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Prancūziški vynuogynai turi
amerikietiškas kojas...

3 psl.
šiupinys
JUVELYRAS. Juvelyro paslaugos Anykščiuose parduotuvėje „DOVANA“ (šalia SEB banko), adresu: J.
Biliūno g. 4, kiekvieną ketvirtadienį,
penktadienį ir šeštadienį dirba juvelyrinių papuošalų meistras. Juvelyro
pagalbos galėsite sulaukti visais su
papuošalais susijusiais klausimais:
juvelyrinių papuošalų remontas ir
atnaujinimas, vestuvinių žiedų ir juvelyrinių papuošalų gamyba, žiedų
padidinimas ir sumažinimas, akmenų
inkrustavimas ir kt. Meistras išgraviruos užrašą ar ornamentus ant papuošalo ar dovanos, patars juvelyrikos
klausimais.
PARODA. Sakralinio meno centre
(Vilniaus g. 11, Anykščiai) balandžio
24 dieną 17.15 valandą fotografo
Gintaro Česonio darbų parodos atidarymas – koncertas „Dialogai“. Koncertuos Čiurlionio styginių kvartetas
ir akordeonininkas Kazimieras Stonkus, dalyvaus fotomenininkas Gintaras Česonis. Renginys nemokamas.
Dovana.Viešintų krašto kraštotyrininkas ir fotografas Tautvilis Uža, trijų
knygų apie Viešintas autorius, prieš šv.
Velykas Viešintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčiai padovanojo du spalvingus
darbus, atliktus ant drobės. Perfotografuotuose nežinomo dailininko tapytuose paveiksluose pavaizduoti vyro ir
moters gyvenimo laiptai.
Signataras. Balandžio 23 d., trečiadienį, 17 valandą, Anykščių bibliotekoje signataras A.Patackas pristatys savo knygą „LITUA“. Pristatyme
knygą vertins rašytojas Rimantas
Vanagas ir istorikas Tomas Baranauskas. Muzikinę programą atliks poetas,
režisierius Vytautas V.Landsbergis.

Velykos Lietuvoje ir pasaulyje

Vyno degustatorius ir ekspertas Dominykas Velička
sakė, kad prancūziškas vynas
geriausias, bet mūsų moterys –
gražiausios.

4 psl.

Kaip Kristaus prisikėlimo
ženklas ant puotos stalo paraudonavo virti kiaušiniai, o kepta
višta atgijo.

9 psl.

Aukodami anykštėnai dalijasi gerumu
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
Velykos yra dar viena proga
prisiminti silpniausius ir pažeidžiamiausius
visuomenės
narius ir pasidalinti gerumu.
Anykščių visuomeninės organizacijos prieš Velykas intensyviai dirbo: kas rinko, kas
dalino labdarą, kiti dėkojo rėmėjams arba net ruošė šventę
visam miesteliui.

Pernai, į amžinybę palydėjusią brangiausią žmogų, 84 – erių Anelę Jankevičienę šv. Velykų išvakarėse su dovanom aplankė Raudonojo kryžiaus Anykščių skyriaus savanorė Rugilė Palevičiūtė ir
slaugytoja Valė Šiupšinskienė. 					
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

9 psl.

Burbiškio dvarą prikėlė
naujam gyvenimui
Vėlyvojo klasicizmo stiliaus Burbiškio dvaras perkopęs 160 – ies metų slenkstį sutvisko savo pirmykščių grožiu ir atgavo net ir seniai visų
užmirštą bokštelį, iš kurio ponas stebėdavo laukuose dirbančius baudžiauninkus. Dvaro rūmams, Valstybės saugomai kultūros vertybei, tapus
UAB „Livintus“ nuosavybe, bendrovė ėmėsi įgyvendinti projektą „Burbiškio dvaro rūmų ansamblio restauravimas ir pritaikymas turizmo
paslaugų teikimui“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“, kurio finansavimui 4 mln. 808 tūkst. 588 litų. skyrė Europos Sąjungos Struktūriniai fondai.

Žygis. Balandžio 21 d. apie 14 – 15
val. į Anykščius atvyks labdaros žygio „Baltijos žiedas” dviratininkai.
Tikrins. Balandžio 24 d. krūtų ligų
specialistai ir sveikatinimo projekto
„Nedelsk“ koordinatorių komanda
nemokamai tikrins bei konsultuos
moteris dėl krūties vėžio Anykščių
neįgaliųjų draugijoje (V. Kudirkos g.
14) nuo 10 iki 14 ir nuo 15 iki 19 val.
Laikraštis. Kitas „Anykštos“ numeris išeis ketvirtadienį, balandžio
24 dieną.

Restauruojant dvarą atkurtas ir bokštelis, iš kurio ponas stebėdavo laukuose dirbančius baudžiauninkus.

Prancūzijos fabriko atkurto
tapeto fragmentas.

12 psl.
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Sodino ąžuolo bandomuosius želdinius
Trečiadienį Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai Pavarių girininkijos plotuose sodino ąžuolo bandomuosius želdinius, iš kurių turės išaugti tinkami sodinukai miško ąžuolų sėklinėms plantacijoms.

Prieš ąžuoliukų sodinimą Valstybinės miškų tarnybos Miško
genetinio išteklių skyriaus vedėjas Vidmantas Verbyla miškininkams paaiškino, kaip išimtus iš vazonėlių augalus tinkamai pasodinti žemėje.				
Autoriaus nuotr.

Pasak Valstybinės miškų tarnybos
direktoriaus pavaduotojo Pauliaus
Zolubo, bandomųjų želdinių ir sėklinių plantacijų veisimas yra planinis.
„Ąžuoliukai augs ilgai – ne vienerius
ar dvejus metus, kol iš jų tolimesniam
veisimui bus atrinkti geriausieji“,
- pasakojo P. Zolubas. „Paprastojo
ąžuolo šeimų bandomieji želdiniai
surinkti nuo 255 šeimų šešiose svarbiausiose populiacijose. Didžiausias
dėmesys buvo kreiptas į ąžuolų atsparumą. Prieš maždaug 5 – 7 metus
ąžuolai buvo pradėję džiūti. Dabar šis
procesas stabilizavosi. Populiacijose,
kurios buvo labiausiai pažeistos, atrinkome pačius atspariausius ąžuolus. Taip pat buvo svarbūs kokybės

Renkame populiariausią gydytoją
Jau daugiau nei dešimtmetį vykstančiuose populiariausio rajono gydytojo rinkimuose kol kas
pirmauja trys medikės, net 16 „Anykštos“ skaitytojų padėkų gavusi ir jau kelis metus iš eilės populiariausia renkama Kurklių ambulatorijos ir Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC)
gydytoja Dalia Kazlauskienė, to paties centro šeimos gydytoja Salomėja Rainienė – 12 padėkų bei 7
padėkas gavusi Rita Juodiškienė.

Populiariausio gydytojo rinkimuose šiemet pirmauja Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro
(PSPC) gydytojos (iš kairės) – tradiciškai kelintus metus iš eilės laiminti Dalia Kazlauskienė (beje,
dirbanti ir Kurklių ambulatorijoje), po jos rikiuojasi – Salomėja Rainienė, Rita Juodiškienė.
Šešių padėkų sulaukė Anykščių
PSPC gydytoja Violeta Gustienė,
penkių – to paties centro medikė Diana Iricijan.
Keturias „Anykštos“ skaitytojų
padėkas yra gavę: Troškūnų ambulatorijos bei slaugos ir palaikomojo
gydymo ligoninės vadovas Rimondas

Bukelis ir Anykščių PSPC šeimos gydytoja Vitalija Giriūnienė. Tris kartus
pacientai dėkojo Anykščių ligoninės
vyriausiojo gydytojo pavaduotojai
Virginijai Pažėrienei.
Anykščių PSPC ir kartu Anykščių
ligoninėje dirbantis chirurgas Rolandas Jurkėnas, Troškūnų ambulatorijos

Brangūs anykštėnai,

gydytojas Valdas Macijauskas, Kavarsko ambulatorijos šeimos gydytojas Arūnas Tarvydas bei Anykščių
psichikos sveikatos centro vadovas
Audronis Gustas gavo po dvi padėkas.
Po vieną kartą padėkota Anykščių
PSPC šeimos gydytojams Kęstučiui

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

(kad ąžuolai neaugtų kaip obelys) ir
produktyvumo rodikliai. Sodmenys
išauginti iš gilių:11,5 tūkstančių sodmenų, išaugintų Dubravos miškų
urėdijoje ir apie 21 tūkst. – Kėdainių
miškų urėdijoje“, - „Anykštai“ sakė
Valstybinės miškų tarnybos Miško
genetinio išteklių skyriaus vedėjas
Vidmantas Verbyla.
Šie želdiniai bus įveisti Jurbarko,
Joniškio ir Anykščių rajonuose.
Pavarių girininkijoje bus pasodinta
10 tūkst.ąžuolų sodinukų. „Sodinimo
tikslas – kad patys atspariausi ąžuolai vėliau būtų klonuojami, sodinami
sėklinėje plantacijoje, kur tarpusavyje
kryžminsis ir bus gauti geriausi medžiai“, - sakė V. Verbyla.

Bajarūnui ir Aurikai Treščenko. Taip
pat Anykščių ligoninės medikams:
endokrinologei Reginai Arlauskienei, chirurgei Ritai Laurinaitienei,
traumatologui – ortopedui Aloyzui
Pranckūnui, anesteziologui Viliui
Januškai bei kardiologei Loretai Prabišienei.
Pacientai šiemet ypač daug kartų
dėkojo ir kartu su gydytojais dirbančioms seselėms. Rūta Pociūnienė sulaukė 13 padėkų, Irutė Mikučionienė
– 12. Po keturis kartus dėkota Astai
Bartulienei, Ritai Burneikienei bei
Ramunei Strazdienei, 3 padėkas gavo
Kristina Liutkienė. Kartą padėkota
slaugytojai Daivai Leonavičienei,
Lijanai Ragauskienei, Bronei Pranckūnienei, Gražinai Klimašauskienei,
Dianai Rudokienei.
Primename, kad paskutines padėkas
gydytojams spausdinsime balandžio
26 dienos “Anykštos” numeryje.
Padėkos gydytojui kaina – 20 litų.
Padėkas galite užsakyti „Anykštos“
skelbimų skyriuje arba elektroniniu
paštu daiva.g@anyksta.lt, atsiuntus
padėką ir mokėjimo kvito kopiją.
„Anykštos“ adresas: Vilniaus g. 29,
LT-29145, Anykščiai.
-ANYKŠTA

Mieli anykštėnai,

Pavasarį liudija ne tik bundanti gamta,
bet ir šv. Velykų šventė.
Kiekvienam iš mūsų ji
skelbia susitaikymo,ramybės,
atgimimo ir taikos tiesas.
Kviečiu jus visus,suvienytus
šios šventės,šiandien ir kasdien išlaikyti
tikėjimą šviesos pergale prieš tamsą
bei kartu su bendraminčiais
atsakingai dirbti svarbiausiųjų vardan –
laimingos šeimos ir klestinčios
tėvynės .Teskamba žodžiai, gero linkintys ir širdis pasiekiantys,
tebūna darbai garbingi ir gerovę nešantys,telydi mūsų žngsnius
gera valia ir meilė.

Kiekvienas pavasaris mums
Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms darnos,
vilties ir vidinės ramybės.

Linkime gražių ir prasmingų šv.Velykų Jums ir Jūsų artimiesiems.

LR Seimo narys Ričardas Sargūnas

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

Visa daržo lysvė – viename „Santa Maria“
				
prieskonių mėsai pakelyje
Krapai, mairūnai, petražolės, česnakai, svogūnai,
kmynai, salierai, morkos, paprikos. Tokia gausybė
augalų – kiekvieno daržininko pažiba ir šeimininkės,
virtuvės šefo svajonė. O jei dar jame veši ir Lietuvoje
mažai žinomas, bet gerai derantis pankolis? Visą šią
įvairovę galima rasti nedideliame „Santa Maria“ mėsos prieskonių su prieskoninėmis žolelėmis ir česnaku pakelyje.
Šie prieskoniai visų pirma – tikras atradimas mėgstantiems gaminti mėsos patiekalus. Jais galima gardinti maltinukus, kukulius, mėsos pyragų ar vyniotinių įdarus. Jie tinka tiek kiaulienai, tiek jautienai, tiek
paukštienai ar net žvėrienai, taip pat – troškiniams.
Šie prieskoniai paįvairins ir nacionalinės virtuvės
skonių gamą: jų rekomenduojama dėti į lietuviškus

kepsnius ir cepelinų įdarą. Nepraeiti pro šiuos prieskonius parduotuvių lentynose turėtų ir teikiantys prioritetą vegetariškiems patiekalams: jais pagardintos
salotos ar kopūstai įgaus gaivų, apetitą žadinantį ir
budrumo suteikiantį aromatą.
„Nebijokite eksperimentuoti, – kalbėdamas apie
mėsos prieskonius su prieskoninėmis žolelėmis ir
česnaku pataria „Santa Maria“ prieskonių ekspertas
Artūras Braslauskas. – Gardinkite patiekalus gaminimo metu tiesiog užberdami prieskonių ant kepamos mėsos arba sumaišykite juos su aliejumi ir jame
trumpai pamarinuokite mėsą“. Tokiu būdu kepant
atsiskleis skirtingų prieskonių sudedamųjų dalių aromatas, namai pakvips sodriu, prie stalo kviečiančiu
aromatu.

spektras
Siūlo. Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė siūlo keisti seniūnų priėmimo į pareigas tvarką.
Vietos savivaldos įstatymo pataisą įregistravusi parlamentarė
siūlo panaikinti nuostatą, numatančią seniūną į darbą priimti
konkurso tvarka. „Šiuo metu galiojanti Vietos savivaldos įstatymo nuostata seniūnui užimti
pareigas konkurso būdu yra perteklinė bei valstybės karjeros
tarnautojams sudaro ne vienodas
sąlygas užimti pareigas valstybės tarnyboje“,- sako Seimo
narė Vincė Vaidevutė Margevičienė. Įstatymo pakeitimas, jos
nuomone, palengvins ir suvienodins valstybės tarnautojų galimybes užimti pareigas valstybės
tarnyboje. Šiuo metu Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad
seniūnai yra valstybės karjeros
tarnautojai ir į darbą jie priimami konkurso būdu.
Užuojauta. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pareiškė užuojautą
mirus Nobelio premijos laureatui rašytojui Gabrieliui Garsijai
Markesui. Pasak Prezidentės,
pasaulis neteko vieno reikšmingiausių ir populiariausių dabarties rašytojų. Jo talentą vertina
milijonai skaitytojų visuose žemynuose. Jo meistriška plunksna genialiai susiejo realybę su
fantazija ir tapo geriausiu pavyzdžiu, kaip toli gali nuvesti knyga, atverdama prasmės gelmę ir
vaizduotės galią. Dėl Nobelio
literatūros premijos laureato G.
G. Markeso mirties Kolumbijoje
paskelbtas trijų dienų valstybinis gedulas.
Euras. Ketvirtadienį Seimas
priėmė Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą. Litas, nacionaline
valiuta buvęs daugiau nei dvidešimtmetį, Seimo palaidotas
net neatsiklausus Tautos. 87
Seimo nariams balsavus „už“, 7
„prieš“, 13 susilaikius, atvertas
kelias euro įvedimui Lietuvoje
nuo 2015 metų. Valdantieji, kaip
ir įprasta, kalbėjo tik apie valiutos keitimo pliusus. Prabilta net
apie antgamtines euro galias.
Pavyzdžiui, tai, kad pakeitus
valiutą iškart tapsime saugesni
- Rusija nepuls. „Euro įvedimas
nuo 2015-ųjų - nuoseklios Lietuvos eurointegracinės politikos
tąsa. Gilesnė integracija stiprina šalies saugumą, didina politinį Lietuvos svorį Europos bei
tarptautinėje erdvėje“, - pareiškė
Premjeras Algirdas Butkevičius.
Kandidatai. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) įregistravo
partijos Tvarka ir teisingumas,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos, Lietuvos žaliųjų partijos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų, Tautininkų sąjungos, Liberalų sąjūdžio, Liberalų ir centro sąjungos
kandidatų sąrašus rinkimams į
Europos Parlamentą (EP). Į EP
bandys patekti ir Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos ir Rusų aljanso
koalicija Valdemaro Tomaševskio blokas - VRK rinkimams į
EP registravo ir jungtinį šių partijų kandidatų sąrašą. Rinkimai į
EP vyks gegužės 25-ąją, jie gali
sutapti su antruoju Prezidento
rinkimų turu.

Parengta pagal
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Piktagalys nebenori būti
rytis.k@anyksta.lt
Piktagaliu
Rytis KULBOKAS

Panašu, kad nuo XVIII amžiaus minimam Anykščių seniūnijos
Piktagalio kaimui gresia išnykimas. Jei bus gautas visų sprendžiančiųjų institucijų pritarimas, didžioji Piktagalio dalis įgaus
Kuniškių pavadinimą. Kaimo bendruomenė tam jau pritarė.

Istorija svarbiau už „negražų“
pavadinimą

Karolina JANUŠYTĖ, Anykščių J. Biliūno gimnazijos moksleivė:
- Švęsiu su šeima. Važiuosiu į
kaimą pas močiutę. Ten per šv.
Velykas susirenkame pusseserės, pusbroliai. Visą dieną būname kartu. Kitą dieną kūrename
pirtį. Smagu...

Zinaida KAMARAUSKIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Tradiciškai. Švęsiu namuose. Atvažiuos dukra su žentu, sūnus su marčia. O su dukra, kuri
gyvena Norvegijoje ir anūkyte
bendrausiu „skaipu“. Kaip ir
dauguma lietuvaičių, išvažiavo
duonos užsidirbti. Ačiū Dievui,
kiti du vaikai Lietuvoje.

Bendruomenės pirmininkė sakė, kad
gyventojai surengė susirinkimą ir nusprendė Kuniškių kaimą praplėsti iki
Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi Piktagalio kaimo pabaigos.
skaitytojas kilęs iš Piktagalio kaimo
Pasak D.Šišlienės, Piktagalio- KuRičardas Pakšys. Vyras sakė, kad jam niškių problema atsirado tarybiniais
skaudu žiūrėti kaip nyksta Piktagalio laikais. Visi atsikeliantys gyventi į
kaimas. Dar skaudžiau iš Piktagalio Piktagalio kaimą buvo registruojami
kilusiam, dabar Anykščiuose gyve- kaip Kuniškių gyventojai: „Kai atsinančiam vyrui,
kėlę žmonės ėmė
dėl vietos ben...tam pačiam name žmo- kurtis Kuniškydruomenės noro nės gyvena viename bute, o je, jie nebenori
pakeisti Piktagalio
registruoti skirtinguose kai- gyventi Piktagakaimo pavadinilyje“, - kalbėjo
muose...
mą į Kuniškius.
bendruomenės
Vyras kalbėjo,
pirmininkė.
kad senoji piktagaliečių karta baigia
Pasak jos, šių kaimų pavadinimų
išmirti, o „naujajai turbūt Piktagalio problema tokia supainiota, kad ją net
pavadinimas nepatinka“.
sunku suvokti. Pavyzdžiui, yra tokių
R.Pakšys „Anykštai“ sakė, kad kuriozų, kad vieno ir to paties namo
kartą Piktagalys jau buvo pavadintas gyventojai registruoti skirtinguose
Kuniškiais, bet R.Pakšio tėvui krei- kaimuose, o tos pačios sodybos paspusis į tuometinį Seimo narį Antaną tatai priskirti skirtingiems kaimams.
Baurą, buvo rasti dokumentai įrodan„Piktagalys turi seną istoriją, bet
tys, kad Kuniškių kaimas iš tiesų yra dabar tokie laikai, kai žmonės nebePiktagalio teritorijoje.
žiūri savo šaknų. Nepatogumai per
„Viskas buvo įrodyta, pervadinti dideli, jie kainuoja papildomai pininet kelio ženklai“, - „Anykštai“ pasa- gų“, - praktinius gyventojų motyvus
kojo vyras.
palikti vieną kaimo pavadinimą įvar„Dabar Piktagalys bus kažkur ties dino bendruomenės pirmininkė.
fermomis. Tai – pasityčiojimas“, „Buvo gyventojų susirinkimas ir jų
piktinosi R.Pakšys kalbėdamas, kad apklausa. Vardan tos istorijos, žmonės
istorijos išsižadėti negalima. Juo la- nesirašys į Piktagalį. Mano vyras, pabiau, kad, anykštėno žiniomis, Lietu- vyzdžiui, pyksta, nori, kad būtų Pikvoje tėra vienas Piktagalys, o Kuniš- tagalys, bet...“, - pasakojo moteris.
kių net keletas.
Bendruomenės pirmininkė minėjo, kad dėl sumaišytų kaimų žmonės
Namas skirtinguose kaimuose
patiria nepatogumų gana dažnai. Pavyzdžiui, net keičiant su valstybės ir
Pasak R.Pakšio, Kuniškių kaimo Europos Sąjungos parama stogus, seišplėtimui pritarė Piktagalio kaimo niūnas Eugenijus Pajarskas paramos
bendruomenė.
davėjams turėjo rašyti papildomus
„Anykšta“ kreipėsi į Piktagalio dokumentus aiškindamas kaimų perbendruomenės pirmininkę Daivą Šiš- sipynimo situaciją.
lienę, kad ji papasakotų, kodėl Piktagalio gyventojai nebenori gyventi
Supainiotų kaimų yra daugiau
Piktagalyje.
Pasak R.Šišlienės, kaime situa„Anykšta“ apie susiliejusių kaimų
cija iš tiesų sudėtinga ir supainiota. problemą kalbino Anykščių seniūni-

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas
sakė, kad jo seniūnijoje yra
ir daugiau kaimų, kurių teritorijos persipynę.
jos, kurioje yra Piktagalys, seniūną
Eugenijų Pajarską.
Seniūnas „Anykštai“ pasakojo, kad
pats kilęs iš tų vietų, todėl šio kaimo
problema jam nesvetima.
„Negali tęstis tokia netvarka. Negali taip būti, kad tam pačiam name
žmonės gyvena viename bute, o registruoti skirtinguose kaimuose. Bendruomenė nusprendė balsų dauguma,
kad šis kaimas vadinsis Kuniškiais.
Tai žmonių pasirinkimas, esame demokratinė šalis, pas mus lemia balsų
dauguma“, - paklaustas, kodėl bus
praplėsta Kuniškių, o ne Piktagalio
teritorija, kalbėjo seniūnas.
„Reikia padaryti tvarką, pavadinti
arba taip, arba taip. Jei būtume pavadinę Piktagaliu, tai kažkam vėl būtų
negerai“, - kad visiems žmonėms neįtiksi kalbėjo seniūnas. Pasak jo, Piktagalio kaimo „praktiškai nebebus,
liks gal tik viena sodyba“.
Pasak E.Pajarsko, Piktagalys ne
vienintelis kaimas Anykščių seniūnijoje, kurioje „pešasi“ du skirtingi
kaimai. Panaši situacija Burbiškyje.
Seniūnas pasakojo, kad Burbiškio
gyvenvietė pastatyta senesnio Pagraužių kaimo teritorijoje: „Burbiškis
buvo tik ten, kur buvo pastatytas dvaras. Mes kaimų teritorijas sutvarkome
taip, kad teritorija išeitų viename kaime“, - „Anykštai“ apie persikertančių
kaimų problemas kalbėjo seniūnas.
Bet ir tai dar ne paskutinis kaimas
Anykščių seniūnijoje, kuris jungiasi
su kitu kaimu. E.Pajarskas pasakojo,
kad 1971 metais Šiaulių kaimas buvo
prijungtas prie Rubikių kaimo: „Nėra
nei vieno gyventojo Šiaulių kaime,
tik lentelė“, - apie dar vieną kuriozinę
situaciją Anykščių seniūnijoje kalbėjo seniūnas.
E.Pajarskas sakė, kad gyventojų
pareikštam norui išplėsti Kuniškių
kaimo ribas, rajono taryba jau pritarė,
dokumentai su naujais kaimo planais
atiduoti tvirtinti Vyriausybei.

užjaučia

Bronius
ŠABLEVIČIUS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Jau pasiruošę švęsti, nors
kiaušinius dažysime tik šeštadienį. Sulauksiu iš Panevėžio ir
Vilniaus atvažiuojančių vaikų ir
anūkų. Šv. Velykas švęsiu dar
mieste, o po Velykų išvažiuoju
į kaimą. Ten likę žmonos tėvų
namai, yra žemės. Per vasarą
užsiauginame bulvių, braškių,
žieminių česnakų ir kitų daržovių.

Mirus Petrui - Povilui Marciukui, reiškiame nuoširdžią
užuojautą dukrai Reginai,
sūnui Eugenijui, anūkams, visiems artimiesiems, giminėms
ir liūdime kartu.
Kaimynai: V. ir M. Urbonai, J. ir J. Raupiai, N. ir R.
Augustinai, Z. Žukauskienė,
B. Sakalauskienė, A. Binkys,
E. Avižaitė

Mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Reginą TAMOŠIŪNIENĘ.

Nuoširdžiai užjaučiame Reginą TAMOŠIŪNIENĘ dėl
mylimo tėvelio mirties.

Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvas

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pedagogai

Algiui LEVANDAVIČIUI
Telydi Tave paguoda ir dvasios
stiprybė šią sunkią netekties valandą iš gyvenimo išėjus brangiam broliui.
UAB „Anrestas“ darbuotojai

Ir kam tokiais košmarais
gąsdint studentus?

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių rajono meras, apie universitetą Anykščiuose:
„Įsivaizduokit, mėnesiui Vilniaus universitetą perkeliame į
Anykščius. Kas išeis?“

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Namas Kuniškyje, o tvartas – Piktagalyje. Tokia situacija erzina
vietos gyventojus. 		
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

savaitės citatos

Reginai TAMOŠIŪNIENEI
Netekus brangiausio žmogaus - tėvelio, priimkite nuoširdžią mūsų užuojautą.
J. Basanavičiaus gatvės 44-o
namo gyventojai

Vaikystėj kaip išmoko
važiuot „ereliuku“, o
paskui negi nusileisi...

Vygantas ŠLIŽYS, UAB „2
plius“ direktorius, apie vairavimą:
„Įsigijus vairuotojo pažymėjimą,
kokius 3-5 metus kelyje reikėtų pabūti „mažesniais“, atsargesniais...“
Kodėl? Taigi visi karai kyla
dėl moterų

Arvydas MAČIULIS, anykštėnas, apie ginklus ir karus:
„Nedera klausti „Kodėl?“ Šis
klausimas, kai norima kariauti, visada yra ne vietoje...“
Jau išsprendė! Pastatė
Menų inkubatorių!

Lukas PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys, verslininkas,
apie problemų sprendimą:
„Turim spręsti kertines problemas, o jos šiuo metu ignoruojamos. Valdantieji už šias problemas
turėtų prisiimti atsakomybę...“
Svarbiausia būt sostine,
o Anykščiai tai jau
sostinių sostinė...
Zenonas MAMENIŠKIS, šaulys, apie universiteto vizijas:
„Kur jau mums universitetas, jie
tik didmiesčiams...“
Meras pasakos apie gėlytes,
o Kęstutis apie bites...
Kęstutis TUBIS, Vilniaus anykštėnas, „pametėjo“ idėją:
„Pavyzdžiui, gali būti trečiojo
amžiaus universitetas, gamtos mylėtojų, bičių ir t.t.“
Etikos? Na, ir geras Jūsų humoro jausmas....
Sergejus JOVAIŠA, LR Seimo
narys, apie savo darbus:
„Kitas mano pasiūlymas – savivaldybių etikos tarybos...“

žmonės
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Prancūziški vynuogynai turi
amerikietiškas kojas... linas.b@anyksta.lt
Linas BITVINSKAS

Prancūzų kultūros savaitė baigėsi Anykščių menų inkubatoriuje vykusia vyno degustacija, kurią vedė vyno degustatorius ir ekspertas Dominykas Velička. Joje dalyvavo, trijų rūšių vyno ragavo, sužinojo, kad
Bordo regione veikia net 4 vyno universitetai, apie 160 anykštėnų.

Vyno degustatorius ir ekspertas Dominykas Velička sakė, kad
prancūziškas vynas geriausias, bet mūsų moterys – gražiausios.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Kai patinka – turi išspjauti
Vyno ekspertas D. Velička – labai
žmogiškas, linksmas, žodžiu, toks,
kuris gali daug papasakoti, įdomiai

pateikti faktus ir kartu pajuokauti. O
pasakyti jis turi ką, mat ne tik vienas pirmųjų rimtai pažvelgė į vyną
Lietuvoje, bet ir yra išleidęs knygą
„Vyno istorijos“. Prie stalų susėdu-

siems anykštėnams jis ne tik pasakojo apie vynus, bet ir pats meistriškai
juos pilstė. Žmonės pastebėjo, kad į
vieną eilę išrikiuotos taurės pripiltos
idealiai lygiai – lyg peiliu per taurės
vidurį būtų pjauta.
Tiesa, D. Velička sakė, kad šis
pasisėdėjimas negali būti vertinamas
kaip tikra degustacija. „Vyno degustacija – baisiai neįdomus ir įkyrus
procesas. Tada, kai jau vynas patinka,
turite jį išspjauti, kas čia per malonumas? Įsivaizduokite, kad kokias tris
dienas iš eilės turite ragauti 40-60
vynų ir kiekvieno nuryjate po gurkšnelį, kas išeitų? Todėl jums surengiau
ne degustaciją, o padariau šiek tiek
įdomesnį vyno gėrimo procesą“,sakė vyno ekspertas.

ir gaunate visus pinigus. Božolė regiono vyndariai sugebėjo taip padaryti.
Liaudišką tradiciją, kai subrendus
jaunam vynui kaimo bernai nešdavosi po butelį Božolė, vyndariai pavertė
pasauliniu įvykiu „Beaujolais Nouveau“. Dabar Božolė vynas vežamas į
160 šalių ir išgeriamas per naktį. Nėra
buvę, kad kas nors grąžintų atgal nors
butelį“, - prancūzų vyndarių sumanumą gyrė D.Velička.
Pati „Beaujolais Nouveau“ šventė
gimė Liono regione. Atėjus lapkričiui, Liono tavernų savininkai kreida
ant langinių užrašydavo frazę – „Beaujolais Nouveau“ atvyko!“. Vietinė
tradicija tapo tokia populiari, kad garsas apie ją pasiekė visą pasaulį. „Beaujolais Nouveau“ – tai jaunas vynas,
brandinamas tik keturias dienas.
Rožinis vynas – išvykoms

Anykštėnams jis ragauti pasiūlė
trijų rūšių vyno, apie kiekvieną iš jų
papasakodamas. Bene, įdomiausias
– Bordo rožinis vynas. D.Velička
trumpai papasakojo, kaip gaminamas
šis vynas. Pasak jo, rožinis vynas yra
Žavėjosi prancūzų sumanumu
gaminamas iš raudonųjų „Grenache“
D. Velička anykštėnams trumpai vynuogių. Gamybos pradžia primena
papasakojo apie prancūzų vyno kul- raudonojo vyno gamybą – sutraištūrą. Pasak jo, prancūzai iškėlė vyno kytos uogos patenka į dideles talpas,
gėrimo kultūrą į pasaulinį lygį, ir jei- kur mirkomos kartu su žievelėmis.
gu ne jie – vyno neturėtume. „Prancū- Pastarosiose esančios dažančios mezai – dideli pagyrūnai, jie sako kad jų džiagos patenka į skaidrias vynuogių
sultis ir būsimavirtuvė geriausia,
jų moterys gra...vynas išvežamas į 160 sis vynas įgauna
rausvą spalvą.
žiausios. Netiesa
– mūsų moterys šalių ir išgeriamas per naktį. Mirkymas trunka
gražiausios, bet Nėra buvę, kad kas nors grą- labai trumpai –
vos 4-5 valandas.
vynas – pasau- žintų atgal nors butelį“...
„Grenache“ vylinis kulinarijos
nuogės prinoksta
lygis“,- sakė D.
sukaupdamos nemažą kiekį cukraus.
Velička
Pasak vyno eksperto, prancūzai Iš jų pagamintas vynas gali turėti masugebėjo iš vyno susikurti ir neblogą lonaus salstelėjimo ir kvepėti raudoverslą, paversdami paprasčiausius nomis uogomis – braškėmis, vyšnių
kaimo įpročius pasauliniu verslu. kompotu. „Ragaudami šį elegantiš„Įsivaizduokite, kad jūs darote vyną, ką piknikų vyną galite galvoti, ką aš
jūsų rūsiai pilni ir štai per vieną naktį veiksiu vakare“,- juokavo D.Velička.
Beje, D.Velička pasakojo, kad
visų metų derlių parduodate iš karto

prancūzams teko keisti praktiškai
visus vynuogynus, nes užpuolęs kenkėjas nugrauždavo šaknis. Reikalą
pavyko išspręsti tik su amerikiečių
pagalba – amerikietiškų vynuogių
veislių šaknų kenkėjai negrauždavo,
tad į juos skiepydavo Prancūzijoje
paplitusias veisles. „Prancūzai sako,
kad mūsų vynuogynai turi amerikietiškas kojas, bet prancūzišką širdį“,sakė D.Velička.
Seniausias vynuogynas –
Latvijoje
Žinoma,buvi kalbėta ir apie vietinės realijas, vyno eksperto anykštėnai klausė, kaip traktuoti „Anykščių vyno“ produkciją – vynas tai
ar ne? D.Velička kiek galėdamas
mandagiau aiškino, kad vynas yra
gaminamas tik iš vynuogių, bet jeigu kalbama apie fermentacijos būdu
iš vaisių ir uogų gautą gėrimą, tai
reikia pridėti tų vaisių pavadinimą,
ir reikalas bus išspręstas. „Galima
sakyti „Obuolių vynas“, bet negalima - „Vynas obuolių“. Lietuvoje
degustavome virš 30 iš vaisių ir
uogų gaminamų vynų. Tris rūšis
iškart atmetėme kaip blogas, o visi
kiti – aukščiausia kokybė, kurią galima išspausti gaminant gėrimą ne iš
vynuogių sulčių. Sakykim, net nėra
ko lyginti su daniškais ar suomiškais
gėrimais“, -sakė D.Velička.
Be daugelio faktų apie vyną ir
vynuoges D.Velička neišvengė i
klausimo, ar galima būtų gaminti
vyną iš prie Baltijos jūros auginamų vynuogių. Pasak jo, Latvijoje,
Sabilės miestelyje, vynuogės augintos ir vynininkystės tradicijos siekia
XVI a. Guinnesso rekordų knygoje
teigiama, kad tai seniausias ir šiauriausiai esantis vynuogynas. „Vynas
kalavijuočiams ir kryžiuočiams buvo
reikalingas religinėms reikmėms, kelias ėjo per Žemaitiją. Koks žemaitis
vyną praleis per savo žemę“- aiškino,
kodėl Latvijoje anksčiau pradėjo gaminti vyną, D.Velička.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO ŠIO MĖNESIO REPERTUARAS

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 Kon-certas „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
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Daiva GOŠTAUTAITĖ
Norėčiau grįžti į vaikystę...
Ne todėl, kad vienintelis rūpestis
buvo nubalnoti keliai, o kiekvienas „skauda“ buvo išgydomas
iš kažkur slapčia atsirandančiu
ledinuku, ne todėl, kad buvo
rankos, kurios mažą mergaitę pamažu vedė susipažinti su pasauliu
ir net ne todėl, kad prieš užmiegant matydavau rūmus, kuriuose
laimingai gyvena pasakų princas
ir gražioji princesė...
Į vaikystę norėčiau grįžti
šventėms... Atgimimo, vilties,
naujos pradžios, besiskleidžiančios

gamtos gyvybės šventei – Velykoms. Juk ta maža mergaitė turėjo
dalyvauti, o dar geriau vadovauti, visam šventės pasiruošimo
paradui. Ir kiaušinių marginimas
buvo šventas reikalas. Ir ne bet
kaip, o taip, kaip norėjo mergaitės
viduje gyvenęs mažas „oželis“...
Kai mama bandydavo įtikinti, kad
kiaušinius labai puikiai galima
nudažyti svogūnų lukštais, tas
„oželis“ drąsiai pareikšdavo, kad
taip bus negražu... Reikia žemuogių lapelių, žibuoklių žiedų ir dar
kruopų, tik tokie kiaušiniai turėjo
būti dedami ant šventinio stalo... Ir
vesdavosi mama tą mažą mergaitę į šalia namų buvusį pušynėlį
ieškoti visų tų gėrybių, kad tik tas
„oželis“ neprarastų menininko
gyslelės. O tada prasidėdavo kūryba, ant šlapių kiaušinių buvo dėliojami „menai“ ir taip prasidėdavo
Velykos... Tiesa, kai tas „oželis“
paaugo, pasikeitė ir kaprizai.
Kiaušiniai nuo tada turėdavo būti
būtinai keturių spalvų – geltonos,
žalios, mėlynos ir raudonos, o,
svarbiausia, ypač ryškūs...

Tas besarmatis laikas pralėkė
kiaušinius... Kiti grįš Namo, kur
beprotišku greičiu... Nubalnoti
tyla ir laukiančiųjų akys pasakys
keliai jau sukelia tik šypseną, kai
daugiau nei garsus klegesys... O
skauda niekas paslapčia nebekiek bus tų, kurie šv. Velykų ryto
ištraukia saldainio, nebeliko ir
varpų dūžių klausys vieni... Ir kaip
rankų, kurios, kad ir nebevestų į
dabar įvertinti, kurių šventė bus
pasaulį, o bent jau pamojuotų išketikresnė?
liaujant... Kaip ten tie stebuklingi
Juk kaip dažnai mes gyvenam
rūmai? Nors ir naiviai, bet patinuo...iki. Nuo Kalėdų iki Velykų,
kėkim, kad juose, kaip ir vaikystės
nuo vienų atostogų iki kitų, nuo
pasakose, laimingai gyvena du
vieno skausmo iki beprotiškos
žmonės... Gal
laimės, spinnet ne princas
... Atsikeliam ryte, užside- dinčios akyse...
ir jo gražioji
dam madingiausią kaukę Atsikeliam ryte,
princesė, bet
ir išeinam daryti pasaulyje užsidedam
žilagalviai
madingiautvarkos. Grįžę namo nusii- sią kaukę ir
seneliai, kurie
mam, bet ir tai ne visada...
vienas kitam
išeinam daryti
vis dar gali
pasaulyje tvarnusišypsoti, ir net turi apie ką kalkos. Grįžę namo nusiimam, bet ir
bėti... Tik gaila, kad ant velykinio
tai ne visada...
stalo nebus tų margučių, kurie
Galvoju, gal bent jau per
buvo dažyti su žibuoklių žiedais ir
šventes paslėpkim savo kaukes
žemuogių lapeliais...
gilesniame stalčiuje, pabūkim
Kiekvienas Prisikėlimo šventę
atviri su tais, prieš kuriuos vaidišvęsim skirtingai... Vieni prie
nom, su tais, kuriuos sąmoningai
gausiai vaišėmis nukrauto stalo,
ar nesąmoningai skaudinom...
aplink kurį bėgios čiauškantys
Nusiimkim šarvus, po kuriais
vaikai ir gliaudys jau šokoladinius
slepiamės nuo kasdienio skausmo,

juk jie taip trukdo apkabinti... Net
mažam katinėliui reikia, kad jį kas
priglaustų, o ką jau kalbėti apie
mus, žmones...
Tik dažniausiai ir per šventes
nebūnam savim, nes ką gi apie
mus pagalvos kiti? Nebūnam
savimi net su pačiais brangiausiais, nes irgi baisu... Baisu būti
silpnam, skaudančiam, baisu būti
piktam, o labiausiai baisu būti
atviram. Tik susėsti prie vieno
stalo ir demonstruoti savo spalvotas madingas kaukes, lyg tuos
margučius, visai nebaisu...
Ar nusiimsiu savo kaukę ir
šarvus prieš šventes? Nežinau...
Jeigu tik užteks drąsos... Nebent,
jeigu ta maža mergaitė sugrįš iš
vaikystės šalies ir leisis drąsiai
paimama už rankos ir vedama
ieškoti žibuoklių žiedų... Tik
kažin, ar taip atsitiks – užaugus
baisu kažką paimti už rankos
ir priglausti prie krūtinės. Juk
suaugusiems žmonėms to nereikia,
jie turi kaukes, kurias dažniausiai
nusiimam per vėlai... Gaila, kad ir
šventes sutinkam su jomis...
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sekmadienis
6.00 Kas nor dainuotie. Velykų
tradicijos Suvalkijos kaime.
6.25 Kas pakorė sūpuoklėles. Velykų tradicijos Užpalių
kaime.
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 „Aviukas Šonas“.
10.45 Klausimėlis.lt
11.00 Mokslo ekspresas.
11.15 Velykų šv. Mišios iš
Romos Šv. Petro aikštės.
13.00 Urbi et Orbi. Tiesioginė
transliacija iš Romos.
13.30 Šventadienio mintys.
14.00 „Pranciškus - Naujojo
pasaulio popiežius“.
15.00 „Puaro“. N-7
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Tarptautinės standartinių
ir Lotynų Amerikos sportinių
šokių varžybos „Alytus Open
2014“.
18.30 „Rožinė pantera 2“. N-7
20.30 Panorama.
20.50 Savaitė.
21.20 Grupės „Studija“ jubiliejinis koncertas.
23.15 Kelias į 2014 pasaulio
futbolo čempionatą. 9 dalis.
23.50 „Puaro“ (k). N-7
6.25 „Pinkis, Elmira ir
Makaulė“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.

7.15 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.40 „Pokemonai didvyriai“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 „Bethovenas“.
11.40 „Džiumandži“.
13.45 „Nepaprasta komanda“.
15.30 „Didingasis amžius“. N-7
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 Šokiai ant ledo.
22.30 „Burleska“. N-7
0.50 „Šnipas ne savo noru“
(k). N-7
2.30 „Lėktuvo užgrobimas“ (k).
N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
7.25 „Monstrai prieš ateivius“.
N-7
9.10 „Tigro filmas“.
10.45 „Mergina vaikino kelnėse“. N-7
12.55 „Krokodilas Dandis“. N-7
14.55 „Gelbėtojai“.
16.35 „Nimės sala“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 Chorų karai.
22.15 „Džobsas“. N-7
0.40 „Ana Karenina“. N-7
2.35 „Ir čia priėjo Poli“ (k). N-7
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 Lietuvos muzikos legendos. N-7.
14.00 Sveikinimai.
17.00 Lietuvos komiko vakaras. 2013 m.
19.30 „Kur dingo kiaušinis?“
Velykinis detektyvas-koncertas.
21.15 „Naša Raša. Likimo
kiaušai“. N-14
22.55 „Prezidento patikėtinis“
(k). N-7
0.40 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.
Kartais jie sugrįžta“. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7
17.00 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
18.35 Juokas juokais (k).
19.00 „Amžiaus paslaptys.
Vudu galia“.
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS „Irenė Hus (5)“.
N-14
22.45 „Dešimčia metų jaunesni“. N-7
23.50 „Paslaptingos istorijos.
Kartais jie sugrįžta“ (k). N-7
0.50 „Juokas juokais (k).

pirmadienis
6.00 Velykų rytą lelija pražydo...
6.20 Pavasaris pavandenis. Senoviniai Velykų
papročiai kaime.
7.00 Gyvenimas (k).
8.00 Bėdų turgus (k).
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Džiunglių būrys.
Gelbstint Ledo šalį“.
10.30 „Bebriuko nuotykiai“.
12.00 „Jonas Paulius II.
Ieškojau jūsų...“
14.00 „Baronas
Miunhauzenas“.
18.00 Šiandien. Aktualijų
laida (su vertimu į gestų
kalbą).
18.30 Velykinis koncertas
„Tai darykite mano atminimui“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Leprekonų medžioklė“.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Leprekonų medžioklė“.
23.00 „Jonas Paulius II.
Ieškojau jūsų...“ (k).
6.20 „Smalsutė Dora“.
6.45 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
7.10 „Skūbis-Dū.
Abrakadabra“.
8.35 „Bethovenas 2“.
10.15 „Nenaudėlė beždžionėlė“.
12.05 „Brangioji, aš sumažinau vaikus“.
13.55 „Riterio žvaigždė“.
N-7
16.30 „Mano super buvu-

sioji“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 Koncertas „Smagios
Velykos su „Studentėmis“.
21.15 „Kaukė“. N-7
23.20 „Išdavikas“. N-14
1.35 „Čakas“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Šnipė Harieta“.
8.55 „Paršelio filmas“.
10.25 „Galiūnas Džo“.
12.40 „Krokodilas Dandis
2“. N-7
14.55 „Gelbėtojai
Australijoje“.
16.30 „Zebriukas Dryžius“.
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Garsiai! Jautriai!
Galingai!“. Marijaus
Mikutavičiaus koncertas.
21.00 „Moterys meluoja
geriau. Kristina“. N-14
23.25 „Nepakenčiamas
žiaurumas“. N-7
1.30 „Ryšys“. N-7
2.20 „Eureka“. N-7
3.10 „Trapučio parkas“.
N-14
6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). N-7
7.45 „Atgal į jūrą“.
9.30 „Įkaitas medyje“. N-7
11.15 36-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis.
13.15 Linksmosios
Velykos. Juoko kovos. N-7.
2013 m.
15.15 Auksiniai Svogūnai
2014. Humoro apdovanojimų ceremonija.

18.00 Kontrabandiniai
kiaušiniai. Muzikinė kriminalinė veiksmo drama..
20.00 Dviračio šou.
20.30 Yra kaip yra. N-7
21.30 „Transporteris 3“.
N-14
23.35 „Naša Raša. Likimo
kiaušai“ (k). N-14
1.10 Bamba TV. S
6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.50 „Draugai VIII“.
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 „Melo pinklės“.
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 „Uždrausta meilė“.
20.00 „Pabaiga“.
21.00 „Didžiosios motušės
namai“. N-7
23.00 „Begėdis“. N-14
0.00 „V. Vizitas“. N-7
0.55 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė. Šokių
diena „Laiko brydėm“.
10.35 Lietuvių kinas trum-
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KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“.
8.30 „Mažasis princas“.
9.00 Septynios Kauno dienos.
9.30 Etnokultūros ratas.
Pažintis su Vidutinės kaimo
dainoriais ir audėjomis.
10.00 Oratorija „Prisikėlimas“.
11.50 „Lietuvio namai“.
12.45 Koncertas „Psalmės in
rock“.
14.15 Mūsų miesteliai.
Dieveniškės.
15.10 Vakaro autografas.
Kardinolas Audrys Juozas
Bačkis.
15.50 Nacionaliniai Kristijono
Donelaičio “Metų” skaitymai.
Pavasario linksmybės.
16.45 TV konkursas „Dainų
dainelė 2014“.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.45 Koncertas „Lietuvių muzikos magija“.
20.15 Lietuvių kinas trumpai.
„Vakar bus rytoj“ (k).
20.45 Opera-melodrama
„Birutė“.
21.55 Koncertas „Baltas
paukštis“.
23.15 Panorama (k).
23.30 Vachtango Kikabidzės
koncertas „Aš neskubu gyventi“.
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
6.15 Pasivaikščiojimai su Irena
Veisaite. 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 Pasivaikščiojimai su
Irena Veisaite. VDU karta (k).
11.15 KK2 (k). N-7
12.00 Dviračio šou (k).
12.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
14.00 Yra kaip yra (k). N-7
14.55 24 valandos (k). N-7
15.35 KK2 penktadienis (k).
N-7
16.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“.
17.20 Padėkime augti (k).
17.45 Šefas rekomenduoja (k).
18.15 Nuo...Iki....
19.10 Pasivaikščiojimai su
Irena Veisaite. VDU karta (k).
19.40 KTV - kino ir televirtuvė.
20.10 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
21.00 „To tikrai nežinojau!“
22.00 „Pasaulio uostai“.
23.00 Padėkime augti (k).
23.30 Pasivaikščiojimai su
Irena Veisaite. VDU karta (k).
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.

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 „Herojus“. N-7
17.00 „6 kadrai” N-7
17.30 „Formulės – 1“ pasaulio čempionato Didžiojo
Kinijos prizo lenktynės.
20.00 IIHF pasaulio ledo
ritulio čempionatas. I divizionas B grupė. Lietuva Nyderlandai.
22.00 „Suvokimas“. N-14
0.40 „Užduotis“. S
2.35 „Herojus“. N-7

9.25 Autopilotas (k).
9.50 „To tikrai nežinojau!“
10.50 „Patobulinti automobiliai“ (k).
11.50 „To tikrai nežinojau!“
12.50 „Pasaulio uostai“
(k).
13.50 Padėkime augti (k).
14.15 Valanda su Rūta (k).
15.55 Krepšinio pasaulyje
su Vidu Mačiuliu (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Sveikatos kodas (k).
17.55 Padėkime augti (k).
18.20 Sekmadienio rytas
(k).
19.00 24 valandos (k).
N-7.
19.35 Pasivaikščiojimai su
Irena Veisaite. VDU karta
(k).
20.05 Apie žūklę (k).
20.30 Šefas rekomenduoja
(k).
21.00 Autopilotas (k).
21.30 Nuo...Iki... (k).
22.25 Padėkime augti (k).
22.50 Valanda su Rūta (k).
0.30 Krepšinio pasaulyje
su Vidu Mačiuliu (k).
1.00 24 valandos (k). N-7.
1.40 Sveikatos kodas (k).
2.30 Padėkime augti (k).
2.55 Sekmadienio rytas
(k).
3.35 24 valandos (k). N-7
4.10 Pasivaikščiojimai su
Irena Veisaite. VDU karta
(k).
4.40 Apie žūklę (k).

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 IIHF pasaulio ledo
ritulio čempionatas. I divizionas B grupė. Lenkija
- Lietuva.
22.05 „Amerikietiška siaubo istorija“. N-14
23.00 „Klastingi namai“.
N-14
1.00 „Tikrasis teisingumas“. N-14

6.45 Kelias į namus.
7.15 Kitoks pokalbis. N-7
8.15 „Pasaulio lemtis“. N-7
9.20 Šiandien kimba (k).
9.50 Namų daktaras.
10.25 Teritorija.
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Mūsų miškai.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.05 „Mikropasauliai“. N-7
13.40 „Anna German“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Anna German (tęs.)“.
N-7
17.00 Žinios.
17.20 „Anna German (tęs.)“.
N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Anna German (tęs.)“.
8.45 Teleparduotuvė.
N-7
9.00 Tavo augintinis.
21.00 Žinios.
9.30 Vienam gale kablys.
21.30 24/7.
10.00 Džeimio Oliverio patieka- 22.30 „Naktinis traukinys į
lai per 15 minučių.
Lisaboną“. N-14
11.00 „Su Anthony Bourdainu
0.55 „Geras“. N-14
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pai. „Vakar bus rytoj“ (k).
11.00 Džium džium.
Koncertuoja „Jonis“.
11.30 „Stebuklingi vaikai“.
12.20 TV filmas „Nebylys“.
13.30 Kine kaip kine (k).
14.00 „Vasara baigiasi
rudenį“ (k).
15.30 Šventadienio mintys.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Vidmantės
Jasukaitytės kūrybos
vakaras su nauja knyga
„Ambra“.
18.00 „Dubysos spindesiai“.
18.15 Šokio spektaklis
„Carmen“.
19.30 „Dviese“.
20.00 Koncertas „Passage
de Lumiere“ („Šviesų pasažas“).
21.00 ...formatas. Poetas
Aidas Marčėnas.
21.20 S. Rachmaninovas.
Simfoniniai šokiai. Groja
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.
21.55 Koncertas
„Pavasariniai žiedai“. 1 d.
23.30 Panorama (k).
0.00 Koncertas
„Pavasariniai žiedai“. 2 d.
5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.55 24 valandos. N-7
7.35 Pasivaikščiojimai su
Irena Veisaite. VDU karta
(k).
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja
(k).
9.00 Žinios.

9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Universitetai.lt.
10.00 „Motopatruliai“. N-7
11.00 „Tamsusis riteris“.
N-7

7.40 „Įspūdingiausi gamtos
reiškiniai“. N-7
9.50 „Bibliotekininkas.
Likimo ieties beieškant“.
N-7
11.45 „Bibliotekininkas
2. Sugrįžimas į karaliaus
Saliamono kasyklas“. N-7
13.40 „Anna German“.
N-7.
16.00 Žinios.
16.20 „Anna German“
(tęs.). N-7
17.00 Žinios.
17.20 „Anna German“
(tęs.). N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Anna German“
(tęs.). N-7
21.00 Žinios.
21.30 „Devyni jardai“. N-14
23.35 „Vidurnakčio vaikai“.
N-14
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antradienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 „Rožinė pantera 2“
(k). N-7
12.50 Lašas po lašo.
12.55 Pasaulio panorama (k).
13.25 Savaitė (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 Įžiebkime viltį kartu.
„Carito“ labdaros akcija.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Įžiebkime viltį kartu.
„Carito“ labdaros akcija.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Įžiebkime viltį kartu.
„Carito“ labdaros akcija.
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „Senis“. N-7
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
7.25 „Grybukas namukas“.
7.40 „Katinas žvejys“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Mano super buvusioji
(k)“. N-7
10.45 Kaukė (k). N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kačiukas vardu Au“.

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 3“. N-14
0.00 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
0.55 „Nikita“. N-7
1.50 „Čakas“. N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Žalioji akademija.
7.00 „Paršelio filmas“.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
10.00 „Galiūnas Džo“. N-7
12.10 „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 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 „Liudininkai“. N-14
2.40 „Eureka“. N-7
3.30 „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 „Namai namučiai“. N-14
23.20 „Tramdytojai“. N-14
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7
1.15 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.20 Bamba TV. S
6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.20 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
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 „Leprekonų medžioklė“ (k).
13.25 Žingsnis po žingsnio.
Būstas (k).
13.40 Mokslo ekspresas (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.
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. N-7
0.30 „Senis“. N-7
1.40 Dėmesio centre (k).
6.00 Labas vakaras, Lietuva (k).
6.35 „Smalsutė Dora. Į pagalbą
su šokiu“.
7.25 „Kačiukas vardu Au“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Brangioji, aš sumažinau
vaikus (k)“. N-7
10.45 „Nenaudėlė beždžionėlė
(k)“.
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kačiukas vardu Au“.

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
„Paskutinė kulka“. N-14
0.00 „Specialioji Los Andželo
policija“. N-7
0.55 „Nikita“. N-7
1.50 „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 „Nimės sala“. 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 „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.
N-7
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 „CSI Majamis“. N-14
1.05 „24 valandos“. N-14
2.05 „Liudininkai“. N-7
2.55 „Eureka“. N-7
3.45 „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 „Santuoka“. N-14
23.15 „Tramdytojai“. N-14
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7
1.10 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
2.15 Bamba TV. S
6.50 „Šeimynėlė“ (k). N-7
7.20 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
7.50 „Draugai VIII“. N-7

2014 04 22
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 „Meilės pinklės“. 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
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“.
21.00 „Raštingumo sezonas“.
N-7
23.05 „Begėdis“. N-14
0.05 „V. Vizitas (4)“. N-7
1.00 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Lietuvio namai“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 „Stebuklingi vaikai“.
12.20 „Džeronimas“.
12.45 „Mažasis princas“.
13.10 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
14.15 Pagalbos ranka.
14.40 Koncertas „Baltas
paukštis“ (k).
16.00 „Dubysos spindesiai“ (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Baronas
Miunhauzenas“.
19.45 Savaitė (k).
20.15 Pasaulio dokumentika.
„2020-ieji“.
21.10 Istorijos detektyvai.

22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė..
0.00 Panorama (k).
0.45 Koncertas „Lietuvių muzikos magija“ (k).

5.05 Šefas rekomenduoja (k).
5.35 Nuo...Iki... (k).
6.30 Autopilotas (k).
6.55 Apie žūklę (k).
7.25 Valanda su Rūta (k).
9.00 Žinios.
9.35 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Jėgos vietos (k).
12.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“ (k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Pasivaikščiojimai su
Irena Veisaite. 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).

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 UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „Chelsea FC“ –
„Club Atlético de Madrid“.
23.40 „Neįmanoma misija“.
N-7
1.50 UEFA Čempionų lygos
apžvalga.
2.20 „CSI kriminalistai“. N-7

9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Tavo augintinis.
10.00 „Motopatruliai“. N-7
11.00 „Tamsusis riteris“. N-7
12.00 „Kaulai“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Krokodilų gaudytojo
dienoraštis“. 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 „Spąstai“. 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 „Pažabok stresą!“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.50 Žinių naujienos. N-7
18.57 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus.
19.00 LKL čempionatas.
Vilniaus „Lietuvos rytas“ Šiaulių „Šiauliai“.
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Žinių naujienos. N-7
23.00 Nuoga bausmė . N-7
0.00 „Air America“. N-7
1.00 Reporteris.
1.50 Lietuva tiesiogiai.

19.45 Septynios Kauno dienos
(k).
20.15 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2014. Knygos „Pasaulis
yra gražus“ pristatymas.
21.10 Kultūros savanoriai.
21.40 ...formatas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Elito kinas. „Geresniame
pasaulyje“. N-7
0.35 Panorama (k).
1.20 Kšištofo Pendereckio oratorija „Septyni Jeruzalės vartai“ (k).

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 IIHF pasaulio ledo ritulio
čempionatas. I divizionas B
grupė. D. Britanija - Lietuva.
22.00 UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „Real Madrid CF“ –
„FC Bayern München“.
23.40 Europos pokerio turas. S
0.40 „Pakaks kariauti“. 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
12.10 Sveikatos kodas.
13.00 Apie žūklę (k).
13.30 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).

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 „Spąstai“. 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 „Pažabok stresą!“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.50 Žinių naujienos. N-7
18.57 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus.
19.00 LKL čempionatas.
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - Šiaulių
„Šiauliai“.
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Žinių naujienos. N-7
23.00 Nuoga tiesa. N-7
0.00 „Air America“. N-7
1.00 Reporteris.
1.50 Lietuva tiesiogiai.
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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 „Melo pinklės“.
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 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“.
21.00 „Negirdėti blogio“. N-14
23.00 „Begėdis“. N-14
0.00 „V. Vizitas“. N-7
0.55 „Ties riba“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 „Stebuklingi vaikai“.
12.20 Muzika gyvai (k).
13.50 „Iš dar nebaigtų Jeruzalės
pasakų“ (k).
14.20 Vakaras „Paglostyk žolę“
poeto Albino Bernoto 80-osioms
gimimo metinėms (k).
15.45 „Dviese“ (k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
18.15 „Baronas Miunhauzenas“.

9.10 Teleparduotuvė.
9.25 Adrenalinas.
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

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.
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 „Naisių vasara“ (k).
11.30 Bėdų turgus (k).
12.30 Stilius (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.
Nuotykiai keliaujant po pasaulį“.
7.25 „Kačiukas vardu Au“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Praktinė magija“. N-7
10.55 „Šarvai“. N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kačiukas vardu Au“.
13.45 „Kačiukas iš Liziukovo
gatvės“.
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
„Išminuotojų būrys“. N-14
0.55 „Ties riba“. N-14
1.50 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 „Zebriukas Dryžius“.
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 „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
23.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
N-14

0.00 „CSI Majamis“. N-14
1.00 „24 valandos“. N-14
1.55 „Liudininkai“. N-7
2.45 „Eureka“. N-7
3.35 „Biuras“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 Yra kaip yra (k). N-7
9.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
10.00 „Ekstrasensai prieš
nusikaltėlius“ (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 Prajuokink mane. N-7
21.30 „Demaskavimas“.
N-14
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7
1.05 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.10 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
7.50 „Draugai VIII“. N-7

penktadienis
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 „Naisių vasara“ (k).
11.30 Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimai 2014 (su
vertimu į gestų kalbą, k).
13.25 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k., subtitruota).
13.55 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.40 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
19.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Duokim garo!
23.15 „Emigrantai“. N-14
1.05 „Senis“. N-7
6.35 „Smalsutė Dora. Dora
gelbsti undinėles“.
7.25 „Kačiukas vardu Au“.
7.40 „Kačiukas iš Liziukovo
gatvės“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Mamos vaikučiai“. N-7
10.40 „Odisėjas ir Ūkanų
sala“. N-7
12.30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
12.55 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Labirintas. Tesėjo žygdarbiai“.
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 „Iš kur tu žinai?“. N-7
0.45 „Planketas ir Makleinas“.
N-14
2.40 „Karantinas“. S
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 „Nepaklusni širdis“. N-7
17.00 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Hortonas“.
21.10 „Norbitas“. N-7
23.15 „Hitmanas“. N-14
1.10 „Pagrobimas. 48 baimės

valandos“. N-14
2.45 „Černobylio dienoraščiai“.
S
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
2. Spąstai teroristams“. N-7
23.20 „Santuoka“ (k). N-14
1.05 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.10 Bamba TV. S
6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
7.50 „Draugai VIII“. N-7
8.15 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.

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 „Melo pinklės“. 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 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės III. Nematomų žmonių
namai“. N-14
23.05 „Klientų sąrašas“. N-7
0.00 „Farų šeima“. N-7
0.55 „V. Vizitas“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 „Stebuklingi vaikai“.
12.20 Šiaulių dramos teatro
spektaklis. „Dėdės ir dėdienės“ (k).
14.20 Džium džium.
Koncertuoja „Jonis“ (k).
14.45 TV konkursas „Dainų
dainelė 2014“.
16.20 Laba diena, Lietuva
(k).
17.40 Žinios (k).

18.00 „Eurovizijos” dainų
konkurso nacionalinės atrankos finalas. 2007 m.
20.15 Lietuvos kapinės. 1
laida.
20.40 Durys atsidaro.
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė. Estrados klasikos
vakaras.
0.00 Panorama (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 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 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
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 IIHF pasaulio ledo
ritulio čempionatas. I divizionas B grupė. Rumunija
- Lietuva.
22.00 „Kelyje“. N-14
0.00 Farai. N-14
0.30 „Naša Raša“. N-14
1.00 „CSI kriminalistai“. N-7
1.50 „Gamtos jėgos“. N-7
7.00 Reporteris.
7.45 Žinių naujienos. N-7
7.52 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus.
7.55 „Albanas“. N-7
10.05 „Air America“. N-7
11.10 Reporteris.
11.57 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus.
12.00 „Spąstai“. N-7
13.00 Sąmokslo teorija. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Kobra 12“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Pažabok stresą!“. 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 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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9.30 „Krepšininkai“.
10.00 „San Francisko raganos
III“. N-7
11.00 „Amžiaus paslaptys.
Vudu galia“ (k).
12.00 „Melo pinklės“.
13.00 „Purpurinis deimantas“.
N-7
14.00 „Nematomas žmogus“
(k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais (k).
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“.
21.00 „Prieblanda. Kaimas
prie karjero“. N-14
23.05 SNOBO KINAS „Durys
priešais“. N-14
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimai 2014 (k).
13.15 „Stebuklingi vaikai“.
14.05 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos
finalas. 2007 m.(k).
16.20 Laba diena, Lietuva (k).
17.40 Žinios (k).
18.00 Lietuvių dokumentika.
„Česlovo Milošo amžius“. 1 d.
19.30 ...formatas (k).
19.45 Lietuvių kinas trumpai.
„Aš tave žinau“.
20.15 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. Kultūrinių
gidų „Vilniaus skulptūrų kelias“
ir „Literatų gatvė“ pristatymas.
21.00 „Apie teisę“.

21.10 Linija, spalva, forma.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Fotografijos istorija arba
istorija fotografijoje. 1 laida.
23.00 Džiazo vakaras.
Tarptautinis džiazo festivalis
“Birštonas 2014”. Dmitrijus
Golovanovas.
0.00 Panorama (k).
0.45 „Viso gero, draugai partiniai!“
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 Apie žūklę (k).
12.30 „To tikrai nežinojau !“
(k).
13.30 „Patobulinti automobiliai“ (k).
14.00 „To tikrai nežinojau !“
(k).
15.00 „Pasaulio uostai“ (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 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.

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 „CSI kriminalistai“. N-7
2.00 „Krokodilų gaudytojo
dienoraštis“. 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 „Spąstai“. N-7
13.00 Nuoga tiesa. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Kobra 12“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Pažabok stresą!“. N -7
17.00 Žinios.
17.20 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Kremliaus gydytojas“.
N-7
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7
21.50 „“Delta” būrys. Kruvinas
žaidimas“. N-14
23.55 „Nublokšti“. S
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šeštadienis
6.00 Emigrantai (k).
7.00 Bėdų turgus (k).
7.55 Pagalbos ranka.
8.25 Gimtoji žemė.
9.00 „Džeronimas“.
9.25 „Mažasis princas“.
9.50 „Aviukas Šonas“.
10.00 Linksmoji knyga.
10.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu“.
13.00 Dainų dainelė 2014.
15.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota).
15.30 Pasaulio panorama.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.30 Krepšinis. LKL čempionatas. Kauno „Žalgiris“ Vilniaus „Lietuvos rytas“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dvi žvaigždės.
Pramoginė laida.
23.00 „Per vėlu pasakyti sudie“.
N-7
1.00 „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu“.
6.30 „Pinkis, Elmira ir
Makaulė“.
6.55 „Beprotiškos linksmybės“.
7.20 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.45 „Teisingumo lyga “.
8.10 „Benas Tenas.

Supervisata“.
8.35 „Leopoldas ir auksinė
žuvelė“.
8.50 „Katino Leopoldo lobis“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 Padėkime augti.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Persirengimo meistras“.
11.40 „Trys broliai vaiduokliai“.
13.45 „Mano puikioji auklė“.
14.20 „Didingasis amžius“. N-7
16.25 „Amžinai jaunas“.
18.30 Žinios.
19.00 SUPERKINAS
„Princesės dienoraštis“.
21.20 „Bloga kompanija“. N-7
23.40 „Neramumai Bronkse“.
N-7
1.25 „Persikėlimas“. N-14.
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 „Volisas ir Gromitas.
Kiškiolakio prakeiksmas“. N-7
12.40 „Tolimas kraštas“. 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 „Ilgai ir laimingai.
Pelenės istorija“. N-7
19.30 Filmo pertraukoje -

sekmadienis 2014 04 20
6.50 Naujienos. 7.15 Laida kariams. 7.40 Vaikų klubas. 8.05 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20
Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi. 12.25 Viešpaties Karsto šventykla. 13.30 Respublikos turtas. 15.50 TV serialas „Meilė
nesidalija iš dviejų”. 16.50 Naujienos. 17.05 TV serialas „Meilė nesidalija iš dviejų”. 20.00
Laikas. 21.00Antrininkai. 0.10 Vaidybinis f. „Nejautra”. 2.20 Vaidybinis f. „Bendraamžės”. 3.40
Pasverti ir laimingi. 5.30 Muzikinis kanalas.
5.25 Panorama. 6.00 Tikėjimo jėga. 6.25Aukščiau stogo. 6.55 Minskas ir minskiečiai. 7.15,
20.05, 0.25 Toje pačioje vietoje tą pačią valandą. 8.10 Baltarusijos virtuvė. 8.35 Metropolito
žodis. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 3.55 Muzikinis f. „Senojo burtininko pasakos”
(2). 10.15 Animacinis f. 10.25, 3.30 Pirmyn į praeitį. 10.50, 1.15 Rytdiena - tai mes. 11.15
Firmos paslaptis. 11.30 Apie maistą. 12.10 Naujienos. Centrinis regionas. 12.35 Medicinos
paslaptys. 13.00 Dokumentinis f. 13.35 Moterų žurnalas. 14.00 Laida automobilininkams.
14.30 Religinė laida. 15.15 Tavo miestas. 15.30, 2.10 Reali diplomatija. 15.55, 3.00 Tyrimo
paslaptys. 16.20 Žurnalisto tyrimas. 16.50 Redaktorių klubas. 17.25 Arsenalas. 17.55
Įžymybės. 18.20, 22.30 Mistinės istorijos. 19.15 Superloto. 21.00 Svarbiausias eteris. 21.55
Orai. 22.10 „Eurovizija”. 23.20 Vaidybinis f. „Atleisk mums, pirmoji meile”. 1.45 Muitų sąjunga.
2.35 Baltarusija 24. Savaitės įvykiai.
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6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 10.00
Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 13.00 Tiesa kažkur šalia. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.15 „Krymo sala”.
15.50 J. Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas. 20.40 TV serialas „Drąsa”. 23.00 Vakarinis Urgantas. 23.35 Naktinės naujienos. 23.50 Pozneris. 0.50 Vaidybinis f. „Labas rytas”. 2.15 Vaidybinis f. „Jūreiviškas būdas”.
3.55 Mados nuosprendis. 4.45 Muzikinis kanalas.
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, 2.15 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.05 Orai. 9.25
Tikėjimo jėga. 9.50 Dokumentinis serialas. 10.20 Minskas ir minskiečiai. 10.50 Reali diplomatija. 11.15 Reporteris. 12.10, 19.55 TV serialas „Gydymas meile”. 13.00Atgalinė atskaita.
13.25 Aplink planetą. 14.05 Mūsiškiai. 14.20 Redaktorių klubas. 15.15 Regiono naujienos.
15.30 Baltarusijos žemė. 15.40 Vaidybinis f. „Atleisk mums, pirmoji meile”. 16.50Taikus ratas.
17.05 Arsenalas. 17.30 Medicinos paslaptys. 17.55 TV serialas „Taksi”. 19.20 „Eurovizija”.
19.25,3.1024klausimai.19.50„Slavųmugė”.20.40,3.35Arena.21.00Panorama.21.45TV
filmas. 22.10, 3.50 X zona. Kriminalinės naujienos. 22.30 Forumas. 23.20, 4.05 Baltarusijos
laikas. 0.15 Aktualus interviu. 0.25 Vaidybinis f. „& Aš atsilyginsiu” (1). 1.45 Autografas. 2.30
Di@blogas. 2.55 Laida apie futbolą.
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5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30 Tiesa
kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti.
13.05Tiesa kažkur šalia. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.05

Eurojackpot. Loterija.
21.35 „Šešios dienos, septynios naktys“. N-7
23.40 „Nepadorus pasiūlymas“.
N-14
1.55 „Džobsas“. N-7
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Brydės“. N-7
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 Šefas rekomenduoja.
10.30 Kviečiu vakarienės.
11.00 „Naujakuriai“. N-7
12.00 „Žmogus prieš gamtą.
Stichijų nusiaubta Gvatemala“.
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 „Vandens milžinas, vardu
My-Šy“. N-7
21.35 MANO HEROJUS
„Čempionas 2“ . N-14
23.30 AŠTRUS KINAS
„Miegančioji gražuolė“. S
1.35 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.
Vaikai ekstrasensai“. N-7
16.30 „Būrėja“.
17.00 „Toks gyvenimas“. N-7
19.00 „Drakono širdis“. N-7
21.00 „Vinetu. Apačių auksas“.
N-7
23.05 „Dešimčia metų jaunesni“. N-7
0.10 „Paslaptingos istorijos.
Vaikai ekstrasensai“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.
8.55 Kultūrų kryžkelė.
10.15 Krikščionio žodis. Laida
rusų kalba (k).
10.30 Kelias. Laida evangelikams.
10.45 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014. Kultūrinių
gidų „Vilniaus skulptūrų kelias“
ir „Literatų gatvė“ pristatymas
(k).
11.30 „Stebuklingi vaikai“.
12.20 Oratorija „Prisikėlimas“
(k).
14.15 Kine kaip kine.
14.45 „Mano mažytė žmona“.
16.00 Lietuvių dokumentika.
Česlovo Milošo amžius. 1 d.
(k).
17.30 „Viso gero, draugai partiniai!“ (k).
18.30 Žinios (su vertimu į gestų

„Krymo sala”. 15.40 J. Menšovos laida. 16.35 Mados nuosprendis. 17.40 Susituokime.
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos „Laikas”. 21.10 TV serialas „Drąsa”. 23.35
Lietuvos „Laikas”. 23.55 Vakarinis Urgantas. 0.25 Naktinės naujienos. 0.35 Turino drobulė.
1.30 Vaidybinis f. „Du Fiodorai”. 2.50 Vaidybinis f. „Kai skamba klavesinas”. 3.35 Mados nuosprendis.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.00 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X
zona. 9.10, 18.00 TV serialas „Taksi”. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.30, 17.05 Pavojingas
perdavimas. 10.35 24 klausimai. 11.05, 23.25, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.55 TV serialas „Gydymas meile”. 12.55 Forumas. 13.50 Firmos paslaptis. 14.05, 22.20 TV serialas
„Petrovkos 38”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30Arena. 15.45 Vaidybinis f. „&Aš atsilyginsiu”
(1). 17.10 Pavarų dėžė. 17.35, 2.45 Moterų žurnalas. 19.20 „Eurovizija”. 19.25 Žurnalisto tyrimas. 19.50 „Slavų mugė”. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45 TV filmas. 22.10, 3.50 X zona.
Kriminalinės naujienos. 0.15 Sunkios dienos vakaras. 0.40 Vaidybinis f. „&Aš atsilyginsiu” (2).
2.20 Di@blogas. 3.10 Žurnalisto tyrimas.
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5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30
Tiesa kažkur šalia. 10.00 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25
Metas pietauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.35 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 „Drugeliai”. 23.35 Lietuvos „Laikas”. 23.55 Politika. 0.50 Naktinės naujienos.
1.00 „Vicinas, kurio mes nepažinojome”. 1.50 Vaidybinis f. „Nesibaik, nesibaik, žavesy&” 3.15 Vaidybinis f. „Nuo algos iki algos”. 4.40 Mados nuosprendis. 5.30 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, 2.00 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10
X zona. 9.10, 18.00 TV serialas „Taksi”. 10.05 Apie maistą. 10.30, 17.00 Pavojingas
perdavimas. 10.35 Žurnalisto tyrimas. 11.05, 23.20, 4.10 Baltarusijos laikas. 12.10,
19.55 TV serialas „Gydymas meile”. 13.00, 2.40 Sveikata. 13.25 Pirmyn į praeitį. 14.00,
22.25 TV serialas „Petrovkos 38”. 15.15 Regiono naujienos. 15.25 Interesų sritis.
15.40 Vaidybinis f. „&Aš atsilyginsiu” (2). 17.05 Laida automobilininkams. 17.30, 1.30
Dokumentinis f. 19.20 „Eurovizija”. 19.25, 3.10 24 klausimai.19.50 „Slavų mugė”. 20.40,
3.40 Specialus reportažas. 21.45 TV filmas. 22.10, 3.55 X zona. Kriminalinės naujienos. 0.15 Aktualus interviu. 0.25 Vaidybinis f. „Vestuvių naktis”. 2.15 Di@blogas.

ketvirtadienis 2014 04 24

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. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20
Jūsų reikalas. 15.00 „Krymo sala”. 15.35 J. Menšovos laida. 16.35 Mados nuosprendis. 17.40 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos „Laikas”.
21.10 TV serialas „Drugeliai”. 23.35 Lietuvos „Laikas”. 23.45 Vakarinis Urgantas. 0.20
Naktinės naujienos. 0.30 Vėlai vakare. 1.15 Žvaigždėlaivis. 1.30 Vaidybinis f. „Liūdesio
nebuvo”. 2.25 Vaidybinis f. „Mano brangus žmogau”.4.15 Mados nuosprendis. 5.10
Muzikinis kanalas.

kalbą, kart.).
18.45 Muzika gyvai. Ačiū Jums,
kad esu. Vytauto Juozapaičio
jubiliejinis vakaras.
21.00 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.
21.45 „Emigrantai“. N-14
23.00 Panorama (k).
23.30 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos
finalas. 2008 m.
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 Mano kiemas.
18.45 KK2 penktadienis. N-7
20.00 Alchemija LX. VDU 25.
20.30 Padėkime augti (k).
21.00 „To tikrai nežinojau!“
22.00 „Pasaulio uostai“.
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 Mano kiemas (k).
4.00 Alchemija LX. VDU 25 (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 „Herojus“. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 6 kadrai. N-7
19.00 „Iš peties“. N-7
20.00 IIHF pasaulio ledo ritulio
čempionatas. I divizionas B
grupė. Lietuva - Kroatija.
22.05 „Krintantis dangus“. N-14
23.05 „Nauja norma“. N-14
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14
1.00 „Iš peties“. N-7
1.50 „Herojus“. N-7
2.40 Aukščiausia pavara.
7.15 Kelias į namus su
Romualdu Šemeta.
7.50 Pasaulis X. N-7
8.50 „Šių laikų šnipai“. N-7
11.00 Viskas bus gerai! N-7
13.00 „Moterų daktaras“. N-7
14.00 MKL finalas 2014 m.
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.20 „Mikropasauliai“. N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Detektyvas Morsas“.
N-7
20.40 Žinių naujienos. N-7
21.00 Žinios.
21.30 „Paramedikai“. N-14
23.40 „Užkrėstieji“. S

5.05, 21.00 Panorama. 5.45Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.00 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. 10.30, 17.00 Pavojingas perdavimas.
10.3524klausimai.11.05,23.20,4.10Baltarusijoslaikas.12.10,19.55TVserialas„Gydymas
meile”. 13.00 Rytdiena - tai mes. 13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.50 Firmos paslaptis. 14.05, 22.25
TV serialas „Špako žmonės”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Specialus reportažas. 15.50
Vaidybinisf.„Vestuviųnaktis”.17.05Jėgosveiksnys.17.30,2.45Įžymybės.19.20„Eurovizija”.
19.25,3.10Piniginėirgyvybė.19.50„Slavųmugė”.20.40,3.40Interesųsritis.21.45TVfilmas.
22.10, 3.55 X zona. Kriminalinės naujienos. 0.10 Sunkios dienos vakaras. 0.40 Vaidybinis f.
„Profiliu ir iš priekio”. 2.15 Di@blogas.

penktadienis 2014 04 25
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. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.00
„Krymo sala”. 15.35 Lauk manęs. 16.35 Mados nuosprendis. 17.35 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos „Laikas”. 21.10 TV žaidimas „Stebuklų laukas”. 22.20
Linksmųjųirišradingųjųklubas.0.35VakarinisUrgantas.1.20Vaidybinisf.„Herbasirskaičius”.
2.45 Vaidybinis f. „Dėdulės sapnas”. 4.05 Vaidybinis f. „Sveiki atvykę, arba Pašaliniams įeiti
draudžiama”. 5.15 Mados nuosprendis. 6.05 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.44 Baltarusijos žemė. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 2.00 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10
X zona. 9.10 TV serialas „Taksi”. 10.05 Baltarusijos virtuvė. 10.30, 17.00 Pavojingas perdavimas. 10.35 Piniginė ir gyvybė. 11.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas „Gydymas
meile”. 13.00 Perkrovimas.13.40Aukščiau stogo. 14.10, 22.50TV serialas “Špako žmonės”.
15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. „Profiliu ir iš priekio”. 17.05,
3.05 Praėjusio amžiaus dainos. 18.05, 2.15 Mistinės istorijos. 18.55 „Eurovizija”. 19.20Tyrimo
paslaptys. 19.45 „Slavų mugė”.20.40, 1.40 Baltarusija LIFE. 22.10 Mūsiškiai. 22.25 X zona.
Savaitės apžvalga. 23.40 Reporteris.0.20 Vaidybinis f. „Traukinys ne pagal tvarkaraštį”.

šeštadienis 2014 04 26
7.00 Naujienos. 7.25 Kontrolinis pirkimas. 7.50 Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės ir gudruoliai.
9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.40 Skanėstas. 10.25 Metas pietauti. 11.00 Naujienos.
11.20 Idealus remontas. 12.20 Jūrmala. Humoro festivalis. 13.05 TV serialas „Storulių mokykla”. 17.10 Naujienos. 17.35 S. Michailovo jubiliejinis koncertas. 20.00 Laikas. 20.30 Pasverti
ir laimingi. 23.00 Šįvakar suA. Malachovu. 0.40 Vaidybinis f. „Atostogos savo sąskaita”. 2.50
Vaidybinis f. „Seniai plėšikai”. 4.15 Vaidybinis f. „Skrydis vėluoja”. 5.30 Muzikinis kanalas.
4.05, 21.00 Panorama. 4.45 Mūsiškiai. 4.55 Religinė laida. 5.25, 21.40 Aš dainuoju.
7.10 Vaidybinis f. „Traukinys ne pagal tvarkaraštį”. 8.30 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 15.00
Naujienos.9.10, 3.55 Vaidybinis f. „Ugnies šaulys”. 10.25 Autografas. 10.50 Perkrovimas.
11.30Apiemaistą.12.10,19.05BaltarusijaLIFE.12.30,2.35Firmospaslaptis.12.45Sveikata.
13.10 Dokumentinis f.13.40 Minskas ir minskiečiai. 14.05, 2.50 Biuro stilius. 14.30 Pavarų
dėžė. 15.10, 2.10 Muitų sąjunga. 15.35 Atgalinė atskaita. 16.00 Baltarusija 24. Savaitės įvykiai. 16.25 Aplink planetą. 17.05 Jėgos veiksnys. 17.35, 3.15 Taikus ratas. 17.45 Pasitikėk ir
tikrink. 18.15, 23.25 Mistinės istorijos.19.25 „Slavų mugė”. 19.30, 0.45 Vaidybinis f. „Reindžeris
iš atominės zonos”. 0.15Aukščiau stogo. 3.30 Religinė laida.

IŠ ARTI

2014 m. balandžio 19 d.

Velykos Lietuvoje ir pasaulyje
Velykos simbolizuoja Kristaus prisikėlimą. Tačiau Lietuvoje
tai tampriai susieta su pagonybe, todėl, kai vieni švenčia prisikėlimą, kiti sveikina vieni kitus su pavasario švente. Anksčiau
Velykos buvo švenčiamos kaip gamtos atgimimo šventė, kurios
metu mūsų protėviai garbino medžius, burtais ir maldomis bandė
užtikrinti gerą derlių. Iš pagoniškos pavasario gamtos atgimimo
šventės kilusi kiaušinių marginimo tradicija, tačiau daugelis kitų
Velykų papročių atsirado krikščionybės laikais.
Švęsdavo įvairiomis dienomis
Iki 325 m. Velykos buvo švenčiamos įvairiomis savaitės dienomis: penktadienį, šeštadienį arba
sekmadienį. 325 m. imperatorius
Konstantinas paskelbė, kad Velykos
švenčiamos pirmąjį sekmadienį po
pavasarinės mėnulio pilnaties. Tad
Velykų data kiekvienais metais gali
kisti nuo kovo 22 iki balandžio 25
dienos.
Manoma, jog lietuviškas Velykų
pavadinimas kilęs iš baltarusiško
šventės pavadinimo Velikyj dienj,
kuris reiškia Didžioji diena. Velykų
pavadinimas taip pat siejamas su žodžiu vėlės, mat mūsų protėviai šiuo
laiku aplankydavo artimųjų kapus,
nunešdavo jiems maisto, dažniausiai
– margučių.
Vienoje legendoje pasakojama,
kad tą dieną, kai gimė Romos imperatorius Markas Aurelijus (II a.),
višta išperėjo raudonais taškeliais išmargintą kiaušinį. Nuo to laiko tarp
romėnų atsirado paprotys dovanoti

vienas kitam dažytą kiaušinį. Šią tradiciją perėmė krikščionys.
Pasak kitos legendos, kaip Kristaus prisikėlimo ženklas, ant puotos
stalo paraudonavo virti kiaušiniai, o
kepta višta atgijo. Dar viena legenda pasakoja, kad Marija Magdalena,
pranešdama draugams apie Kristaus
prisikėlimą, rankose nešė kiaušinį,
kuris virto raudonu.
Lenkų legenda teigia, jog Mergelė
Marija, norėdama pralinksminti kūdikį Jėzų, nudažė virtus kiaušinius
skirtingomis spalvomis: raudona,
geltona ir žalia. Iš čia kilo paprotys
margučius dažyti įvairiomis spalvomis.
Paskutinis sekmadienis prieš Velykas Lietuvoje vadinamas Verbų
sekmadieniu, Verbinėmis, daugelyje
Europos šalių – Palmių sekmadieniu.
Verbos – tai palmių, kurias į Jeruzalę
įžengusiam Kristui po kojomis klojo
žydų minia, simbolis. Katalikų bažnyčios liturgijoje palmių šventinimas įvestas V a. Dar XX a. pr. Rytų
Aukštaitijoje buvo paprotys tą dieną,

Liaudiški Velykų papročiai

Rita Vasiliauskienė išmargino putpelės kiaušinius.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
procesijai einant aplink bažnyčią, po
kunigo kojomis kloti žilvičio šakeles.
Švęsdavo keturias dienas
Nuo seno lietuviai Velykas švęsdavo 4 dienas, tačiau senieji papročiai
pamažu išnyko. Naktį iš šeštadienio
į sekmadienį vykdavo Velyknakčio
budėjimai. Žmonės susirinkdavo
budėti ir melstis prie Kristaus kapo.
Tada bažnyčiose pasirodydavo jį
saugantys kareiviai, įvairūs persiren-

gėliai, kurie šaudydavo iš patrankų,
budindavo užsnūdusius bei krėsdavo
įvairiausius pokštus.
Pirmąją Velykų, Ugnies dieną,
saulei tekant, prasidėdavo Prisikėlimo pamaldos, kada būdavo šventinami margučiai, druska, duona ir kiti
valgiai. Išėję iš bažnyčios, žmonės
vieni kitus sveikindavo, bet negaišdavo: buvo tikima - jei neskubėsi
Velykų rytą, visus metus vaikščiosi
apsnūdęs. Vakare jaunimas eidavo
kiaušiniauti, švęsdavo bei giedodavo. Geriausi dainininkai būdavo

Aukodami anykštėnai dalinasi gerumu
(Atkelta iš 1 p.)
Rekordinis aukojimas
Lietuvoje praėjusią savaitę vyko
„Maisto banko“ akcija, kurios metu
parduotuvių lankytojai paaukojo
maisto už daugiau nei 1 milijoną
litų. Surinktas gėrybes „Maisto
bankas“ padalino 258 nepasiturinčius asmenis ar šeimas globojančioms įstaigoms ir organizacijoms.
Anykščių prekybos centruose
taip pat aukoti ragino savanoriai,
kurie dalino priminimus, kokie
produktai tinkami paaukoti vienišiems, nepasiturintiems žmonėms.
Anykščiuose paramą rinko trys organizacijos: Raudonojo Kryžiaus
(RK) draugijos Anykščių skyrius,
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras ir Anykščių rajono
socialinių paslaugų centras. Iš viso
akcijoje dalyvavo 49 savanoriai,
produktus aukojo 795 žmonės, o
paaukota buvo 1852 vienetai produktų.
Pirmadienį Raudonojo Kryžiaus
komitete jau buvo supakuotos dovanos, o savanorės rišo spalvotus
kiaušinėlius, kurie bus įteikti nepasiturintiems. Nors buvo skelbiama, kad pasiektas prieš Velykas
rengiamos pavasarinės akcijos
rekordas – paaukoto maisto vertė

siūlo darbą

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 miško darbininkai.
Tel.: (8-698) 82555,
(8-616) 93661.

sudaro 1 009 617 litų, Raudonojo
Kryžiaus sekretorė Rasa Palevičienė sakė, jog anykštėnai aukojo
praktikai taip pat, kaip ir per ankstesnes akcijas. Vienintelis skirtumas, ką pastebėjo R.Palevičienė,
jog šiemet žmonės žymiai daugiau
aukojo įvairesnių produktų. „Makaronų paaukota daugiausiai, bet
nemažai aliejaus, cukraus, konservų”. Šią savaitę RK savanoriai
lankė senukus, kuriems vežė velykinius paketus.
Rinks margučius

Paklausta, ar būna, kad žmogus
ateina ir atneša pinigų, L.Viburytė
sakė, kad praktiškai to jau kelis
metus nebuvo jų organizacijoje.
„Iš turtingesnių tai niekada nesulaukėme paramos, o jei kas aukoja, tai daugiausiai bažnyčioje, be
to, žmonės dabar gyvena blogiau,
viskas pabrango, todėl aukoja
mažiau. Norinčių gauti žymiai
daugiau negu aukojančių”,- sakė
L.Viburytė.
Padėkojo rėmėjams

Anykščių vaikų ir jaunimo užAnykščių Šv. Mato bažnyčios imtumo centro vadovė Evgenija
„Caritas” atstovė Laima Viburytė Baltronienė, paklausta, ką daro su
„Anykštai” sakė, kad organizacija centro vaikais Velykoms, juokėdaugiausia rūsi, kad jie daro
...Iš turtingesnių tai nie- visą laiką, ne tik
pinasi maisto
dalinimu stoko- kada nesulaukėme para- prieš šventes.
jantiems. Štai mos...
„Prašom apsiir vakar (trelankyti ir pasičiadienį) buvo
žiūrėti. Visą šią
du vyrukai atėję iš kalėjimo grį- savaitę su vaikais gaminome sužę, parėmėm maistu. O šventėms venyrus ir važiavome pas rėmėjus,
stengiamės surinkti lėšų, perkam dėkojome įstaigoms ir žmonėms,
paketus ir remiam stokojančius. kurie mus remia. Norėčiau padėŠiemet per Velykas „Caritas” vėl koti visiems žemdirbiams, kurie
organizuoja akciją „Velykinis mar- remia, geriems draugams, kurie
gutis stokojančiam”. Bažnyčioje paskambina mums ir padėkoja,
rinksim margučius, kurie vėliau kad esame, tiems žmonėms, kubus išdalinti”, - sakė L.Viburytė. rie perveda savo 2 procentus. Tai
Ieškome žmogaus prižiūrėti močiutę Anykščiuose.
Tel.: (8-682) 47178,
(8-698) 14643.

apdovanojami margučiais ar velykiniais skanumynais. Šią dieną taip
pat būdavo renkamas gražiausias
margutis.
Antrosios Velykų dienos, vadinamos Perkūno diena, rytą visi miegantys būdavo pažadinami plakant verbomis. Vaikai dainuodami eidavo iš
kaimynų prašinėti margučių.Trečioji
Velykų diena, vadinama Gegužės,
buvo skirta žaidimams, supimuisi.
Šią dieną taip pat būdavo laistomasi
vandeniu bei garsiai juokiamasi, kad
greičiau pabėgtų blogosios dvasios.
Ketvirtąją, Ledų dieną, žmonės
nieko nedirbdavo: tikėta, kad darbas
gali prišaukti ledų krušą.

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

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.

nepamainomas dalykas mums”,sakė E. Baltronienė. Pasak vadovės, aukojančių savo 2 procentus
nuo mokesčių skaičius keičiasi.
„Žinot, pavyzdžiui, žmogus netenka darbo ir nebegali mums aukoti,
bet atsiranda ir naujų”,- sakė E.
Baltronienė.
Gerumas – kasdienis darbas
Anykščių rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Aldona Šerėnienė sakė, kad jų draugija nieko papildomo šventėms nedarys.
„Mes dirbame kasdien, daliname
maistą, du kartus per savaitę verdame sriubą senukams, tai nelabai
ir turime pajėgumų dar kažką papildomai daryti. Be to, mieste pakanka renginių, visuomenė mūsų
neįgaliuosius tolerantiškai priima
kartu švęsti, todėl nėra reikalo daryti dar kažkokius papildomus renginius, žinoma, švenčių nepamirštam, sveikinam vieni kitus, linkim
ramybės”,- sakė A. Šerėnienė.
Pirmininkė apgailestavo, kad
rajone vis daugiau žmonių patiria
maisto produktų stygių. „Žmonės
ateina ir sako: „Neturiu ką valgyti”. Per mėnesį pas mus apsilanko po 70-80 žmonių, kurie gauna
maisto už 30-40 litų. Žmonės pra-

perka

Etnologas Libertas Klimka portale „Delfi“ populiariai paaiškino, kuo
išsiskyrė velykiniai papročiai Lietuvoje. Pasak jo, bažnytinėje liturgijoje ypač sureikšminamos trys paskutinės Didžiosios savaitės dienos.
Ketvirtadienis yra kunigystės
įsteigimo, įvykusio paskutinės Kristaus vakarienės metu, priminimas.
Bažnyčiose nutyla varpai ir vargonai, juos pakeičia būgnų dundesys.
Penktadienį iškilmingai pagerbiamas juodu šydu pridengtas kryžius,
nes tai yra Kristaus kančios, mirties
ir palaidojimo diena. Namuose tikintieji griežtai laikosi pasninko; kaime
būdavo patiekiama tik avižinio kisieliaus su duona. Šeštadienį budima
prie simbolinio Kristaus kapo. Pašventinus ugnį ir vandenį, vėl sugaudžia vargonai, suskamba varpai.
Parengta pagal lrt.lt, delfi.lt.

šo, kad nenutrauktume pradėtos
maisto dalinimo akcijos”, -. sakė
A. Šerėnienė.
Vis dėlto pirmininkė paminėjo
vieną darbą, kurį galėtume priskirti
velykiniams. „Pasiekėme, kad balandžio 24 dieną pas mus atvyktų
rožinis autobusiukas, suorganizavome 100 moterų, kurioms šiaip
būtų sunku prasibrauti per akcijas
patikrai, manau, jos bus patenkintos”,- kalbėjo A. Šerėnienė.
Raguvėlėje švęs Vaikų
velykėles
Raguvėlės vaikų dienos centras
„Gelbėkit vaikus“ vadovė Regina
Zorgevičienė „Anykštai” sakė, kad
šiemet Velykos bus švenčiamos
kiek kitaip – pagrindinė šventė
vyks balandžio 27 dieną. „Tada
švęsime Vaikų velykėles. Vaikai jau
dabar ruošiasi, iš popieriaus karpo
kiaušinius, kurie bus suklijuoti ant
2 metrų aukščio ir metro pločio popierinio kiaušinio. Vertinsim, kaip
jiems pavyko, norime, kad vaikai
kiaušinius puoštų tautiniais motyvais”,- sakė R. Zorgevičienė.
Pasak vadovės, ši šventė bus rengiama visam miesteliui – į Vaikų
velykėles susirinks vaikai su savo tėvais. „O prieš Velykas vyksta darbas
– mokomės dekoruoti kiaušinius, po
Velykų vaikai susineš namuose dažytų kiaušinių“ – sakė pašnekovė.

SKELBIMAI

įvairus
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Parduodu vieno kambario butą
Ramybės mikrorajone (4-as aukštas) arba keičiu į pusę ar dalį
namo Anykščiuose. Skirtumą sumokėsiu.
Tel. (8-623) 43191.
Perka veršelius auginti nuo
2 mėnesių iki 1 metų amžiaus.
Parduoda jauną karvę.
Tel. (8-617) 76838.
Paslaugos
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantija.
Tel. (8-699) 81270.
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.
Išvalome krūmus ir kitą menkavertę medieną nuo žemės ūkio
paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
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
Dažau pigiai, greitai ir kokybiškai namus, gamybinės paskirties
patalpas, kalkinu fermas, atlieku
kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
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.
Ekskavatorių mini, ekskavatorių
mini krautuvų, ekskavatorių krautuvų paslaugos, nuoma.
Tel. (8-646) 19349.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Troškūnuose - sodybą su naujai
pastatytu namu (yra sodas, 15 arų
žemės).
Tel. (8-612) 85703.
Namų valdai žemės sklypą
12,13 aro Medžiotojų gatvėje,
Anykščiuose.
Tel. (8-612) 63012.
55 a Vilniaus gatvės gale su projektais statyboms (2 tvenkiniai, upelis, miškas, 300 m iki Spa-Vilnius).
Kaina 48 000 Lt.
Tel. (8-633) 33361.
Komercinės paskirties patalpas
(buvusi parduotuvė „Dovanų namai“) J. Biliūno g. 7 (senosios vaistinės patalpos, bendras plotas 55 kv.
m, kaina 59 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
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.
Dviejų kambarių 45,69 kv. m butą
Troškūnų miestelyje (2-as aukštas,
pietinis, vandentiekis, WC, kūrenama malkomis, 2 sandėliukai, rūsys).
Tel. (8-670) 01662.
Autentišką namą (47 kv. m)
Svėdasų miestelyje (sklypas 9 arai,
kaina 22 000 Lt).
Tel. (8-687) 43305.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: vandentiekis, kanalizacija,
drenažas, pamatų ir įvadų.
Tel. (8-657) 66116.
Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
Patyręs meistras atlieka visus
vidaus apdailos darbus ir pataria
interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.
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Ūkininkas išsinuomotų dirbamos
žemės.
Tel.: (8-622) 16993,
(8-666) 08185.
Augintiniams

Laidojimo namai
„Paguoda“

Anykščiuose darbą pradeda
šunų ir kačių kirpykla.
Registruotis kviečiame tel.
(8-620) 77544, daugiau informacijos: www.sunukirpeja.lt

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

Tinkuojame, glaistome, dažome,
klijuojame plyteles, kalame dailylentes, statybos darbai.
Tel. (8-624) 32107.

Užsakant visas laidojimo
paslaugas - 5 % nuolaida

Remontuojame plokščius stogus. Parduodame statybines medžiagas.
Tel. (8-611) 44505.

Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, (8-617) 62969.
Gamina, montuoja įdėklus,
pristatomus, apšiltintus kaminus.
Valo kaminus. Naudoja 0,5 mm;
0,8 mm skardą.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.
Baldų gamyba, medienos
apdirbimas

A. Jogelos IĮ „Skardininkas“

Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, vaikų kambario baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Gaminame virtuvės baldus, spintas slankiojančiomis durimis.
Tel. (8-603) 35705.
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kitus baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Medienos detalių tekinimas.
Tel. (8-614) 80417.
Nuoma
Ūkininkas išsinuomotų žemės
ūkio paskirties žemę Surdegyje,
Vašuokėnuose, Raguvėlėje abipusiai palankiomis sąlygomis.
Tel. (8-698)71581.

„Liudiškių“ sodininkų bendrijoje sodą. Yra geodeziniai matavimai,
vanduo, juodžemis.
Tel. (8-647) 68166.
Sodininkų bendrijoje „Elma“, prie
upės, - 11 arų sodo sklypą.
Tel. (8-686) 48172.
Automobiliai, žemės ūkio
technika
Visureigį MITSSUBISHI PAJERO
1995 metų (2,5 l, dyzelinis, 3 durų,
kaina sutartinė).
Tel. (8-682) 13304.
AUDI A4 2000 m. (1,8 l, 92 kW, sedanas) - dalimis.
Tel. (8-681) 68975.
T-16, T-150 su MAZ- V6 varikliu,
savivartę priekabą iš GAZ-53, mėšlo
kratytuvą 6 t, vienvagę bulvių kasamąją, VW PASSAT 1993 m.. (1,9,
TDI).
Tel. (8-609) 38564.
MTZ-80L, T-40AM,
priekabą 2PTS - 4.
Tel. (8-656) 76203.
Kitos prekės
Naują rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Priekabą namelį (KIP) iš Norvegijos
(2 300 Lt).
Tel. (8-641) 57036.
Pigiai - prieškambario komplektą
„Sodžius“ (šviesus, plotis 1,56 m).
Tel. (8-618) 39872.

Balandžio 29 d. (antradienį) į Anykščius atvyksta gydytoja iš
Vilniaus M. Dudnik, kuri prancūzų firmos EIS (elektro interstitial
scan) aparatu atliks funkcinį sveikatos patikrinimą. Šis aparatas
naujovė Lietuvoje, turi europinį sartifikatą. Atliekant diagnostiką šiuo
metodu yra išaiškinami ne tik lengvi sveikatos sutrikimai, uždegiminiai procesai, bet ir nustatoma virškinimo, kvėpavimo, stuburo, širdies
kraujagyslių ligų rizika, riebalinė kūno masė, skysčių kiekis organizme, hormonų pusiausvyra, jei reikia sudaroma gydymo programa, dietos planas. Procedūra mokama, reikalinga išankstinė registracija
tel. (8-659) 00451.

STOGŲ DENGIMAS
SKARDINĖS STOGŲ
DANGOS
SKARDOS GAMINIAI
Tel. (8-611) 43781.

UAB „Anykščių techninio sporto klubas“

ORGANIZUOJA B kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi balandžio 22-29 d.d. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

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

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.
Cisterną ant ratų, dviejų vagų bulvių sodinamąją, šieno vartytuvą,
pūtiką grūdams, „zeimerį“ malkoms,
naują JUMZ radiatorių.
Tel. (8-652) 98810.
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.

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

Lietuvos miškų valdymo
bendrovė „Girmedis“

PERKA MIŠKĄ

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

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

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. Turi skaldytų. Veža po 8
metrus. Atvežimas nemokamas.
Tel. (8-617) 80504.
Gyvuliai

Žemės ūkio technika, produkcija

3 veršelių šviežiapienę karvę.
Galima pirkti su veršiuku.
Tel. (8-631) 82415.

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

Lietuvoje augintus paršus 30 40 kg tokiau auginti, 6 - 7 savaičių
paršelius, kiaules skersti nuo 120
kg. Atveža.
Tel. (8-653) 77985.

Šieną kitkomis.
Tel. (8-678) 31295.
Kuras
Dėmesio - malkas. Pensininkams
pigiau. Beržines, alksnines, mišrias
kaladėlėm nuo 27 cm. Atveža visame rajone. Būtina paskambinti.
Tel. (8-678) 26080.

Kavarsko paukštynas
PREKIAUJA vienadieniais
ir paaugintais VIŠČIUKAIS
BROILERIAIS, LESALAIS.
Tel. (8-611) 46451.
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SKELBIMAI

Gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir Psichikos sveikatos centro vadovui Audroniui GUSTUI
Kad visada širdy šypsotųsi pavasaris - linkiu!
Linkiu ir ąšarų, tačiau tokių,
Kurias apdovanotų išsipildžiusi svajonė
Akimirką nelengvą - daug stiprybės ir jėgų,
Vilties ir meilės artimų širdžių linkiu.
Ir sielos stebuklingo dieviškojo atlaidumo,
Gerumo besišypsančių akių
Ir laimę atnešančio žmogiškojo nuoširdumo!
Žydėkim su pavasario žiedais kartu.
Sveikinu savo mielas sesutes: Ramunę, Aldutę, Jovitą.
Pagarbiai

Janina Kepalienė

Giliai širdy visatos lobiai paslėpti Jūs jau suradot raktą nuo slaptingos skrynios.
Ačiū, kad auksagryniu gerumu šildot pasaulį šį,
Kuriam taip daug dar reikia mokytis
Dosnumo ir ramybės.
/I. Bum/
Nuoširdžiausia padėka Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojoms Irenai MIKUČIONIENEI ir Rūtai
PACIŪNIENEI.

Violeta Dūdienė ir Jūratė Kašinskienė

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai
KAZLAUSKIENEI už gerą gydymą, nuoširdų patarimą; taip pat
dėkojame medicinos seselėms Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei
MIKUČIONIENEI ir linkime sveikatos, ištvermės Jūsų darbe. Taip pat
sveikiname su gražia pavasario švente, šv. Velykomis.

Dejūnų kaimas, Donata ir Balys Staikūnai

Laiku atkreiptas dėmesys, laiku ištartas padrąsinantis žodis, laiku
paskirtas vaistas - tokį gydytoją Audronį GUSTĄ mes matome darbe.
Nuoširdžiai dėkojame jam ir visam kolektyvui, linkėdami sveikatos
ir sėkmės.

Lenė ir Valentinas Sriubai

Širdingai dėkojame šeimos gydytojai Dianai IRICIAN ir slaugytojai
Kristinai LIUTKIENEI už malonų priėmimą ir nuoširdų gydymą.

I. ir R. Jakniūnai

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai
Dianai RUDOKIENEI už nuoširdų rūpestį, gerą žodį ir gydymą.

Danutė Pivariūnienė

Nuoširdžiausia padėka slaugutei Ramunei STRAZDIENEI ir šeimos
gydytojai Salomėjai RAINIENEI už nuoširdų gydymą.

A. ir P. Lapieniai
Sveikiname gydytojas Salomėją RAINIENĘ ir Loretą PRABIŠIENĘ
Medicinios darbuotojų dienos proga ir linkime geros sveikatos ir ištvermės sunkiame darbe. Dėkojame už mūsų gydymą, nuoširdų žodį
ir visokeriopą pagalbą.

I. ir A. Kirilauskai
Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir
slaugutei Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdžius patarimus ir rūpestingą gydymą.

A. ir A. Žvironai
Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir
slaugytojai Astai už rūpestingą gydymą ir dėmesį suteikiant stiprybės
mūsų šeimai.

G., A., S. Sabalioniai
Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir
slaugytojoms Rūtai PACIŪNIENEI, Irutei MIKUČIONIENEI už rūpestingą gydymą, nuoširdžius patarimus ir dėmesį.

O. Jucienė
Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir seselei
Ramunei STRAZDIENEI už gydymą ir gerus žodžius ir linkiu stiprios
sveikatos ir sėkmės gyvenime bei darbuose.

G. Dalindienė

perka

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas. Gali būti
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Tel.: (8-618) 04614, (8-618) 97222.

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 “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 12,00 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.

UAB „Dekroja“ superka

Žemę Puntuko kadastrinėje vietovėje: Maigiai, Kirkiliškiai, Egliai,
Kubiliškiai, Šlavėnai ir kt. Žemė gali
būti nenaši.
Tel. (8-687) 76191.

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka miško ruošos, medienos
transportavimo darbus.
Tel. (8-650) 16017.

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

Bet kokios būklės mišką. Tvarko vėjovartas, atlieka sanitarinius kirtimus,
šviesina, pjauna mišką.
Tel. (8-692) 05288.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.

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

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

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

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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FORUMAS EUROPA

šiandien
Leonas, Leontina, Eirimas,
Aistė, Simonas, Laisvūnas,
Laisvūnė.

Burbiškio dvarą prikėlė
naujam gyvenimui

balandžio 20 d.
Gostautas, Eisvydė, Marcijonas,
Agnė.
balandžio 21 d.
Anzelmas, Konradas, Milgedas,
Skalvė ,Amalija, Arijus.

„Buvusi“:

mįslė
„Vandeny gimė, vandeny augo,
su motina pasimatė ir numirė?“
Ketvirtadienio mįslės: „Ore
skraido, ant žemės guli, medyje
tupi, ant rankos kaista, vandenyje
prigeria, prie krosnies išnyksta?“
teisingas atsakymas – snaigė.

mėnulis
balandžio 19 - 20 d.pilnatis.

oras
+18

drė Valkiūnienė.
Dvaro svečius nustebins sienų
dekoras, lipdiniai, židiniai ir krosnys. Pagal nuotrauką, kurioje nusifotografavę prie milžiniško tapeto
pritaikėme kompleksinių turizmo 3 kunigai, buvo surastas prieš 160
paslaugų teikimui: turistinės klasės metų tapetą gaminęs fabrikas Pranapgyvendinimo (svečių namai -17 cūzijoje, kuris vėl pagamino tokį
numerių), maitinimo (kavinė – 34 pat tapetą. Užtenka pasakyti, kad
vietos), konferencijų ir kitų renginių šis 300 metų veikiantis fabrikas gaorganizavimo (konferencijų salės 100 mino tapetus Baltiesiems rūmams
Vašingtone. Rūir 50 vietų), mumams
supirkti
ziejaus, biblioano
laikmečio
antekos, turizmo
+ Ateities kartoms išsaugota
informacijos ir neįkainojama kultūros paveldo tikvariniai baldai.
pan. Projektas vertybė, architektūros paminklas - Tvarkoma visa
dvaro infrastrukpagrįstas sie- Burbiškio dvaras.
kiu išsaugoti
+ Restauratorių ir statybininkų tūra, parkas.
- Kokia projekdvarą ateities dėka dvaras atgimė visu savo pirto vertė?
kartoms ir tuo mykščių grožiu.
- Bendra projekpačiu padaryti
+ Kompleksinėmis turizmo pasjį veikiančiu laugomis bus siekiama patenkinti to vertė yra 7 mln.
ir tenkinančiu skirtingų klientų poreikius: poilsio 397 tūkst. 830 litų.
šiuolaikinius gamtoje, verslo, kultūrinio ir pan. Iš jų 4mln. 808
tūkst 688 litai yra
poilsiautojų ir
Europos Sąjungos
turistų poreikius. Tinkamai panaudodami kultū- struktūrinių fondų parama.
- Kas atliko dvaro rūmų pastatų
ros paveldą, unikalią kultūros paveldo
vertybę, sieksime pritraukti Lietuvos tvarkymo (restauravimo) darbus?
- Konkursą laimėjo ir projekte nuir užsienio turistus.
- Kas padaryta įgyvendinant matytus darbu atliko vilniškė bendrovė „Irdaiva“, darbus prižiūrėjo UAB
projektą?
- Dvaro pastatai buvo „nugyventi“, „Contestus“.
- Ar būtumėte įstengę dvarą
teko pradėti nuo stogų, sienų, lubų ir
grindų remonto. Dvaro rūmai – tai ne restauruoti be Europos Sąjungos
šiaip sau pastatas. Polichromijos tyri- struktūrinių fondų paramos?
- Nieko nėra neįmanomo. Tačiau,
mams ir sienų tapybos restauravimo
bei konservavimo darbams pasitelkė- jeigu su Europos Sąjungos parama
me restauratorius, kuriems vadovavo projektą įgyvendiname per 2 metus,
ir pati dirbo aukščiausią kvalifikaciją tai be šios paramos, tai būtume įstenir didelę patirtį turinti restauratorė In- gę padaryti gal per 12 metų.

+++

komentaras
anyksta.lt
„Anykštą“ ir skaitau dėl vertinimų. Vertinimams reikia proto, o
tuščiam faktui užrašyti užtenka ir
savivaldybės atstovės spaudai.“

2014 m. balandžio 19 d.

UAB „Livintus“ direktorius
Arvydas Kvietkauskas teigia,
kad be Europos Sąjungos
paramos restauruoti dvarą
būtų prireikę 12 metų.
Nuo 1690 metų minimas Burbiškio dvaras priklausė Vilniaus
universitetui, XIX - XX a. pradžioje jį valdė Venclavovičiai,
kurių Anupras ir pastatė iki šiol
stovinčius rūmus. Po Venclovavičių dvarą valdė Petras Kriaučionis, 1932 m. dvarą pardavęs iš
JAV grįžusiam kunigui Pranciškui Zabielai, kuris rūmuose įkūrė
bažnyčią. Sovietmečiu rūmuose
veikė aštuonmetė ir iki uždarymo
pradinė mokykla. Apie Burbiškio
dvaro restauravimo ir pritaikymo
svečių namas projekto įgyvendinimą mintimis dalinasi UAB
„Livintus“ direktorius Arvydas
KVIETKAUSKAS.
- Kokių tikslų siekėte įgyvendindami šį projektą?
- Valstybės saugomą kultūros
paveldo vertybę restauravome ir

???

Kokia nauda restauravus
Burbiškio dvarą?
Daiva
DAMBRAUSKAITĖ,
Vilniuje
gyvenanti
anykštėnė:
- Nuo sunykimo
išgelbėtas nuostabus
dvaras garsins Anykščių kraštą, pritrauks svečių iš užsienio... Aš džiaugiuosi sužinojusi, kad
dvare vyks konferencijos, edukacinės pamokos jaunimui, Manau, kad
dvaras taps meno žmonių traukos
centru. Vizijoje matyčiau dailininkų
plenerus...
Alvydas
DIEČKUS, Burbiškio agroserviso kooperatyvo
pirmininkas:
Restauruotas
dvaras šviečia ant
kalnelio. Manau, kad
jis bus užsieniečių traukos centru, tačiau viliuosi, kad suras sąlyčio taškų
ir su vietos bendruomene, galbūt net
suteiks vietiniams darbo vietų.
Daiva STANKEVIČIENĖ, Anykščių
rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė:
- Valstybės saugomas kultūros
paveldo objektas, Burbiškio dvaras,
turi šeimininką, kuris pasirūpino jo
restauravimu ir pritaikymu šiandienos poreikiams. Profesionaliai restauruotas dvaro ir oficinos interjeras,
krosnys, tvarkomas parkas. Džiugu,
kad restauruotame dvare vyks veikla, jis bus prieinamas visuomenei.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė kenčia per pasninką

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Ant Velykų, ant šventų
Aš į pasninką krentu.
Nei mėsytės, nei dešrytės
Vien tik kruopos ir žolytės.

Dar pirma savaitė nieko
Kaip pelytė – šmurkšt, praėjo,
O antroj jau maistas valdo
Spaudžia inkstus, skauda galvą.

Ir sapnuojasi seniai –
Kumpiai man ir lašiniai
Ir vilioja jūsų žiniai
Kietai išvirti kiaušiniai.

Kai į pabaigą artėja
Pulsas mano pagreitėja
Jau žinau, kad dar diena
Bus lėkštė man kupina.

