernardinų bažnyčios. .
12.00 „Florencija. Miesto paslaptys“.
13.00 „Puaro“. N-7
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Gyvenimas
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. 3/2 s. Trijų ženklas“. N-7
23.15 Kelias į 2014 pasaulio
futbolo čempionatą. 8 dalis.
23.45 „Puaro“ (k). N-7
6.30 „Žaibo smūgis“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.45 „Mauglis. Sugrįžimas pas
žmones“.
8.10 „Teisingumo lyga“.
8.35 „Benas Tenas. Supervisata“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI „Piteris

Penas“.
12.10 „Pirmoji meilė“. N-7
14.00 „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 „Kazino apiplėšimas“. N-14
0.25 „Kraštutinės priemonės“
(k). N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“.
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 „Polė“.
12.50 „Greitis 2. Laivo užgrobimas“. 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.
22.15 „Pavojingasis Bankokas“.
N-14
0.10 „Baimės gniaužtuose“. N-14
1.55 „Pavojus rojuje (3)“. N-14
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
7.55 Nacionalinė loterija.
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu

Mačiuliu.
10.00 Sekmadienio rytas.
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė Geografija.
Pavojingi susitikimai. Atostogų
košmaras“. N-7
13.00 Dviračio šou (k).
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7
19.00 „Kedrų įlanka 7“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Mymra“.
N-7
22.40 „Velnio advokatas“
(k). N-14
1.30 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 įdomybės“.
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 „Paslaptingos istorijos.
Aura. Iš dabarties - apie praeitį ir
ateitį “. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7
17.00 „Dora Heldt 4. Meilė kartais baigiasi“. N-7
19.00 „Amžiaus paslaptys.
Vladimiras Majakovskis“.
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS „Irenė Hus (4)“.
N-14
22.45 „Dešimčia metų jaunesni“.

pirmadienis
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
vakaras. „Šuolis iš kosmoso“.
1.10 Dėmesio centre (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
7.25 „Mergaitė ir dramblys“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Zatura. Nuotykiai kosmose“ (k).
10.50 „Svečiai palėpėje“ (k).
12.30 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“ (k).
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Saulės duktė”“.
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 „Čakas“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.25 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Skunk Fu“.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
10.00 „Kapų plėšikė Lara
Kroft. Gyvybės lopšys“. N-7
12.25 „Nepaprastas pasaulis“. N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“..
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
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 mamai. N-7
21.00 „Moterys meluoja geriau“. N-7

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kerštas“. N-14
23.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
N-14
0.00 „24 valandos“. N-14
1.00 „CSI Majamis“. N-14
1.50 „Ryšys“. N-14
2.40 „Penktadienio vakaro
žiburiai“. N-7
3.30 „Trapučio parkas“. N-14
6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
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 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 „Nugalėtoja“.
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 „Laimingas skaičius...
kitas“. N-14
23.40 „Tramdytojai“. N-14
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7
1.30 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.30 Bamba TV. S
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N-7
23.50 „Paslaptingos istorijos.
Aura. Iš dabarties - apie praeitį ir
ateitį (k). N-7
0.40 „Juokas juokais (k).
KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“.
8.30 „Mažasis princas“.
9.00 Septynios Kauno dienos.
9.30 Lietuvos Tūkstantmečio
dainų šventės atidarymo vakaras
„Pasveikinkim vieni kitus“.
12.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2014. Dailininko Rimanto
Bičiūno kūrybos albumo „Rimas
Zigmas Bičiūnas. Tapybos
džiaugsmas“ pristatymas (k).
12.45 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas.
2006 m. (k).
15.15 ...formatas (k).
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 Aktoriaus Rimanto
Bagdzevičiaus jubiliejui. Posūkiai
su Viktoru Gerulaičiu.
20.15 Durys atsidaro..
20.45 Lietuvių kinas trumpai.
„Egzistencija“ (k).
21.15 Romualdo Ozolo jubiliejinis
vakaras Signatarų namuose.
23.00 Panorama (k).
23.40 „Florencija. Miesto paslaptys“.
0.30 Estrados klasikos vakaras
(k).
5.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu

Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė (k).
6.15 Alchemija LIX. VDU karta
(k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
9.05 Jėgos vietos (k).
9.35 KK2 (k). N-7
10.15 Dviračio šou (k).
10.45 Alchemija LIX. VDU karta
(k).
11.15 KK2 (k). N-7
12.00 Dviračio šou (k).
12.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 KTV - kino ir televirtuvė (k).
14.00 Yra kaip yra (k). N-7
14.55 24 valandos (k). N-7
15.35 KK2 penktadienis (k). N-7
16.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“.
17.20 Padėkime augti (k).
17.45 Šefas rekomenduoja (k).
18.15 Nuo...Iki....
19.10 Alchemija LIX. 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.

10.00 Džeimio Oliverio patiekalai
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 „6 kadrai“. N-7
19.00 „A komanda“. N-14
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

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.

7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Sprogimas starto metu“.
N-7
9.20 Šiandien kimba (k).
9.50 Namų daktaras.
10.25 “Pažabok stresą!”.
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Girių takais.
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 „Josifo Stalino ragana“.
N-7
19.35 „Lubianka. Mistinė teritorija“. 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

15.30 Istorijos detektyvai.
16.20 Laba diena, Lietuva
(k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.20 „Šerlokas. 3/2 s. Trijų
ženklas“. N-7
19.55 Rašytojo Eduardo
Cinzo 90-osioms gimimo
metinėms. Likimai.
20.30 „Virto ąžuolai“.
22.00 „Pamergė - slaptoji
agentė“.
23.30 Panorama (k).
0.15 Linija, spalva, forma (k).
1.00 Aktoriaus, režisieriaus
Valentino Masalskio jubiliejui
(k).

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 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
22.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.00 „Užduotis“. S
1.00 „Tikrasis teisingumas“.
N-14

5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.55 24 valandos. N-7
7.35 “Alfa” savaitė (k).
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios.
9.25 „Alfa“ savaitė. (k).
9.50 „To tikrai nežinojau!“
10.50 „Patobulinti automobiliai“ (k).
11.50 „To tikrai nežinojau!“
12.50 „Patobulinti automobiliai“ (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).

7.30 „Pažabok stresą!” N-7
8.00 Girių takais.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis. N-7
10.00 Nuoga tiesa. N-7
11.00 Pasaulis X. N-7
12.00 Patriotai. N-7
13.00 „Hitlerio vietininkas.
Nuosprendis be teismo“. 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 Viskas bus gerai!
19.50 „Albanas“. N-7
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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6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VIII“.
8.15 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Galingasis šuo Kripta“.
9.30 „Krepšininkai“.
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 (k).
16.00 „Šeimynėlė“. N-7
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Melo pinklės“.
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7
21.00 NemaRUS kinas.
„Chotabyčius“. N-7
23.00 „Begėdis“. N-14
0.00 „V. Vizitas“. N-7
0.55 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Aktoriaus Rimanto
Bagdzevičiaus jubiliejui. Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu (kart.).
8.50 Klaidelė.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kine kaip kine (k).
12.30 „Vilko dantų karoliai“
(k).
14.00 Dainuoja „Trys tigrai“
(k).
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Septynios Kauno dienos (k).

9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Universitetai.lt.
10.00 „Motopatruliai“. N-7
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antradienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 „Naisių vasara“ (k).
11.30 „Šuolis iš kosmoso“ (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 „Senis“. N-7
1.30 Dėmesio centre (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
7.25 „Saulės duktė“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Pasiklydę kosmose“. N-7
11.25 „Knygų valdovas“.
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Norų išsipildymas“.
13.55 „Audra“. N-7
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.50 24 valandos. N-7

18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.25 „Pagalbos skambutis“.
N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Snaiperis 2“. N-14
0.00 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
0.55 „Klientų sąrašas“. N-7
1.50 „Čakas“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Žalioji akademija.
7.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Skunk Fu“.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
10.00 „Greitis“. N-7
12.25 „Nepaprastas pasaulis“. N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
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
1.50 „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 „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 „Nugalėtoja“.
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 „Surasti Lenį“. N-7
23.35 „Tramdytojai“. N-14
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“. N-7
8.15 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.40 „Nenugalimieji II“.

trečiadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 „Naisių vasara“ (k)..
11.30 Nacionalinė paieškų tarnyba (k).
12.30 Bėdų turgus (k).
13.25 Dėmesio centre (k).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.55 „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 „Senis“. N-7
1.30 Dėmesio centre (k).
6.00 Labas vakaras, Lietuva (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
7.25 „Norų išsipildymas“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Vienos bėdos“. N-7
10.55 „Kvaišų šeimynėlės atostogos Las Vegase“.
12.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kiškis Žvairys ir šaltinėlis“.
13.45 „Kiškis, kuris mėgo patarinėti“.

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 Diagnozė. Valdžia.
Diskusijų laida.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Užsienietis“. N-7
0.05 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
1.00 „Klientų sąrašas“. N-7
1.55 „Čakas“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Slibinų dresuotojai“. N-7
7.25 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Skunk Fu“.
8.30 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai.
9.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
10.00 „Greitis 2. Laivo užgrobimas“. N-7
12.25 „Nepaprastas pasaulis“.
N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7
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 žiburiai“. 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 „Nugalėtoja“.
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 „Tėve mūsų, kuris esi
medyje“. N-7
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
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9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.
9.30 „Krepšininkai“.
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 „Nenatūrali mirtis“.
N-14
22.45 „Begėdis“. N-14
23.45 „V. Vizitas (4)“. N-7
0.40 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Savaitė (k).
12.00 Rašytojo Eduardo
Cinzo 90-osioms gimimo
metinėms. Likimai (k).
12.30 „Virto ąžuolai“ (k).
14.00 Kino gidas.
14.10 Lietuvių dokumentika.
„Atvira erdvė“ (k).
15.00 Kultūros savanoriai (k).
15.30 Linija, spalva, forma
(k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Džeronimas“.
18.40 Klaidelė.
18.45 Pagalbos ranka.
19.10 Lietuvos tūkstantmečio

vaikai.
20.15 Septynios Kauno dienos (k).
20.50 Klaipėdos muzikinio
teatro spektaklis „Kaimo
garbė“.
22.10 Aktoriaus, režisieriaus Valentino Masalskio
jubiliejui. Vytautas Mačernis.
Šeštoji vizija. Skaito aktorius
Valentinas Masalskis (k).
22.30 Pasaulio dokumentika.
„Proto šturmas“ 7 d.
23.00 Naktinis ekspresas.
23.30 Panorama (k).
0.15 Opera „Mažvydas“ (k).
5.00 Info diena.
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Jėgos vietos (k).
12.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
(k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Alchemija LIX. 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).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Tavo augintinis.
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 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
21.30 „Nenugalimieji.
Narsos įstatymas“.
23.55 „A komanda“.
2.30 „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 bausmė. N-14
0.00 „Air America“. N-7
1.00 Reporteris.
1.50 Lietuva tiesiogiai.
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8.15 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.
9.30 „Krepšininkai“.
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 „Baisūs nusikaltimai“. N-14
23.15 „Begėdis“. N-14
0.15 „V. Vizitas“. N-7
1.10 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Muzikinė teatralizuota
programa „Cafe emigrant“ (k).
14.00 Vakaro autografas.
Kompozitorius Giedrius
Kuprevičius (k).
14.50 Giedriaus Kuprevičiaus
miuziklas „Veronika“ (k).
16.20 Kultūrų kryžkelė.
16.40 Prisiminkime. Liaudies dainas dainuoja Vaclovas Daunoras.
16.55 Futbolas. SMScredit.lt A
lyga. „Atlantas“ – „Ekranas“.
19.00 Kęstučio Zapkaus tapybos
retrospektyvos ir jo mokinių

parodos „Šviesos“ atidarymas
Nacionalinėje dailės galerijoje.
20.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. Irenos
Vaišvilaitės, Arūno Baltėno,
Raimondo Paknio knygos
‚Žemaitija. Moderni vėlyviausiojo
Europos krikšto atmintis“ pristatymas.
20.45 ...formatas. Poetas
Valdas Daškevičius.
21.00 „Nesveikai laiminga“.
N-14
22.30 „Iš dar nebaigtų Jeruzalės
pasakų“.
23.00 Naktinis ekspresas.
23.30 Panorama (k).
0.15 Klaipėdos muzikinio teatro
spektaklis „Kaimo garbė“ (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Sveikatos kodas.
13.15 Pagalbos skambutis (k).
N-7
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 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
dienoraštis“. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“.
N-7
18.00 „Kaulai“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.35 „Aš, kitas aš ir Irena“.
N-14
0.00 Europos pokerio turas. S
1.05 „Ponas ir ponia
Smitai“. N-14
3.15 „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 „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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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.
ketvirtadienis 2014 04 17
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 Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimai 2014.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimai 2014.
23.30 Vakaro žinios.
0.00 „Šnipai“. N-7
1.00 „Senis“. N-7
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
7.25 „Kiškis Žvairys ir šaltinėlis“.
7.40 „Kiškis, kuris mėgo patarinėti“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Garbanė Sju“.
10.50 „Sniego diena“.
12.30 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“ (k).
12.55 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaladėlės ir Tobiukas“.
13.45 „Košės katilėlis“.
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
„Vienveidis“. N-7
23.55 „Specialioji Los
Andželo policija“. N-7
0.50 „Ties riba“. N-14
1.55 Sveikatos ABC (k).
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Slibinų dresuotojai“. N-7
7.25 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Skunk Fu“.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
10.00 „Dinotopija“. N-7
11.50 „Skunk Fu“.
12.25 „Nepaprastas pasaulis“. N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
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 geriau“. 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 „Eureka“. 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 patikrinimas“ (k). N-7
12.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Nuotakos siaubūnės“.
N-7
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“. N-7
19.30 „Du su puse vyro“. N-7
20.00 Dviračio šou.
20.30 Prajuokink mane. N-7
21.30 „Plačiai užmerktos
akys“. N-14
0.40 „Mentalistas“ (k). N-7
1.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.40 Bamba TV. S

penktadienis
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 Pagalbos ranka (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 „Pranciškus - Naujojo
pasaulio popiežius“.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.03 „Pranciškus - Naujojo
pasaulio popiežius“.
22.15 Kryžiaus kelias iš
Romos Koliziejaus. Tiesioginė
transliacija iš Romos.
0.00 „Narcizas“. N-7
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
7.25 „Kaladėlės ir Tobiukas“.
7.40 „Košės katilėlis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Vestuvių dainininkas“.
N-7
10.45 „Andrė“.

12.30 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“ (k).
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Grybukas namukas“.
13.45 „Katinas žvejys“.
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 „Seni vilkai“.
0.05 „Lėktuvo užgrobimas“.
N-14
1.55 „Atodrėkis“. N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Slibinų dresuotojai“. N-7
7.25 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Skunk Fu“.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
10.00 „Dinotopija“. N-7
11.50 „Skunk Fu“.
12.25 „Nepaprastas pasaulis“.
N-7
12.55 „Drakonų medžiotojai“.
13.30 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7
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 „Monstrai prieš ateivius“.

N-7
21.15 „Ir čia priėjo Poli“. N-7
23.05 „Juokdarių vakarienė“.
N-14
1.25 „Širdgėlos kalba“. N-7
3.10 „Baimės gniaužtuose“.
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 „Nugalėtoja“.
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Jaunavedžiai“. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės.
N-7
21.30 „Prezidento patikėtinis“.
N-7
23.20 „Tėve mūsų, kuris esi
medyje“ (k). N-7
1.15 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.20 Bamba TV. S
650 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VIII“. N-7

6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VIII“. N-7
8.15 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.
9.30 „Krepšininkai“.
10.00 „San Francisko raganos 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 virtuvės pamokos (k).
14.30 „Savaitgalis su Aleks“
(k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais (k).
16.00 „Šeimynėlė“. N-7
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Melo pinklės“.
19.00 „Uždrausta meilė“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės III. Valkatos mirtis“.
N-14
23.05 „Klientų sąrašas“. N-7
0.05 „Farų šeima“. N-7
1.00 „V. Vizitas“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Lietuvos nacionalinio
dramos teatro spektaklis
„Paskendusi vasara“ (k).
14.40 Klaidelė.
14.45 TV konkursas „Dainų
dainelė 2014“.

16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Mažasis princas“.
18.45 Durys atsidaro.
19.10 TV spektaklis „Gieda
gaideliai“.
21.00 Rašytojo Romualdo
Granausko 75-mečiui.
Duonos valgytojai. Skaito
aktorė Kazimiera Kymantaitė.
21.45 Legendos.
22.30 ...formatas. Poetas
Valdas Daškevičius (k).
22.45 Rašytojo Romualdo
Granausko 75-mečiui.
Naktinis ekspresas.
23.30 Panorama (k).
0.15 Elito kinas. „Nesveikai
laiminga“ (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).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Vienam gale kablys.
10.00 „Motopatruliai“. N-7
11.00 „Tamsusis riteris“. N-7

12.00 „Kaulai“. 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 pagalba“. N-7
18.00 „Kaulai“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Dangaus karalystė“.
N-7
0.30 Farai. N-14
1.00 „Nenugalimieji. Narsos
įstatymas“. N-14
7.00 Reporteris.
7.45 Žinių naujienos. N-7
7.55 „Albanas“. N-7
10.05 „Air America“. N-7
11.10 Reporteris.
12.00 „Moterų daktaras“. N-7
13.00 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 bausmė. 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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8.15 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.
9.30 „Krepšininkai“.
10.00 „San Francisko raganos
III“. N-7
11.00 „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. Sandėris“.
N-14
23.05 SNOBO KINAS
„Griaustinio dienos“. N-14
1.10 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.15 ...formatas. Poetas
Valdas Daškevičius (k).
12.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
13.30 TV filmas „Gyvenimas
po klevu“.
15.40 Rašytojo Romualdo
Granausko 75-mečiui. Duonos
valgytojai. Skaito aktorė
Kazimiera Kymantaitė (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.20 Klaidelė.

18.25 Futbolas. SMScredit.lt A
lyga. „Banga“ – „Žalgiris“.
20.30 ...formatas. Poetė Dalia
Teišerskytė.
20.45 „Viso gero, draugai partiniai!“ 3 s.
21.45 „Dzūkų kiemas“.
22.15 Skiautinys mano
miestui. Kompozitorė Onutė
Narbutaitė.
23.00 Naktinis ekspresas.
23.30 Panorama (k).
0.15 Algirdas Martinaitis. Pieta
(„Balsas širdies“ -septynios
graudulinės scenos solistams,
chorui ir simfoniniam orkestrui).
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 automobiliai“
(k).
14.00 „To tikrai nežinojau !“ (k).
15.00 „Patobulinti automobiliai“
(k).
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.00 „Motopatruliai“. N-7
11.00 „Tamsusis riteris“. N-7

12.00 „Kaulai“. 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 pagalba“. N-7
18.00 „Kaulai“. 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
1.00 „Aš, kitas aš ir Irena“.
N-14
7.00 Reporteris.
7.45 Žinių naujienos. N-7
7.55 „Albanas“. N-7
10.05 „Air America“. N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis. N-7
13.00 Nuoga tiesa. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Air America“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N -7
17.00 Žinios.
17.20 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Moterų daktaras“. N-7
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7
21.50 „Kikboksininkas.
Kerštas“. N-14
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6.00 Emigrantai (k).
7.00 Bėdų turgus (k).
7.55 Pagalbos ranka.
8.25 Gimtoji žemė.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Aviukas Šonas“.
10.00 Linksmoji knyga.
10.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu“.
13.00 Dainų dainelė 2014.
15.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota).
15.30 Pasaulio panorama.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Auksinės rankos.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Velyknakčio liturgija.
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus
arkikatedros.
23.30 „Tu pabūk su manim“.
Ovidijaus Vyšniausko koncertas.
6.30 „Žaibo smūgis“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.45 „Teisingumo lyga “.
8.10 „Benas Tenas.
Supervisata“.
8.35 „Katino Leopoldo kerštas“.
8.50 „Katino Leopoldo pasi-

vaikščiojimas“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 Padėkime augti.
10.00 KINO PUSRYČIAI „Šuo
vampyras“.
11.55 „Šnipas ne savo noru“.
N-7
13.45 „Mano puikioji auklė“.
14.20 „Didingasis amžius“. N-7
16.25 „Staiga trisdešimties“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 SUPERKINAS „Keistas
penktadienis“.
20.55 „Aš – šnipas“. N-7
22.50 „Neperšaunamas“. N-14
0.30 „Nuo sutemų iki aušros.
Budelio duktė“. N-14.
2.15 „Vienveidis“ (k). N-7
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 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 „Kadetė Kelė“. N-7
13.05 „Itališkas apiplėšimas“.
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 „Pelės medžioklė“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
21.00 „Kodas L.O.B.I.A.I..

Paslapčių knyga“. N-7
23.30 „Černobylio dienoraščiai“.
S
1.15 „Auksinės gėlės prakeiksmas“. N-7
3.15 „Pavojingasis Bankokas“.
N-14
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 „Cukrus“. N-7
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Šefas rekomenduoja.
10.30 Kviečiu vakarienės.
11.00 „Naujakuriai“. N-7
12.00 „Žmogus prieš gamtą.
Kinijos džiunglėse“. 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 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“. N-7
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.
19.30 „Maksas ir
Maksimonstrai“. N-7
21.35 MANO HEROJUS
„Kovotojas“ . N-14
23.30 AŠTRUS KINAS
„Konstantinas“. N-14
2.00 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-
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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 „Paslaptingos istorijos.
Pranašautojai“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.00 „Toks gyvenimas“.
19.00 „Gaisrinės šuo“.
21.00 „Meilės virusas“. N-7
22.40 „Baimės įlanka“. N-14
0.15 „Paslaptingos istorijos.
Pranašautojai“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
8.55 Kultūrų kryžkelė (k).
10.15 Krikščionio žodis. Laida
rusų kalba.
10.30 Kelias. Laida evangelikams (k).
10.45 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. Irenos
Vaišvilaitės, Arūno Baltėno,
Raimondo Paknio knygos
„Žemaitija. Moderni vėlyviausiojo Europos krikšto atmintis“
pristatymas (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).
12.00 Šiaulių dramos teatro
spektaklis „Dėdės ir dėdienės“.
14.00 Kine kaip kine.
14.30 „Vasara baigiasi rudenį“.
16.00 Vakaras „Paglostyk žolę“
poeto Albino Bernoto 80-osioms
gimimo metinėms.
17.30 „Viso gero, draugai partiniai!“ 3 s. (k)
18.30 Žinios (su vertimu į gestų

sekmadienis 2014 04 13
6.50Naujienos.7.15Laidakariams.7.40Vaikųklubas.8.05Sveikata.9.00Naujienos.
9.20 Metas pietauti. 10.05 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi.
12.25 V. Tichonovas. Nuoširdus pokalbis. 13.30 Prisimenant V. Tichonovą. 15.15
Vaidybinis f. „Dviese stotyje”. 16.45 Naujienos. 17.00 Filmo tęsinys. 18.15 Vaidybinis f.
„Maša”. 20.00 Laikas. 21.00Antrininkai. 0.00 Vaidybinis f. „Įrodymas”. 1.55 Vaidybinis
f. „Negali būti”. 3.30 Pasverti ir laimingi. 5.20 Muzikinis kanalas.
4.40 Vaidybinis f. „Nieko nepaisant”. 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. 11.15 Animacinis f. 11.35 Vaidybinis f. „Simultanas”. 13.20 „Mosfilm”
jubiliejui. 13.35 Vaidybinis f. „Svajonės iš plastilino”. 15.25 Vaidybinis f. „Laimingoji”.
17.25, 2.40 Humoro laida. 19.00 Savaitės žinios.20.30 Vaidybinis f. „Nepalik manęs, meile”. 22.40 Sekmadienio vakaras su V. Solovjovu. 0.30 Vaidybinis f. „Miško
ežeras”. 2.15 Kelias į namus. 3.55 Humoro laida.

pirmadienis 2014 04 14
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. 15.20 „Krymo sala”. 15.50 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 „Drąsa”. 23.30 Lietuvos „Laikas”. 23.40 Vakarinis Urgantas.0.15
Naktinės naujienos. 0.25 Pozneris. 1.20 Vaidybinis f. „Ugnies sutramdymas”. 3.55
Mados nuosprendis.
5.05 Svarbiausias eteris. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 15.00, 19.00, 1.50 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.05 Orai.
9.25 Tikėjimo jėga. 9.55 Dokumentinis serialas. 10.25 Minskas ir minskiečiai. 10.50
Pašnekesiai apie civilizaciją. 11.15 Reporteris. 12.10, 19.50 TV serialas „Gydymas
meile”. 12.55Atgalinė atskaita. 13.25Aplink planetą. 14.05 Mūsiškiai. 14.20 Redaktorių
klubas. 15.15 Regiono naujienos. 15.25 Vaidybinis f. „Botanikos sodas”. 17.05, 2.45
Arsenalas. 17.30 Medicinos paslaptys. 18.00 TV serialas „Taksi”.19.20, 3.10 24 klausimai. 20.40, 3.40 Arena. 21.00 Panorama. 21.45, 3.55 X zona. Kriminalinės naujienos.
22.05 Forumas. 22.55, 4.10 Baltarusijos laikas. 23.45Aktualus interviu. 0.00 Vaidybinis f.
„Raguotasis bastionas”. 1.20Autografas. 2.05 Di@blogas. 2.30 Taikus ratas.

antradienis 2014 04 15

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. 15.10 „Krymo sala”. 15.45 J. Menšovos laida.
16.40 Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos „Laikas”. 21.10 TV serialas „Drąsa”. 23.35 Lietuvos „Laikas”.23.55
Ala Pugačiova - mano senelė. 0.50 Naktinės naujienos.

5.05 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija!
7.00, 8.00 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. Profilaktika. 15.00,
19.00, 1.45 Naujienos. 15.15 Regiono naujienos. 15.25 Arena. 15.40 Vaidybinis
f. „Raguotasis bastionas”. 17.05, 2.45 Pavarų dėžė. 17.30, 1.20 Moterų žurnalas.
17.55 TV serialas „Taksi”. 19.20 Žurnalisto tyrimas. 19.45 Pavojingas perdavimas.
19.50 TV serialas „Gydymas meile”. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.00 Panorama.
21.45, 3.50 X zona. Kriminalinės naujienos. 22.00 Vaidybinis f. „Petrovkos 38”.
22.55, 4.05 Baltarusijos laikas. 23.45 Sunkios dienos vakaras. 0.10 Vaidybinis f.
„Neskubus pavasaris” (1). 2.00 Di@blogas. 2.30 Firmos paslaptis. 3.10 Žurnalisto
tyrimas.

trečiadienis 2014 04 16
9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 10.00 Gyventi sveikai. 11.00
Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 13.10 Tiesa kažkur šalia. 13.40
Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.15 „Krymo sala”. 15.50 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 „Drąsa”. 23.30 Lietuvos
„Laikas”. 23.50 Vakarinis Urgantas. 0.20 Naktinės naujienos. 0.30 Vėlai vakare. 1.15
Vaidybinis f. „Paskyrimas”. 2.40 Mados nuosprendis. 4.25 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40 Žmogaus teisės. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.35 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas „Taksi”. 10.05 Apie maistą.
10.35 Žurnalisto tyrimas. 11.05, 22.55, 4.10 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV
serialas „Gydymas meile”. 13.00, 2.20 Sveikata. 13.35 Pirmyn į praeitį. 14.05,
22.00 Vaidybinis f. „Petrovkos 38”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. „Neskubus pavasaris” (1). 16.45 „Eurovizija”. 17.10, 3.00
Laida automobilininkams.17.35, 1.15 Dokumentinis f. 19.20, 3.25 24 klausimai.
19.45 Pavojingas perdavimas. 20.40 Specialus reportažas. 21.45,3.55 X zona.
Kriminalinės naujienos. 23.50 Aktualus interviu. 0.00 Vaidybinis f. „Neskubus pavasaris” (2). 1.50 Di@blogas.

ketvirtadienis 2014 04 17
5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas.
9.45 Gyventi sveikai. 10.55 Naujienos. 11.00 Tiesioginė linija su V. Putinu. 14.00
Naujienos. 14.20 Ala Pugačiova - mano senelė. 15.45 J. Menšovos laida. 16.35
Mados nuosprendis. 17.40 Susituokime.18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.10
Lietuvos „Laikas”. 21.40 TV serialas „Drąsa”. 0.10 Lietuvos „Laikas”. 0.25 Politika.
1.15 Žvaigždėlaivis. 1.30 Vaidybinis f. „Tai atsitiko Penkove”.3.05 Mados nuosprendis. 4.50 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas „Taksi”. 10.05 Apie maistą.
10.35 24 klausimai. 11.05, 22.55, 4.05 Baltarusijos laikas.12.10, 19.50 TV serialas „Gydymas meile”. 12.55 Rytdiena - tai mes. 13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.50,

kalbą, k).
18.45 Muzika gyvai.
Metamorfozės.
20.15 Legendos (k).
21.00 Kino gidas.
21.15 „Narcizas“. N-7
23.00 Panorama (k).
23.30 Pasaulio panorama (k).
0.00 Kšištofo Pendereckio oratorija „Septyni Jeruzalės vartai“.
5.00 Info diena (k).
9.00 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 24 valandos (k). N-7
14.10 KK2 (k). N-7
14.55 Dviračio šou (k).
15.25 Padėkime augti.
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Jėgos vietos.
18.45 KK2 penktadienis. N-7
20.00 Pasivaikščiojimai su Irena
Veisaite. 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 Pasivaikščiojimai su Irena
Veisaite. 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 patiekalai 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 „Labas rytas“. N-7
21.20 „Elitinis būrys“. N-7
22.00 „Krintantis dangus“. N-14
23.00 „Nauja norma“. N-14
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14
1.00 „Dangaus karalystė“. N-7
7.25 Kelias į namus.
8.00 Pasaulis X. N-7
9.00 „Pasaulio istorija“. N-7
10.00 „Tamsioji Adolfo
Hitlerio charizma (3)“. 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“ Prienų „Tony Bet“.
18.00 Žinios.
18.30 Tarptautinis bušido
turnyras „KOK World GP
2014“.
20.40 Žinių naujienos. N-7
21.00 Žinios.
21.30 „Paramedikai“. N-14
23.30 „Kovos laukas: Žemė“.
N-14

2.30 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00 Vaidybinis f. „Petrovkos 38” . 15.15 Regiono
naujienos.15.30 Specialus reportažas. 15.45 Vaidybinis f. „Neskubus pavasaris”
(2). 16.50 Baltarusijos žemė.17.05, 2.45 Jėgos veiksnys. 17.35, 1.20 Įžymybės.
19.20, 3.10 Piniginė ir gyvybė. 19.45 Pavojingas perdavimas. 20.40, 3.35 Interesų
sritis. 21.45, 3.50 X zona. Kriminalinės naujienos. 23.50 Sunkios dienos vakaras.
0.15 Vaidybinis f. „Skubėk statyti namą”. 2.15 Di@blogas.

penktadienis 2014 04 18

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. 13.10 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų
reikalas. 15.05 „Krymo sala”. 15.35 Lauk manęs.16.30 Mados nuosprendis.
17.35 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.40 TV žaidimas „Stebuklų
laukas”. 21.45 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 0.10 Vakarinis Urgantas. 0.55
Vaidybinis f. „Giminės”. 2.30 Vaidybinis f. „Pasimatymas su jaunyste”. 3.50 Mados
nuosprendis.5.35 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40, 16.55 Baltarusijos žemė. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05,
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas „Taksi”. 10.05 Baltarusijos
virtuvė. 10.35 Piniginė ir gyvybė. 11.05 Baltarusijos laikas.12.10, 19.50 TV serialas „Gydymas meile”. 12.55 Perkrovimas. 13.35 Aukščiau stogo. 14.05, 22.25
Vaidybinis f. „Petrovkos 38”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45
Vaidybinis f. „Skubėk statyti namą”. 17.10 Muzikos malūnas. 18.05, 2.05 Mistinės
istorijos. 19.20 Tyrimo paslaptys. 19.45 Pavojingas perdavimas. 20.35, 1.25
Baltarusija LIFE. 21.45 Mūsiškiai. 21.55, 2.50 X zona. Savaitės apžvalga. 23.20,
3.15 Reporteris. 0.00 Vaidybinis f. „Tarp gyvenimo ir mirties”.

šeštadienis 2014 04 19
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. 11.20 Idealus remontas. 12.25 Tiesa kažkur šalia. 12.55
TV serialas „Buvo tavo mylimoji”. 17.00 Naujienos. 17.20 Vaidybinis f. „Ivanas
Vasiljevičius keičia profesiją”. 19.10 Pasverti ir laimingi. 20.00 Laikas. 20.25 Pasverti
ir laimingi. 22.00 Velykų pamaldų transliacija. 1.00 Šįvakar su A. Malachovu. 2.25
Vaidybinis f. „Nastia”. 3.50 XX amžiaus šventieji. 4.40 Vaidybinis f. „Privatus detektyvas, arba Operacija “Kooperacija”. 6.10 Muzikinis kanalas.
4.00, 21.00 Panorama. 4.10, 9.10 Muzikinis f. „Senojo burtininko pasakos” (1).
4.40 Mūsiškiai. 4.50 Religinė laida. 5.20 Dokumentinis f. 6.10 Muzikos malūnas.
7.05 Vaidybinis f. „Tarp gyvenimo ir mirties”. 8.30 Vasarvietė. 9.00,12.00, 15.00
Naujienos. 10.25 Autografas. 10.50 Perkrovimas. 11.30 Apie maistą. 12.10, 19.05
Baltarusija LIFE. 12.30 Firmos paslaptis. 12.45 Sveikata. 13.10 Dokumentinis f.
13.40 Minskas ir minskiečiai. 14.05 Biuro stilius. 14.30 Pavarų dėžė. 15.15 Muitų
sąjunga. 15.40Atgalinė atskaita. 16.05 Baltarusija 24. Savaitės įvykiai. 16.35Aplink
planetą. 17.10 Jėgos veiksnys. 17.40 Taikus ratas. 17.50 Pasitikėk ir tikrink. 18.15
Mistinės istorijos. 19.25, 1.40 Vaidybinis f. „Vedlys”. 21.40 Velykų pamaldų transliacija. 3.20 Sielos paslaptis. 3.45 Rytdiena - tai mes.
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„Nykštietiško triatlono“ organizatoriams –
laisvės atėmimo bausmės
(Atkelta iš 1 p.)
Prašė uždrausti
organizuoti renginius
Žuvusio baidarininko tėvai Regina Baliutienė ir Juozas Baliutis
apeliaciniu skundu M.Rindzevičiui
ir B.Vitkūnui prašė griežtesnių bausmių, negu skyrė Panevėžio apygardos teismas. „Prašome priimti apkaltinamąjį nuosprendį, paskiriant
M.Rindzevičiui ir B.Vitkūnui po 2
(dvejus) metus laisvės atėmimo, paskirtų bausmių vykdymą atidedant 3
(trejiems) metams, uždraudžiant per
šį laikotarpį organizuoti sportinio pobūdžio renginius, taip pat įpareigojant
atsiprašyti mūsų“, - skunde prašė R.ir
J.Baliučiai.
Moralinė žala – 200 tūkst.litų
R.ir J.Baliučiai dėl žuvusio vienintelio sūnaus prašė jiems priteisti
200 tūkst.litų neturtinės žalos atlyginimą. „Teismas pripažįsta, jog dėl
M.Rindzevičiaus ir B.Vitkūno nusikalstamos veikos nukentėjusiems
R.Baliutienei ir J.Baliučiui buvo
padaryta neturtinė žala. Nukentėjusieji neteko vienintelio sūnaus ir tai
jiems sukėlė ypač sunkius dvasinius
išgyvenimus. Sūnus A.Baliutis kartu
su nukentėjusiais negyveno, tačiau
juos siejo itin artimi santykiai. Esant
teismo ištirtiems įrodymams, teismas
pripažįsta, jog nukentėjusiųjų išgyvenimai dėl patirtos sūnaus netekties
yra ypač dideli, todėl neturtinė žala
turi būti atlyginta. Tačiau nukentėjusiųjų pareikštas 200 tūkst.litų neturtinės žalos civilinis ieškinys aiškiai per
didelis ir neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų.
Teismas
atsižvelgia
į
M.Rindzevičiaus ir B.Vitkūno kaltę – padarytas neatsargus nusikaltimas, į šalių materialines bei šeimynines padėtis: M.Rindzevičius ir
B.Vitkūnas yra dirbantys asmenys,
nukentėjusioji R.Baliutienė dirba
pagal verslo liudijimą, nukentėjusysis J.Baliutis – bedarbis. Todėl daro
išvadą, kad nukentėjusiųjų ieškinys
mažintinas ir pripažintina, kad neturtinės žalos ieškinys pagrįstas 50 tūkst.
litų sumai ir priteistinas solidariai iš
M.Rindzevičiaus ir B.Vitkūno kiekvienam nukentėjusiajam po 25 tūkst.
litų“, - nusprendė teisėjų kolegija.

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.
UAB „Cesta“ firminėje mėsos
parduotuvėje Anykščiuose reikalinga kasininkė pardavėja.
Tel.: (8-611) 22573,
(8-686) 89094, (8-614) 46152.
Reikalingi sraigių supirkėjai.
Tel.: (8-618) 25497, (8-613) 33744.
Reikalingi miško darbininkai.
Tel.: (8-698) 82555, (8-616) 93661.
Reikalingi darbuotojai:
BULDOZERININKAS
EKSKAVATORININKAS
Šalkalvis-suvirintojas
E kategorijos tarptautinių reisų vairuotojai
Tel. (8-698) 46745.

Išteisinti prašė net prokuroras
Išteisindamas M.Rindzevičių ir
B.Vitkūną, Anykščių teismas padarė išvadą, jog nėra jokių objektyvių
duomenų, kad M.Rindzevičius ir
B.Vitkūnas būtų privalėję užtikrinti
tinkamą varžybų trasos ir išlipimo
į krantą žymėjimą, o renginio organizatoriai bei jiems talkinę asmenys
prieš renginio startą kiekvienai dalyvių grupei pravedė po atskirą instruktažą, kurio metu nurodė pavojingas
vietas, taip pat ir užtvanką, pateikė
žemėlapius, kuriuose buvo pažymėta Šventosios upėje esanti užtvanka.
Be to, įvertinus renginio pobūdį –
nuotykių lenktynės „Nykštietiškas
triatlonas 2011“ neturėjo aiškiai nužymėtos privalomos trasos – renginio organizatoriai neturėjo pareigos
iš anksto numatyti ir suprasti, jog dėl
to, kad jie neužtikrino tinkamo išlipimo į krantą vietos žymėjimo, t.y.
nepažymėjo Šventosios upės vandens turizmo trasoje esančio objekto
– užtvankos – specialiais ženklais,
iš kurių dalyviai turėjo suprasti, jog
jie privalo neplaukti per užtvanką
ir šiais savo veiksmais (neveikimu)
sukėlė pavojų kito žmogaus gyvybei,
negali kilti baudžiamoji atsakomybė,
kadangi kilę padariniai – A.Baliučio
mirtis įvyko dėl aplinkybių, kurios
nepriklausė nuo M.Rindzevičiaus ir
B.Vitkūno valios.
Valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras Vigandas Jurevičius prieš tai
taip pat paprašė teismo kaltinamuosius išteisinti, neradus jų veikoje nusikalstamos veikos požymių.
Instruktažas – netinkamas
Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš kolegijos pirmininkės
ir pranešėjos Jolantos Raščiuvienės,
teisėjų Algirdo Gapučio, Bronės Vidzėnienės panaikino Anykščių teismo teisėjos Jolantos Gasparavičienės
nuosprendį, argumentuodama, kad
pirmosios instancijos teismas surinktus įrodymus vertino atskirai, o ne
kaip jų visumą, todėl nuosprendyje
išdėstytos išvados neatitinka bylos
aplinkybių.
„Apeliacinės instancijos teismas,
remdamasis bylos įrodymais, negali
sutikti su tokiomis pirmosios instanIeškome žmogaus prižiūrėti močiutę Anykščiuose.
Tel.: (8-682) 47178, (8-698) 14643.

cijos teismo išvadomis ir surinktus centuodami apie užtvankos buvimą,
įrodymus vertina kitaip“, - rašoma žinojo apie minimos vietos ypatingą
Panevėžio apygardos teismo kovo pavojingumą. „Kolegija atkreipia
dėmesį į liudytojo A.B. parodymus
17 dienos nuosprendyje.
Kolegija sutiko su apeliacinio (nors tokių aplinkybių neparodė nė
skundo argumentais, jog instruktažo vienas liudytojas), jog buvo minėta,
pravedimas buvo vykdomas netin- kad prieš užtvanką bus savanoriai, vilkamai. „Liudytojas Dainius Mačiu- kintys liemenėmis, kurie nurodys vielis parodė, kad viso instruktažo jis tas, kur reikia išlipti, pernešti baidares
nesiklausė, nes jam dar reikėjo pasi- krantu per užtvanką ir tai, atrodo,
ruošti startui. Ramunė Arlauskienė sakė M. Rindzevičius. Kolegija daro
išvadą, jog šiuo
nuėjo pasiklausyti,
...toks instruktavimas, kada atveju antra iš
kas buvo sakoma
svarbaus, po to pri- praktiškai tik formaliai buvo priežasčių, dėl
įvyko
sijungė ir D. Ma- nurodomos varžybų sąlygos, kurių
čiulis. Jis instruk- negali būti laikomas tinkamu šis nelaimingas atsitikimas
tažo apie baidarių
ir išsamiu...
buvo ta, kad
rungtį negirdėjo
ir negali pasakyti,
ar buvo pasakyta, jog per užtvanką M.Rindzevičius ir B.Vitkūnas neplaukti negalima, kad baidares reikia užtikrino tinkamo varžybų trasos ir
persinešti. Liudytoja R.Arlauskienė išlipimo į krantą žymėjimo, todėl
teigė, jog negali pasakyti, ar instruk- akivaizdu, jog tarp M.Rindzevičiaus
tažo metu buvo A.Baliutis. Nebuvo ir B.Vitkūno veiksmų ir atsiradusių
skaičiuojama, ar visi komandų nariai padarinių yra priežastinis ryšys“, - raatėjo klausyti instruktažo. Todėl visiš- šoma nuosprendyje.
kai pagrįstas apeliacinio skundo arguPats suklupo prie žemėlapio
mentas ir su juo sutinka kolegija, jog
instruktažas buvo pravestas neįsitikiLiudytojas A.Čiapas nurodė, kad
nus, ar jį išgirdo kiekvienas dalyvis,
šiuo atveju liudytojas Agnius Čiapas varžybų žemėlapis nebuvo visišir žuvusysis A.Baliutis. Juolab, kad kai sportinio tipo, kuris naudojamas
liudytojas A.Čiapas teigė, jog tokio orientacijos sportui, todėl ir dėl šios
instruktažo, apie kokį duoda parody- priežasties nebuvo galima aiškiai
mus M.Rindzevičius, liudytojas Dai- suprasti, ar minima vieta yra pavonius Kiela, nebuvo. A.Čiapas nieko jinga. „Tokias aplinkybes patvirtino
nežinojo apie pavojingą užtvanką, o ir liudytoja R. A., parodydama, kad
bylos įrodymai nepaneigia tokių liu- buvo išdalinti žemėlapiai ir žiūrint į
dytojo A.Čiapo parodymų, - rašoma ženklus nelabai kuo skiriasi tilto ir užteismo nuosprendyje. – Apeliacinės tvankos žymėjimas. M.Rindzevičiaus
instancijos teismas daro išvadą, jog parodymai, kad asmenys dalyvavę
toks instruktavimas, kada praktiškai minėtame renginyje supranta žymėjitik formaliai buvo nurodomos var- mą, kad jie, kaip organizatoriai, ėmėsi
žybų sąlygos, negali būti laikomas visų priemonių užtikrinti varžybų datinkamu ir išsamiu, kadangi bylos lyvių saugumą, prieštarauja liudytojų
įrodymai patvirtina, kad liudytojų parodymams. Be to, apeliacinės insnurodomu būdu instruktuojami as- tancijos teismo posėdžio metu, kada
menys nebuvo tinkamai supažindinti M.Rindzevičiui ir B.Vitkūnui buvo
su varžybų sąlygomis ir šiuo atveju pateikti varžybų žemėlapiai ir papraviena iš priežasčių, dėl kurių įvyko šyta nurodyti, kurioje vietoje yra pašis nelaimingas atsitikimas buvo ta, žymėta užtvanka, B.Vitkūnas parodė
kad žuvusysis A.Baliutis ir liudytojas tiltą, o ne užtvanką“, - atkreipė dėmeA.Čiapas nebuvo tinkamai instruk- sį teisėjų kolegija.
Apeliacinės instancijos teismas,
tuojami“.
remdamasis aukščiau išdėstytais argumentais, padarė išvadą, kad M. RinzBuvo ypatingai pavojinga
devičiaus ir B. Vitkūno veikoje yra visi
Teisėjų kolegija sutiko su ape- Baudžiamajame kodekse numatytos
liacinio skundo argumentais, jog nusikalstamos veikos sudėties požyM.Rindzevičius ir B.Vitkūnas, ak- miai, tame tarpe kaltė – nusikalstamas

perka

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

UAB UTENOS PREKYBA
REIKALINGA:
Svėdasų parduotuvės pardavėjos (-ai).
Reikalavimai – vidurinis išsilavinimas, darbo patirtis maisto prekių
parduotuvėje.
Važinėjantiems į darbą kompensuosime išlaidas.
CV (gyvenimo aprašymą) pristatyti į personalo skyrių (II aukštas,
Maironio g. 2, Utena). arba el.p. personalas@utenosprekyba.lt
Informacija tel.: (8-389) 51961, (8-389) 61798.

Prokuroras - jau padėtas taškas
Ikiteisminį tyrimą dėl baidarininko
mirties organizavęs buvęs Anykščių
rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, dabar dirbantis
Panevėžio apygardos prokuratūros
Pirmojo baudžiamojo persekiojimo
skyriaus prokuroru, Ričardas Juozainis „Anykštai“ sakė, jog nuo pat baudžiamosios bylos iškėlimo jis laikėsi
nuostatos, jog dėl A.Baliučio mirties
kalti asmenys turi būti nubausti, o
nukentėjusiųjų skundą išnagrinėjęs
Panevėžio apygardos teismas, pasak,
R.Juozainio, šioje byloje padėjo tašką, nors nuteistieji M.Rindzevičius
ir B.Vitkūnas per tris mėnesius gali
pateikti kasacinį skundą Aukščiausiajam teismui.
Paklaustas, kas gi atsitiko aukštesnės instancijos teisme, kuriame byla
„apsivertė aukštyn kojom“, prokuroras R.Juozainis sakė: „Nieko neatsitiko...Aš dvi valandas turėjau įrodinėti
tai, ko Anykščių teisme neįrodė prokuroras Vigandas Jurevičius. Anykščių teisme prokuroras V.Jurevičius
arba nebuvo įsigilinęs į bylos esmę,
arba pasidavė paprastai nuomonei... Mano pozicija buvo nuosekli
iki dabar, kad žmonės vis dėlto turi
atsakomybę jausti. Aš manau, kad
apygardos teismo sprendimas teisingas, tinkamas, objektyviai įvertinęs
visas bylos aplinkybes. Panevėžio
apygardos teismas šioje byloje padėjo tašką – objektyvų ir teisingą....
Aš teisme palaikiau nukentėjusiosios
R.Baliutienės skundą“.
Pirmuose teismo posėdžiuose
Anykščių teisme valstybinį kaltinimą
palaikęs prokuroras R.Juozainis savo
pozicijos iki galo negalėjo laikytis,
nes susirgo ir jo darbą teisme, kad
nesivilkintų procesas, perėmė prokuroras Vigandas Jurevičius.
Pasiteiravus, ar ši byla nebūtų nugulusi į teisėsaugininkų stalčius, jeigu
ne nukentėjusiųjų įsitikinimas, jog
dėl jų sūnaus žūties vis dėlto kalti yra
M.Rindzevičius ir B.Vitkūnas, prokuroras R.Juozainis teigė: „Aš Anykščių
teismo sprendimo negalėjau skųsti,
kadangi Anykščių prokuroras prašė
kaltinamuosius išteisinti. Tai galėjo
padaryti tik Utenos apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, kuris
apeliacinio skundo aukštesnės instancijos teismui taip ir nepateikė. Jeigu
nebūtų buvę nukentėjusiųjų skundo,
tai ta byla taip ir būtų pasibaigus, kad
kaltų dėl baidarininko mirties nėra ir,
žmonės, skęskit toliau...

parduoda

Reikalingas vairuotojas, turintis E
kategoriją, dirbti Pabaltijo šalyse.
Tel. (8-612) 27016.

Reikalingi rūšiuotojai (-os) ir
pakuotojai (-os) Anglijoje
Darbo pobūdis: rūšiuoti/pakuoti vaisius/daržoves, judančius
ant konvejerio juostos.
Atlyginimas: nuo 4100Lt
Reikalavimai: minimalios anglu kalbos žinios
Tel. (8-602) 85615

nerūpestingumas bei priežastinis ryšys
tarp M.Rindzevičiaus ir B.Vitkūno
veikos ir kilusių padarinių...

įvairus

SKELBIMAI

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m, pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Parduodu 5 ha dirbamos žemės
sklypą Debeikių seniūnijoje. Išsi nuomosiu dirbamos žemės Debeikių seniūnijoje (mokėsiu gerą kainą).
Tel. (8-604) 05849.
Parduodu 5 metų kumelę, savadarbį traktoriuką. Pirkčiau kultivatorių
traktoriui MTZ.
Tel. (8-621) 70106.
Paslaugos
Atlieka topografines nuotraukas ir
kadastrinius žemės sklypų matavimus.
Tel. (8-672) 61813.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.melkerlita.lt,
tel.: Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

Įrengiame nuotekų surinkimo talpas gelžbetoniniais rentiniais (1,5
m, 2,5 m pločio, sandarūs, įlieti į
betono pagrindą, nelaidūs vandeniui). Kasame tranšėjas vandentiekiui, jungiame hidroforus.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com
Gamina, montuoja įdėklus,
pristatomus, 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
patalpas, kalkinu fermas, atlieku
kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Statybos ir remonto darbai.
Greitai ir kokybiškai. Fasadų dažymas, stogų dengimas ir t. t.
Važiuojame į rajoną.
Tel. (8-685) 68182.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantija.
Tel. (8-699) 81270.

Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

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

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės
šakės). Atliekame lauko santechnikos darbus.
Tel.: (8-685) 27028,
(8-618) 65358.

Kasame, valome, tvenkinius, tiesiame kelius, atliekame kitus žemės
darbus.
Tel. (8-670) 49682.
H. Petronio P.Į. kasa tvenkinius.
www.tvenkiniai.net,
tel.: (8-614) 61960,
(8-615) 61741.

Malkas. Pensininkams taiko
nuolaidas. Turi beržinių, alksninių,
mišrių, kaladėlėm nuo 27 cm ilgio. Atveža po 4-8 erdmetrius.
Būtinai paskambinkit tel. (8-678)
26080.
Nekilnojamsis turtas
4 ha žemės prie asfaltuoto kelio
Andrioniškis - Viešintos.
Kaina 25 000 Lt.
Tel. (8-603) 66950.
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.

Valome kaminus, mūrijame kaminų
galvutes ir jas skardiname. Dirbame:
stogai, karkasas, blokeliai ir t. t.
Tel.: (8-685) 10959,
(8-671) 23906.

Autentišką namą (47 kv. m)
Svėdasų miestelyje (sklypas 9 arai,
kaina 22 000 Lt).
Tel. (8-687) 43305.

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.

Purkštuvus, bulvių sodinamąsias,
rotacines šienapjoves, kultivatorius,
lėkščiuotuvus, vagotuvus, šnėkus,
„Kverneland“ plūgus ir kt.
Tel. (8-612) 57075.

55 a Vilniaus gatvės gale su projektais statyboms (2 tvenkiniai,
upelis, miškas, 300 m iki SpaVilnius). Kaina 48 000 Lt.
Tel. (8-633) 33361.

MTZ-80L, T-40 AM, T-40 variklį,
priekabą 2PTS -4.
Tel. (8-656) 76203.

Namą Anykščių miesto centre
Leliūnų g. 4 (62,11 kv. m, namas
uždengtas nauja šiferio danga,
yra šulinys, name 3 kambariai,
kaina 33 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.

ZIL savivartę priekabą - 4500 Lt,
mišrias skaldytas malkas (atveža),
maistines bulves (70 cnt/kg, gali atvežti).
Tel. (8-670) 28997.

Žemės ūkio technika

Kitos prekės

Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai,
šlaitiniai, dengti polikarbonatine
danga.
www.siltnamis.info; www.metalika.lt, Nemumo g. 51, Panevėžys, P.
Višinskio g. 32, Šiauliai; trel.: (8-45)
42-91-08, (8-656) 69123.

Jei Jūs bent bent du kartus atsakėte TAIP – susisiekite su
mumis
danguole.skuodyte@triumph.com
868735712

Išnuomojame komercines patalpas 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 3457-00010007.
Tel. (8-671) 17305.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, miegamojo, vaikų kambario
baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kitus baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.

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

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

P ER K A M I Š K Ą

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

Balandžio 22 d.
Anykščiuose atsidarys
šunų ir kačių kirpykla

STALIAUS GAMINIAI

Pigiai - geros būklės prieškambario
komplektą „Sodžius“ (šviesus, plotis
1,56 m).
Tel. (8-618) 39872.

Anykščiuose, Kolūkiečių gatvėje
- dalį namo (2 kambariai, 3,2 a žemės, remontas). Janydžiuose - 6,8
a žemės su namu, garažu, pirtimi ir
malkine.
Tel.: (8-685) 10959,
(8-689) 23940.

Ar Jūs norite mažmeninę
prekybą organizuoti remiantis
geriausia šimtmetine vakarietiška patirtimi?

Išnuomoju 25 ha ariamos žemės
plotą 5 metams Storių kaime, 260 Lt/
ha.
Tel. (8-602) 84088.

Skubiai - tvarkingą dviejų kambarių 50 kv. m butą (plastikiniai langai,
šarvo durys, gera vieta, ramūs kaimynai, kaina 55 000 Lt negalutinė).
Tel. (8-639) 45862.

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.

Ar Jūs norite sukurti savo
nuosavą jaukų pardavimo saloną arba išplėsti turimos parduotuvės asortimentą?

Nuoma

Gaminame langus, duris, laiptus, baldus ir kitus gaminius iš
medžio.
Tel. (8-609) 41651.

Skubiai - butą Anykščiuose,
Žiburio gatvėje (78 kv. m, namas
mūrinis, 1990 m., kaina 42 000 Lt).
Tel. (8-657) 41719.

Ar Anykščiams reikia kokybiško apatinio trikotažo,
nuostabių maudymosi kostiumėlių ir švelniausių miego
drabužių?

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

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija,
drenažas, pamatų ir įvadų.
Tel. (8-657) 66116.

Pusę namo Kavarske, šalia
bažnyčios su pagalbiniais pastatais: sandėliukas, malkinė, rūsys.
Plotas 45 m. kv., sklypo plotas 7,5
arai. 22 000 Lt
Tel. (8-691) 90056.

Dviejų kambarių butą
Anykščiuose, Ažupiečių g. (3-as
aukštas, 54 kv. m, butas moderniai suremontuotas,baldai, integruota buitine technika,tamsus
kambarys,kaina 56 000 Lt).
Tel. (8-616) 06574.
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Naują rąstinę rankų darbo pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Nenaudotą kietojo kuro katilą. Gali
atvežti ir sumontuoti.
Tel. (8-698) 79239.
Veikiančias Delaval melžimo linijas
100 karvių, keturis kompiuterius.
Tel. (8-699) 62481.
Naują elektrinį fekalinį siurblį (kanalizacijos srutoms pumpuoti), kaina 165
Lt. Naują gamyklinį puodą konservuotai mėsai gaminti, kaina 320 Lt.
Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768.
Lietuvišką kiaulienos skerdieną puselėmis 40-70 kg, 6 - 7 savaičių paršelius. Atveža.
Tel. (8-607)12690.
Kuras
Pasiūlymas taupiems. Beržo, uosio
briketus pigiau.
Tel. (8-671) 91348.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Išpardavimas. Durpių briketus nuo
300 Lt, anglis nuo 550 Lt. Sveria kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828
Malkas.
Tel. (8-684) 14841.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Malkas kaladėmis. Atraižas. Turi
supjautų, veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.
Malkas. Turi skaldytų. Veža po 8
metrus.
Tel. (8-617) 80504.
Uosines, beržines, juodalksnio
malkas trinkomis, skaldytas. Perka
mišką.
Tel. (8-630) 57490.

Registruotis galima jau dabar tel. 8 620 77544
Daugiau informacijos: www.sunukirpeja.lt
Gyvuliai, gyvūnai
Lietuvoje augintus paršus 30 - 40 kg
tokiau auginti, 6 - 7 savaičių paršelius,
kiaules skersti nuo 120 kg. Atveža.
Tel. (8-653) 77985.
Kiaules, užaugintas naminiais pašarais.
Tel.: (8-459) 4-61-95, (8-696) 99981.
1 - 4 metų avis. Kaina 300 Lt/vnt.
Tel. (8-603) 66950.

D. Lingienės ūkyje
parduodame įvairių
veislių

BRAŠKIŲ DAIGUS.

Tel. (8-687) 45219.

Velykų šventiniam stalui -

KALAKUTAS, išaugintas na-

tūraliais pašarais pas ūkininką
Vl. Tamošiūną.
Tel.: (8-687) 78274, (8-622) 32588.

Įvairių žuvų malių įžuvinimui. Mailius
Anykščių rajone.
Tel. (8-671) 67395.
VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 14 d.
(pirmadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis
vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis,
bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414),
kaina nuo 12 Lt: 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 13 d.
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių
paukštyno vakcinuotomis, 3-4-5-8 mėn.
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis (kaina nuo 12 Lt), turėsime gaidžiukų,
spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais (tel.
8-608 69189): Svirnuose 7.00, Kavarske
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose
7.55, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose
15.10, Čekonyse 15.30, Debeikiuose
15.40, Rubikiuose 15.50, Burbiškyje
16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15,
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

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

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

Ši diena atkeliavo palaukėm,
O su ja štai ir šventė Tava.
Ji atėjo visai nekviesta,
Metų puokšte gražia nešina.
Toje puokštėje viskas sudėta,
Ir vaikystės rasoti takai.
Ir jaunystės svajonės saulėtos,
Darbai, rūpečiai, laimė, vaikai.

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

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

Alfonsą JUTKĄ, gyvenantį Viešintų seniūnijos Pelyšių kaime,
80-ojo gimtadienio proga sveikina

žmona ir vaikai su šeimomis

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI,
seselei Ramunei už nuoširdų ir rūpestingą gydymą.
Angelė Lukoševičienė

Dėkoju Troškūnų ambulatorijos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI,
nes šio gydytojo profesionalumas ir geri žodžiai padeda ne tik nenusiminti susirgus, bet ir greičiau pasveikti.
Dėkoju slaugytojai Bronei PRANSKŪNIENEI už atjautą ir nuoširdumą.
Linkiu Jums visokeriopos sėkmės.

Irena Kulbokienė
Gerbiamai gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir mielai
Ramunei
Ačiū Jums, kad nuolat nuoširdžiai ir labai rūpestingai saugojot mano šeimos, dabar mano sveikatą. Esu laimingas,
jausdamas Jūsų pagalbą savo gyvenime. Dar kartą ačiū.
Albertas Budavičius
Su nuoširdžiausiu dėkingumu ir pagarba dėkojame šeimos
gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei Astai BARTULIENEI
už gydymą, švelnumą, patarimus.
Mielosios, linkim Jums sveikatos, stiprybės sunkiame ir atsakingame darbe.
Ažuožeriai, Mickų šeima
Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir
kartu dirbančiai med. seselei už malonų priėmimą suteikiant
reikiamą pagalbą, už atsakymą į kiekvieną klausimą, nežiūrint, kad mes esame solidaus amžiaus senjorai.
Janina Lozinova

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai
KAZLAUSKIENEI už rūpestingą ir nuoširdų gydymą.
Vida ir Bronius Adomoniai

Širdingai dėkojame šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI
ir su ja dirbančioms seselėms už rūpestį, gerą gydymą ir
nuoširdumą.
Angelė ir Antanas Puodžiukai

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Dalei
KAZLAUSKIENEI už gerą gydymą , nuoširdų patarimą,
švelnų žodį... Taip pat dėkoju sesutei Rūtai POCIŪNIENEI ir
Irenai MIKUČIONIENEI, linkiu sveikatos, ištvermės ir Dievo
palaimos kilnieme Jūsų darbe.
Medžiočiai, Jonas Liška

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę
įrangą. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: (8-610)
41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas,
žemė, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.

UA B „ B OVA R I S “

Brangiai perka arba nuomoja
žemę Šlavėnų, Katlėrių, Ažugojų,
Kubiliškių, Maigių, Kirkiliškių,
Lukošiškių bei Dvaronių kaimuose.
Tel. (8-657) 41767.

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.

Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Žemę Puntuko kadastrinėje vietovėje: Maigiai, Kirkiliškiai, Egliai,
Kubiliškiai, Šlavėnai ir kt. Žemė gali
būti nenaši.
Tel. (8-687) 76191.
Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka miško ruošos, medienos
transportavimo darbus.
Tel. (8-650) 16017.
Bet kokios būklės mišką. Tvarko
vėjovartas, atlieka sanitarinius kirtimus, šviesina, pjauna mišką.
Tel. (8-692) 05288.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

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

Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai - įvairų mišką.
Tarpininkauja parduodant.
Sklandus atsiskaitymas.
Tel. (8-685) 03209.
Automobiliai, žemės ūkio technika

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

Įvairius automobilius, važiuojančius ir nevažiuojančius nuo 300 iki
2000 Lt, taip pat automobilių variklius visos komplektacijos.
Tel. (8-609) 35788.
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel. ( 8-646) 17715.
Traktorių T-40, JUMZ, MTZ.
Tel. (8-625) 59678.              
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 veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
„Bartynco“ - visus veršelius auginti. 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.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892 (Omnitel), (8-605) 96555 (Tele-2).
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, tel. 5-80-24, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46;
Išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-80-24.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
šeštadieniais
Redakcija dirba:
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 4200. 			
Užs. Nr. 348
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

šiandien
Julijus, Zenonas, Galmantas,
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2014 m. balandžio 12 d.

Pievą supleškino gandras?

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Janydžių kaime (Anykščių s;en.) praeitą savaitę ugniagesiai –
gelbėtojai užgesino didelį gaisrą. Kaime gyvenanti moteris teigia,
kad jį sukėlė ant aukštos įtampos elektros laidų žuvęs gandras.

balandžio 14 d.
Liudvika, Liuda, Valerijonas,
Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, Luiza.

komentaras
anyksta.lt
„Matau“:
„Kiek valdininkų darbo metu
pramogauja... Tai, ar ne gėda, kai
eiliniams kai kuriose įstaigose negalima ir į polikliniką išeiti“.

mįslė
Akys kaip ratai, o saulės
nemato?
Ketvirtadienio mįslės: „Auksu
mesta, sidabru austa, deimanto
peiliu rėžta?“ teisingas atsakymas
– vaivorykštė.

mėnulis
balandžio 12 - 7 d. priešpilnis.

oras
+12

Ksenija Šiktorovienė įsitikinusi, kad gaisrą sukėlė žuvęs gandras.
“Per mūsų kaimą eina aukštos
įtampos elektros linija, - pasakojo
Ksenija Šiktorova. – Paukščiai ant
elektros laidų žūva nebe pirmą kartą.
Ir tądien užgirdau garsą panašų į
sprogimą, o po to užsiliepsnojo
pieva. Iškviečiau gaisrininkus.
Pirmieji atskubėjo skiemoniečiai,
tačiau pamatę, kad vieni neįveiks,
matyt, išsikvietė pastiprinimą iš
Anykščių. Buvo stiprus vėjas, tad
išdegė gal kokie 5 hektarai pievų.
Pagrioviu ugnis kėsinosi ateiti iki
mūsų sodybos. Ugnis persirito ir per
medžiais apaugusį kalnelį. Mūsų
sodyboje jau gyveno sugrįžusi
gandrų pora, tačiau po šio gaisro
liko tik vienas. Ir tą atskridusi kita
pora gandrų iš lizdo išvijo”. Moteris
teigia įsitikinusi, kad dingęs gandras
žuvo ant elektros laidų ir sukėlė

gaisrą. Pasak jos, gandrai jų sodyboje gyvena daugiau kaip 20 metų.
“Mnau,, kad daugel metų perėdavo
ta pati pora. Jie nebaikštūs, vaikšto
po kiemą, kartais net per langą
pasižiūrėdavo, - gandrų smalsumu
stebėjosi moteris. – Kažkodėl jie
neimdavo mėsos, tačiau batoną lesdavo”.
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius
Slavinskas moters versiją nei patvirtino, nei paneigė. Jis mano, kad
toks atvejis įmanomas, nes dėl
sukibirkščiavusių elektros laidų žolė
neretai užsidega ir vasarą. “Gaisras
vyko balandžio pirmąją, išdegė 5
hektarai pievos, - sakė viršininkas.
– Jeigu žmogus tikina, kad taip buv,
nematau pagrindo juo netikėti, tačiau
yra ir šiek tiek abejonių”…

Išviję iš lizdo našlį ar našlę, gandrų porelė linksminasi…

Ugnis nuniokojo 5 hektarus pievų.

Autoriaus muotr.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Nuolaidos A kategorijos kursams !!!
Teirautis tel.: (8-657) 72 987
www.jonroka.lt.
Renkamės balandžio 15 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė eis į kariuomenę

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Televizija kad baras –
Sako, gali būti karas,
O kareivių čia kaip sykis
Kelios kuopos jau telikę.

Bet užtat laivų yra
Ir keli lėktuvai,
Rusai šaukdami „Ura“
Gali gaut į skūrą.

Reikia skubiai sudaryt
Bobų batalioną,
Eis užsirašyti ryt
Ji pas kapitoną.

Mūsų moterys – jėga,
Priešai nepralįs,
Kam ta NATO apsauga?
Su keptuvėm vys.

