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Jūsų laukiame balandžio 27 d. Šaltupio g. 19, prie 
Husqvarna parduotuvės, Anykščiuose nuo 9 iki 14 val.

Sodo technikos demonstracija

Lietuviai – Europos brazdas

Kas yra Lietuva, ką reiškia 
būti lietuviu? Signataras, Sei-
mo narys Algirdas Patackas 
išleido knygą „Litua“, kurioje 
bando atsakyti į šiuos klausi-
mus. 

Atvažiuojantys gydytojai gelbėja 
ligoninę Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas rajono Tarybos posėdyje netiesiogiai 
oponavo Sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Andriukaičiui. Pasak D.Vaigino, jeigu Anykščių li-
goninėje nebūtų atvažiuojančių gydytojų – jos darbas sustotų. 

D.Vaiginas tvirtino, jog Anykš-
čių ligoninėje dirba „geras 
trečdalis atvažiuojančių gydy-
tojų”. Priminsiu, jog ministras 
V.Andriukaitis piktinasi, kad gy-
dytojai dirba keliais etatais, skir-
tinguose miestuose ir uždirba po 
20 tūkstančių litų. 

Tuo tarpu Anykščių medikai 
tokiomis algomis pasigirti negali. 
Rajono Tarybai skiriant 40 proc. 
priedus prie atlyginimų Anykščių 
ligoninės vyriausiam gydytojui 
Daliui Vaiginui, Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) direktorei Zitai Neniš-
kienei bei Anykščių psichikos 
sveikatos centro (PSC) vadovui 
Audroniui Gustui buvo įvardinti 
atlyginimų dydžiai. Anykščių ligo-
ninėje „popierinės” gydytojo algos 
vidurkis už etatą yra 3 521 litas, di-
džiausias gydytojo atlyginimas – 7 
327 litai, o vyr. gydytojo alga su 40 
proc. priedu – 7560 litų. Anykščių 
PSPC gydytojo algos vidurkis už 
etatą – 4 119 litų, didžiausia alga 

– 7 993 litai, o direktorės alga su 
priedu – 5 292 litai. Anykščių PSC 
direktorius A.Gustas direktoriauja 
tik puse etato. Jo pusės etato di-
rektoriaus „popierinė” alga su 40 
proc. priedu bus 2331 litas. 

Medicinos klausimais pareigą 
pasisakyti jautė muzikos moky-
tojas, socialdemokratas Romaldas 
Gižinskas. Jis kalbėjo, kad reikia 
sukurti mechanizmą, kad gydyto-
jai Lietuvoje baigę mokslus nega-
lėtų pabėgti į užsienį, nes valstybė 
į juos brangiai investuoja. Taip pat 
jis rūpinosi partijos bičiule, rajono 
Tarybos nare, Anykščių ligoninės 
vyr.gydytojo pavaduotoja Vir-
ginija Pažėriene. „Vadovai gaus 
priedus. O pavaduotojas ar priedo 
nenusipelnė?” – retoriškai klausė 
R.Gižinskas. 

Jį D. Vaiginas nuramino – V. Pa-
žerienei priedas ir be R.Gižinsko 
rūpesčio jau yra mokamas.

Beje, rajono Taryba priedus 
sveikatos įstaigų vadovams skyrė 
ne iš rajono biudžeto, o iš pačių 
įstaigų lėšų. Pagrindines pajamas 
sveikatos apsaugos įstaigos gauna 
per teritorines ligonių kasas už at-
liktą faktinį darbą.

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas dėstė, kad 
daugiau nei trečdalis ligoninės gydytojų yra atvažiuojantys iš kitų 
miestų.     Jono JUNEVIČIAUS nuotr.       

Ūkininkai pasėlių nedraudžia, bet ir valdžios 
pagalbos neprašo

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Žemės ūkio skyriaus duome-
nimis, šių metų žiemą rajone 
iššalo nuo 62 proc. iki 85 proc. 
žieminių pasėlių. Ar žemdirbiai 
tikisi kokių nors kompensacijų 
už patirtus nuostolius? Ar ūki-
ninkai buvo apdraudę savo pa-
sėlius?

„Anykštos“ kalbinti ūki-
ninkai sakė, kad geriau patirs 
nuostolius, negu pasirašys su-
tartis su pasėlius draudžiančia 
bendrove, kuri, kai reikia pa-
dengti nuostolius, ieško įvai-
riausių kabliukų, kai to neda-
ryti. 

Ūkininkas Liutauras Šimėnas be tradicinės žem-
dirbystės dar turi šiaudų granulių gamybos cechą, 
kuriame pagamintą produkciją eksportuoja.

Dalinosi nesveikomis 
fantazijomis

Rajono Taryba siūlo, kad gy-
ventojai mokėtų už sukauptą 
atliekų kiekį, o kad šiukšlių ne-
mestų į svetimus konteinerius, 
siūloma juos aptverti.

Degė žemės ūkio 
bendrovės 
ferma

GRUZIJA. Balandžio 29-oji 
– Gruzijos diena Anykščiuose. 
Antradienį į svečius atvykstanti 
Gruzijos ambasados Lietuvoje de-
legacija 11 val. 50 min. iškilmingai 
pagerbs rašytojo Antano Vienuolio 
atminimą prie jo paminklo Šven-
tosios pakrantėje, o 17 val. kvie-
čia anykštėnus į kultūros vakarą 
Anykščių kultūros centre: pažinti 
Gruziją fotografijose ir kine, su-
žinoti apie šio krašto kalbą ir raštą 
bei apie turistines galimybes.

Vakcinacija. Valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnyba infor-
muoja, kad prasideda pavasari-
nė laukinių gyvūnų vakcinacija 
nuo pasiutligės. Anykščių rajone 
jaukai iš lėktuvų bus mėtomi ba-
landžio 23-gegužės 4 ir gegužės 
22-31 dienomis. Radus jaukus 
su pasiutligės vakcina, jų nega-
lima liesti, būtina apie tai pra-
nešti teritorinei VMVT, tel. (8 
381) 50851 arba (8 682) 51397. 
Jaukai su pasiutligės vakcina ne-
pavojingi naminiams gyvūnams.

Tradicija. Gegužės 1-ąją vyks 
tradicinis, 51-asis bėgimas Anykš-
čiai - Puntuko akmuo – Anykščiai. 
Sportininkai startuos miesto centre, 
taigi bus bėgama ir Anykščių ga-
tvėmis. Dalyvių registracija vyks 
prie Kultūros centro nuo 9 val. 30 
min. Pagrindinio bėgimo startas – 
12 val. 30 min. Bėgimas Anykščiai 
- Puntuko akmuo – Anykščiai yra 
seniausias Lietuvoje.

Paroda. Anykščių koplyčioje 
galima pamatyti dailininko Igno 
Piščiko (1898 -1984) parodą. Pe-
trograde jis susipažino su techni-
nio piešimo pagrindais A. Štiglico 
mokykloje, mokėsi pas Justiną 
Vienožinskį, tobulinosi Paryžiuje. 
1949 metais buvo ištremtas į Ir-
kutską. Beje, nors dailininkas gimė 
Ukmergės valsčiuje, bet pakeitus 
rajonų ribas jo tėviškė Kunigiškių 
kaimas atsidūrė Anykščių rajone. 

Muzika. Sunkiosios muzikos 
festivalio „Velnio akmuo“ orga-
nizatoriai toliau skelbia liepą gro-
siančias grupes. Jie pristato „Get 
your gun“. Organizatoriai rašo: 
„Grupės nariai įkvėpimo semiasi 
iš juos supančios  aplinkos. 

Ūkininko Anvero Arzimanovo nuomone, tuomet, 
kai reikia žemdirbiams atlyginti patirtus nuosto-
lius, draudikai ieško įvairių priekabių kaip tik tai 
nedaryti.           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušė I. Balandžio 23 dieną 

apie 9 valandą 45 minutės De-
beikių seniūnijoje neblaivi (1,29 
prom.) R. B., gimusi 1980 me-

tais, ranka sudavė savo mažame-
čiam sūnui į nugarą, taip sukel-
dama jam fizinį skausmą. R. B. 
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

Mušė II. Balandžio 23 dieną 
apie 15 valandą namuose Viešin-

tų seniūnijoje kartu gyvenantis 
posūnis R. S. (2,04 prom.), gimęs 
1967 metais, kumščiu sudavė pa-
tėviui J. S., gimusiam 1937 me-
tais, į veidą. R. S. sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Mirė.  Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
A. D., gimusios 1932 metais, 
rastos savo namuose  N. Elmi-
ninkų kaime, mirties priežasties 
nustatymo.

Koncepciją pristatė UAB 
„JOSTRA“ direktorius Jonas 
Stravinskas. Jis aiškino, kad no-
rint įgyvendinti vadinamą dvi-
narę apmokestinimo sistemą už 
šiukšles tam reikia ilgai ruoštis 
– atlikti tyrimus, aptverti atliekų 
konteinerių aikšteles, galų gale 
sukurti sistemą, kaip matuoti 
atliekas. 

Pasak J.Stravinsko, atliekos 
galėtų būti sveriamos arba ma-
tuojamas jų tūris. UAB „JOS-
TRA“ direktorius kalbėjo, kad 
įgyvendinus naują sistemą, gy-

Dalinosi nesveikomis 
fantazijomis

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Rajono Tarybai ketvirtadienį pateikta idėja, kaip gyventojus 
dar „geriau“ apmokestinti už šiukšles. Pagal naująją tvarką gy-
ventojai mokėtų už sukauptą atliekų kiekį, o kad šiukšlių žmonės 
nemestų į svetimus konteinerius, siūloma juos aptverti.

ventojai už šiukšles mokėtų 50 
proc. daugiau nei moka dabar, o 
konteinerių aptvėrimas kainuotų 
bent porą milijonų litų. 

Taip pat savivaldybė turėtų nu-
matyti papildomų lėšų šiukšlių 
iš krūmų rinkimui, mat žmonės 
dalį atliekų bandys nuslėpti... 

Teigiama naujos mokėjimo 
sistemos pusė turėtų būti žmonių 
skatinimas rūšiuoti atliekas. Mat 
už išrūšiuotas atliekas gyvento-
jai nemokėtų.

Meras Sigutis Obelevičius 
verslininko pristatytą koncepciją 

vertino kaip „nesveiką fantazi-
ją“. „Kas finansuos? Gal Aplin-
kos ministerija ir finansuos? 
Kokios nesveikos fantazijos turi 
būti žmogus sugalvojęs šitą da-
lyką? Jei žmogui atsiras galimy-
bė nemokėti už šiukšles, tai jis ir 
nemokės.“ – pyko meras.

Rajono Tarybos narys konser-
vatorius Rolandas Jurkėnas pik-
tinosi Utenos regioninio atliekų 
tvarkymo centro (URATC) dar-
bu. Pasak R.Jurkėno, URATC 
„turi 1,8 mln. litų minusą ir 
sako, kad bankrutuos“. 

„Visų pirma reikia sutvarkyti 
URATC, o kelti įmokas žmo-
nėms dėl to, kad URATC nesusi-
tvarko, yra begėdiška.“ – pikti-
nosi konservatorius R.Jurkėnas.  

Rajono Tarybos narys, gydy-
tojas, konservatorius Rolan-
das Jurkėnas mano, kad ne 
šiukšlių konteinerius reikia 
aptverti, o reikia priversti 
dirbti Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centrą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Euras.  Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius dalyvavo Lie-
tuvos banko organizuojamoje eko-
nomikos konferencijoje, skirtoje 
konvergencijos pokyčiams po Eu-
ropos Sąjungos (ES) finansų krizės 
aptarti. Renginyje premjeras apžvel-
gė ES ir Lietuvos ekonominės poli-
tikos tendencijas, pristatė šalies siekį 
įsivesti eurą. „Lietuva, laikydamasi 
drausmingos fiskalinės politikos, yra 
pasirengusi įsivesti eurą nuo 2015 
metų pradžios“, – pabrėžė Vyriau-
sybės vadovas, pažymėdamas, kad 
tapdama ES nare, mūsų šalis numatė 
ir planavo litą pakeisti euru.

Vetavo. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė grą-
žino Seimui pakartotinai svarstyti 
Šilumos ūkio įstatymo pataisas, ku-
rios leidžia daugiabučiuose iš naujo 
įsigalėti grobuoniškas kainas diktuo-
jantiems šilumos monopolininkams. 
„Išskaidę šilumos paslaugų teikimą, 
suardėme korupcinę grandinę, kuri 
buvo užvaldžiusi visą šilumos ūkį 
- nuo kuro ruošimo iki pastatų šil-
dymo sistemų. Sugrąžindamas seną 
šilumos punktų priežiūros tvarką, 
Seimas atveria kelią netrukdomam 
žmonių apgaudinėjimui ir monopo-
linių grupuočių savivalei. Jeigu ši-
lumos sunaudojimą vėl kontroliuos 
pelnais suinteresuoti „rubiconiniai 
icorai“, o ne nepriklausomi prižiūrė-
tojai - sąskaitos už šildymą niekada 
nesumažės“, - Prezidentūros išpla-
tintame pranešime cituojama šalies 
vadovė.

Vežėjams. Vežėjų išlaidos (negau-
tos pajamos), susijusios su lengvatų 
taikymu dėl važiavimo vietinio 
(priemiestinio) reguliaraus susisieki-
mo autobusais, vežančiais keleivius 
per gretimų savivaldybių (įskaitant 
miestų savivaldybių) teritorijas, bus 
kompensuojamos iš šių savivaldybių 
biudžetų solidariai pagal tarpusavio 
susitarimą. Tai įteisino Seimas, pri-
ėmęs Transporto lengvatų įstatymo 
pataisas. Jas parėmė 96 parlamen-
tarai, 2 susilaikė. Įstatymo pataisos 
įsigalios šių metų liepos 1 d.

Lengvatos. Nuo valstybės rin-
kliavų už tapatybės kortelės ir paso 
išdavimą bei keitimą siūloma atleisti 
černobyliečius ir Afganistane atliku-
sius tarnybą karius. Tokį pasiūlymą 
Rinkliavų įstatymo pakeitimo pro-
jektui įregistravo Seimo narys Al-
gimantas Dumbrava.  Jeigu Seimas 
pritartų, nuo tokios rinkliavos būtų 
atleisti asmenys, kurie „būtinosios 
karinės tarnybos ar karinių moky-
mų sovietinėje armijoje metu atliko 
tarnybą Afganistane; kurie dalyvavo 
likviduojant Černobylio atominės 
elektrinės avarijos padarinius ir sta-
tant Slavutičiaus miestą Ukrainoje“.

Atostogos. Seimas, priėmęs Dar-
bo kodekso pataisas, įteisino įsivai-
kinusiems vaikus asmenims trijų 
mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti. 
Seimas nustatė, kad per mėnesį nuo 
teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėji-
mo pagal šeimos pasirinkimą įmotei 
ar įtėviui, išskyrus atvejus, kai įvai-
kintas sutuoktinio vaikas arba įmotei 
(įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti 
jau buvo suteiktos atostogos, sutei-
kiamos 3 mėnesių atostogos vaikui 
prižiūrėti. Darbuotojas, ketinantis 
pasinaudoti šiomis atostogomis ar 
grįžti į darbą joms nepasibaigus, 
apie tai raštu privalės įspėti darbdavį 
ne vėliau kaip prieš tris dienas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

ŽŪB „Agrowill Nausodė“ va-
dovas Česlovas Valiuškevičius 
„Anykštai“ negalėjo pasakyti 
nuo ko fermoje nakties metu kilo 
gaisras. „Vyksta tyrimas, kas ten 
gali priežastis žinoti“, - į klau-
simą, ar gaisrą negalėjo sukelti, 
pavyzdžiui, rūkydamas neblaivus 
sargas, pridurdamas, kad fermoje 
sargo nebuvo.

„Tame tvarte buvo laikomos 
veislinės telyčios. Kilus gais-

Degė žemės ūkio bendrovės 
ferma

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Naktį į trečiadienį Kirmėlių kaime degė ŽŪB „Agrowill Nauso-
dė“ gyvulių ferma.

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams pastato stogas degė atvi-
ra liepsna. Gaisro metu nudegė apie 200 kv.m. stogo ir apie 300 
kv.m. perdengimo. Gyvuliai iš tvarto buvo išvesti.

rui, jas išvijome į lauką, o po 
to teko sunkiai gaudyti“, - sakė 
Č.Valiuškevičius.

Paklaustas apie nuostolius, ben-
drovės vadovas sakė, kad jie yra 
dideli, konkrečias sumas paskai-
čiuos draudikai, nes ūkinis pas-
tatas buvo draustas. Bendrovės 
vadovas tikino, kad pastatas bus 
atstatinėjamas, nes nėra kur dėti 
visų gyvulių.

Anykščių priešgaisrinės gelbė-

jimo tarnybos viršininko Sauliaus 
Slavinsko duomenimis, realiau-
sia gaisro kilimo Kirmėlių kaime 
priežastis – elektros instaliacijos 
gedimas.

ŽŪB „Agrowill Nausodė“ pri-
klauso daugiausiai į žemės ūkio 
veiklą investuojančiai AB „Agro-
will Group“ įmonių grupei. Šioje 
bendrovėje dirba apie 600 dar-
buotojų. Bendras deklaruotas 
pasėlių plotas yra 20 tūkst.600 
ha, įmonės kasmet užaugina apie 
52 tūkst.tonų rugių ir apie 15 
tūkst.500 tonų rapso derliaus. AB 
„Agrowill Group“ valdo apie 7 
tūkst.600 galvijų bandą. Visi ūkiai 
pernai perdirbimui pardavė apie 
19 tūkst.821 toną pieno.

Praėjusių metų lapkričio mėnesį 
Pagirių kaime sudegė savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo Valentino Patumsio 
sūnaus Povilo kiaulių ferma, ku-
rioje buvo laikoma apie 20 parša-
vedžių ir būrys paršelių. 

Povilas Patumsis „Anykštai“ 
sakė, kad didžiąją dalį gyvulių 
išgelbėti pavyko, o ugnyje galėjo 
žūti dvi kiaules ir keletas paršelių. 
Tuomet gaisro priežastimi taip pat 
buvo įvardijamas elektros insta-
liacijos gedimas arba gaisras ga-
lėjo kilti nuo sprogusios paršelių 
šildymo lempos.

Balandžio 24 dieną Svirnų II 
kaime visiškai sudegė 6x4 metrų 
ūkinis pastatas.

Anykščių policijos komisariato 
pareigūnai UAB „Žaliadvaris“ 
skyrė 1 tūkst.250 litų baudą už 
tai, kad praėjusių metų liepos 1 
dieną apie 19 valandą 30 minučių 
Svėdasuose esančioje parduotu-
vėje pardavėja Ramunė Palubins-
kaitė pardavė Mantui Šalteniui, 
kuriam nustatytas 2,80 promilės 
girtumas, alkoholinį gėrimą – bu-
telį gazuoto gėrimų mišinį „Zip“ 
bei pardavėja Gitana Zabielienė 
liepos 8 dieną apie 16 valandą 
pardavė Mindaugui Pivoriūnui, 
kuriam nustatytas 0,95 promi-
lės girtumas, alkoholinį gėrimą  
- vieną skardinę alaus „Utenos 
auksinis“.

Minėtos pardavėjos policinin-
kams aiškino, jog jos akivaizdžių 
pirkėjų neblaivumo požymių ne-
pastebėjo, todėl prekybos alko-

Pardavėjai negali tikrinti 
asmenų girtumo

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

UAB „Žaliadvaris“ vadovams per teismus pavyko įrodyti, jog 
policijos skirta bauda už neteisėtą alkoholinių gėrimų pardavimą 
neblaiviems asmenims yra neteisėta.

holiniais gėrimais taisyklių nepa-
žeidė. Pardavėjų poziciją palaikė 
ir Anykščių rajono apylinkės teis-
mas, kuris, nesant pažeidimo su-
dėties, abiejų pardavėjų adminis-
tracines bylas nutraukė.

Anykščių PK su tokiu teismo 
sprendimu nesutiko ir žemesnės 
instancijos teismo nutarimą ap-
skundė Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui.

Šio teismo teisėjų kolegija 
Anykščių PK apeliacinį skundą 
atmetė ir savo nutarime akcenta-
vo, jog „jokiuose Lietuvos teisės 
aktuose nėra nustatyta pareiga 
parduotuvių darbuotojams tikrin-
ti asmenų, perkančių alkoholi-
nius gėrimus, girtumo“. „Parduo-
tuvių darbuotojai gali tik stebėti 
pirkėjo elgesį, kuris leistų daryti 
prielaidą, kad stebimas pirkėjas 

yra neblaivus. 
Pažymėtina, kad pardavėjos, 

įvertinusios pirkėjų būklę, išori-
nių girtumo požymių neįžvelgė“, 
- neskundžiama nutartimi pažy-
mėjo Vyriausiasis administracinis 
teismas.

Nelengvą bylinėjimosi su po-
licija kelią nuėjusi UAB „Žalia-
dvaris“ direktorė Jolita Paškonie-
nė „Anykštai“ sakė, jog ši istorija 
kai kam bus gera pamoka, jog 
„smulkių verslininkų laikyti idio-
tais policininkams negalima“. 
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Angelė UZDRIENĖ, Kupiš-
kyje gyvenanti anykštėnė:

- Ne, nereikia. Mes nepasiek-
sime tokio lygio kaip Rusija 
ir Amerika. Lietuva per maža 
valstybė, kad kurtume tokias 
karines pajėgas, kuriomis ga-
lėtume apsiginti. Daugiau lėšų 
reikia skirti sveikatos apsaugai, 
vaikams su negalia gydyti. Ge-
riau žmonių sveikatai, o ne gy-
nybai.

Juozas IVANAUSKAS, 
Anykščių rajone gyvenantis 
„Laisvo laikraščio“ redaktoriaus 
pavaduotojas:

- Kategoriškai ne. Reikia 
baigti karo kurstymą Lietuvoje. 
Tai geopolitiniai JAV ir Rusijos 
žaidimai. Atsakingai pareiškiu, 
kad psichozės „rusai puola“ 
kurstymu siekiama pridengti 
stambaus masto korupcinius nu-
sikaltimus bei išlikti Lietuvoje 
valdžią uzurpavusiam klanui.

Virgaudas MIKUČIONIS, 
Kurklių miestelio gyventojas:

- Kaip čia pasakius? Kadangi 
skirti 2 procentus gynybai įsi-
pareigota NATO, tai žodį reikia 
tęsėt. Be NATO Lietuva 10 ar 20 
procentų skirtų, prieš Rusiją būtų 
niekas. Kita vertus, gal ramiau 
gyventi turint stiprią kariuomenę. 

Ar reikia 
daugiau lėšų 
skirti 
gynybai?

Nuostolius augalininkystėje 
dengia pajamos iš 
gyvulininkystės

Anveras Arzimanovas, Troškūnų 
seniūnijos Rakutėnų kaimo ūkinin-
kas „Anykštai“ sakė, kad jis kartu su 
sūnumi augina apie 280 hektarų javų. 
„Apie 100 ha javų po žiemos yra pa-
tenkinamos būklės, o 50 ha iššalo, 
juos reikėjo atsėti vasarinėmis kultū-
romis. Aišku, patyriau nuostolių, ta-
čiau pasėlių nedraudžiau, nes nepasi-
tikiu draudimo bendrovių siūlomomis 
paslaugomis. Draudimo sumos dide-
lės, svyruoja šimtais, lyginant įvairias 
sąlygas, o kai reikia realiai ūkininkui 
atlyginti patirtus nuostolius, draudi-
kai ieško įvairių priekabių“, - savo 
neigiamą požiūrį į pasėlių draudimą 
išsakė A.Arzimanovas.

Ūkininkas dar laiko apie 200 galvi-
jų, iš jų – 75 karvės. Paklaustas apie 
pieno supirkimo kainas, A. Arzima-
novas tvirtino, jog iki šiol vieno litro 
pieno kaina svyravo apie vieną litą, 
tačiau, prasidėjus ganiavos sezonui, 
perdirbėjai supirkimo kainas mažins. 
„Kiek jos mažės kol kas pasakyti ne-
galiu, nes perdirbėjai, matyt, tariasi 
tarpusavyje, kad kurios nors įmonės 
pieno supirkimo kaina nesiskirtų iš 
kitų“, - mano A.Arzimanovas. 

Šiaudų granules eksportuoja

Viešintų seniūnijos Skudų kaimo 
ūkininkas Liutauras Šimėnas javų au-
gina nedaug, todėl dėl iššalimo nuos-
tolių nepatyrė. „Iš viso auginu 60 ha 
javų, iš kurių žieminių buvau pasėjęs 
13 ha. Jie peržiemojo sėkmingai, to-
dėl nuostolių nepatyriau“ – sakė ūki-
ninkas. 

Pagrindinė buvusio Seimo nario 
Jono Šimėno sūnaus veikla – šiaudų 
granulių gamyba. „Pernai pagami-
nau apie 1000 tonų šiaudų granulių, 
kurias beveik visas eksportuoju. Gra-
nules parduodu skandinavams – Į Da-

Ūkininkai pasėlių nedraudžia, 
bet ir valdžios pagalbos neprašo

niją, Suomiją. Reikiamą šiaudų kiekį 
prisipresuoju pats“, - apie neįprastą 
žemės ūkyje savo verslą pasakojo 
L.Šimėnas.

Karti gyvenimo patirtis 
diktuoja nesidrausti

Troškūnų seniūnijos Žviliūnų kai-
mo ūkininkas  Kęstutis Užkurėlis dėl 
iššalusių žieminių pasėlių patyrė ne-
mažus nuostolius. „Buvau pasėjęs po 
200 ha kvietrugių ir kviečių, tai apie 
350 ha teko pavasarį atsėti“, - sakė 
ūkininkas.Į klausimą, ar nedraudė pa-
sėlių, K.Užkurėlis sakė turįs karčios 
asmeninės gyvenimiškos patirties, dėl 
kurios į pasėlių draudimą žiūri skep-
tiškai. „Pas mus šalyje  žemės ūkio 
pasėlius draudžia tik viena Vokietijos 
draudimo bendrovė, todėl yra tarsi 
šios srities monopolistas ir diktuoja 
savo sąlygas. Pavyzdžiui, norėdamas 
apsidrausti rapsą, aš esu verčiamas 
kartu drausti ir kitus javus, kurių ri-
zika mažesnė. Tiesa, šių metų patirtis 
parodė, kad iššalo ir grūdinių kultūrų 
pasėliai, - sakė K.Užkurėlis. Jam ne-
priimtina ir tai, kad jeigu ūkininkas 
vienais metais pasinaudojo draudi-
mo išmoka, tai kitais metais draudi-
mo bendrovei yra verčiamas mokėti 
ženkliai didesnes draudimo įmokas. 
„Rizika turi būti draudimo bendrovei, 
bet ne ūkininkui, kuris moka už pa-
slaugą“, - įsitikinęs K.Užkurėlis.

Mėsinius galvijus parduoda 
tam, kas daugiau moka

Skiemonių seniūnijos Žiogų kaimo 
ūkininkas Kęstutis Kviklys pernai ru-
denį pasėjo 25 ha žieminių kviečių, iš 
kurių atsėti dabar reikėjo 4 ha. Todėl 
didelių finansinių nuostolių ūkininkas 
nepatyrė. K.Kviklys, taip pat kaip ir 
dauguma rajono žemdirbių, pasėlių 
nedraudžia. „Draudikai, jeigu nori 
apdrausti žieminius javus, reikalau-
ja kartu drausti ir vasarines kultūras. 
Man tai neapsimoka. Nes kas gali at-

sitikti vasariniams javams? Nebent jie 
gali išmirkti nuo liūčių, tačiau didžio-
ji dalis vasarinių javų, tikėtina, nuo 
gamtos išdaigų nenukentės. Tai kam 
man be reikalo mokėti papildomus 
pinigus draudimo bendrovei?“, - re-
toriškai klausė ūkininkas K.Kviklys.

Pasiteiravus, ar žemdirbius atsto-
vaujančios organizacijos, kaip antai 
Žemės ūkio rūmai, Ūkininkų sąjunga, 
neketina kreiptis į Vyriausybę ir pra-
šyti atlyginti žemdirbių patirtus nuos-
tolius, į minėtą iniciatyvą K.Kviklys 
žiūri skeptiškai: „Dažniausiai val-
džios pažadai ką nors kompensuoti 
būna šakėmis ant vandens rašyti. 
Kaimo žmonėms pasakoma, kad 
biudžete nėra specialios nuostoliams 
kompensuoti eilutės, todėl neverta net 
ir burnos aušinti, tikintis kokios nors 
valdžios malonės“.

Didžiąją savo pajamų dalį ūkinin-
kas gauna augindamas ir parduoda-
mas mėsinius galvijus. „Dažniausiai 
juos parduodu UAB „Utenos mėsa“, 
nors atkreipiu dėmesį į tai, kur rinkoje 
didesnės mėsinių galvijų supirkimo 
kainos“, - „Anykštai“ sakė iš viso su 
pievomis 150 ha žemės valdantis ūki-
ninkas K.Kviklys.

Avis augina mėsai

Anykščių rajono ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Žilvinas Augustinavičius 
„Anykštai“ sakė, jog į jį dėl patirtų 
nuostolių nesikreipė nė vienas rajono 
ūkininkas. „Todėl ir aš nesikreipiau 
į respublikinį skyrių, kad kaip nors 
būtų ūkininkams atlyginta dėl pasėlių 
iššalimo patirta žala“, - paaiškino ra-
jono ūkininkų sąjungos pirmininkas.

Kavarsko seniūnijos Pasusienio 
kaime apie 1000 įvairių veislių avių 
mėsai auginantis Ž.Augustinavičius 
sakė valdąs 250 ha žemės, iš kurių 
100 ha buvo apsėjęs žieminiais javais. 
„Apie 20 ha pasėlių reikės atsėti vasa-
rinėmis kultūromis, kiti liks neatsėti, 
bet dėl šalnų yra išretėję“, - paaiškino 
Ž.Augustinavičius.
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Todėl skaičiuoti pinigus reikia 
pagal kavos tirščius

Kęstutis KVIKLYS, ūkininkas, 
apie valdžios pagalbą žemdir-
biams:

„Dažniausiai valdžios pažadai 
ką nors kompensuoti būna šakėmis 
ant vandens rašyti.“

Kai fantazijos baigiasi šiukšlė-
mis...

Sigutis OBELEVIČIUS, meras, 
apie naują apmokėjimo už šiukšlių 
išvežimo tvarką: 

„Kokios nesveikos fantazijos 
turi būti žmogus sugalvojęs šitą 
dalyką. Jei žmogui atsiras galimy-
bė nemokėti už šiukšles, tai jis ir 
nemokės.“

Jūs dar labai jaunas politikas

Rolandas JURKĖNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, konser-
vatorius apie šiukšles: 

„Visų pirma reikia sutvarkyti 
URATC, o kelti įmokas žmonėms 
dėl to, kad URATC nesusitvarko, 
yra begėdiška.“

O kai kas po vieną negeria...

Antanas VERBICKAS, Anykš-
čių muziejaus direktorius, apie tai, 
kodėl jo vadovaujami muziejai ne-
dirbo per Velykas:

„Velykas žmonės turi švęsti na-
mie.“

Mūsiškių taip lengvai nesu-
skaičiuosit!

Audronius GUSTAS, Anykščių 
psichikos sveikatos centro vadovas 
apie statistiką: 

„Pagal statistiką yra realu, kad 
2-3 procentai populiacijos serga 
psichikos sutrikimais.“ 
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rievės

...Jei pas mus kandida-
tuotų V.Putinas, jis taip 
pat būtų neabejotinas rin-
kimų favoritas kaip, kad 
D.Grybauskaitė...

Rytis KULBOKAS, filosofas

Ketvirtadienio vakarą per 
televizorių stebėjau kandidatų 
į prezidentus debatus. Koks 
įspūdis? Pagrindinis, nors 
nebuvo netikėtas, kad debatuose 
nepasirodė dabartinė Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Manau, kad 
jos taktika vengti bet kokių disku-
sijų, galimų nepatogių klausimų 
šioje situacijoje, kai yra favoritė, 
yra teisinga. Kam jai rizikuoti 
susigadinti reitingus atsakinėjant 
į nepatogius klausimus? Juo 
labiau, kad jai esant studijoje, 
visi kandidatai greičiausiai ne 
pultų vienas kitą, o susivienytų 
prieš ją. Na, bet kuriuo atveju, 
ši D.Grybauskaitės taktika jau 
išbandyta – lygiai taip pat ji 
elgėsi ir praėjusiuose prezidento 
rinkimuose.

Kaip atrodė debatai? Yra du 
– trys kandidatai, kurie turi ką 
pasakyti, kiti arba atvirai tauzija 
niekus, arba bando būti geres-
niais, nei patirtis rodo juos esant. 
Ypač įdomu stebėti kandidatų 
atsakymus į klausimus, kurie yra 
nepatogūs. 

Kaip toks nepatogus išsiskyrė 
klausimas apie homoseksualių 
asmenų partnerystės įteisini-
mą. Kaip kandidatai nesisuko! 
Bronis Ropė, atrodo, net nedrįso 
pasakyti ką apie homoseksualus 
iš tiesų galvoja – sukosi sukosi 
sulaukdamas net debatų vedėjo 
replikų. Teisingai – pasakyk, kad 
įteisinsim partnerystę, tai kaip po 
tokių žodžių grįžti į savo mies-
telį? Juk pirštais užbadys – „va, 
čia šitų draugas“.

Ne mažiau anekdotiškas buvo 
ir Valdemaro Tomaševskio, kaip 
pats jį juokaudamas vadinu, 
vilties prezidento iš W, atsaky-
mas. Išgirdęs klausimą pagal-
vojau – Tomaševskis pasiūlys 
juos privožti Biblija ir kas rytą 
sukalbėti po dešimt kartų „Tėve 
mūsų“. Nedaug apsirikau. Bent 
jau Švento rašto citatų jo pasisa-
kyme netrūko.

Iš kitų kandidatų šiuo klausimu 
išsiskyrė Artūras Paulauskas ir 
Naglis Puteikis. A.Paulauskas, 

nors ir muistydamasis, nors ir 
labai nenoriai, bet pasakė, kad 
jis būtų visų Lietuvos žmonių 
prezidentu. 

O N.Puteikis nepabijojo pasa-
kyti keleto problemų, su kuriomis 
susiduria homoseksualų poros. 
Tai paliko įspūdį, kad jis neprieš-
tarautų jų partnerystės įteisini-
mui. O tai Lietuvoje jau drąsu. 
Nors, jei atvirai pasakyti įspūdį 
apie kandida-
tus į preziden-
tus, tik vienas 
N.Puteikis 
man paliko 
drąsaus, 
galinčio elgtis 
pagal sąžinę, o 
ne pagal partines linijas ir savo 
kišenės išskaičiavimus, žmogaus 
įspūdį. Jau vien ką reiškia siūly-
mas naikinti Konstitucinį teismą, 
nes mūsų šalies Konstitucinio 
teismo teisėjai priėmė nutarimus 
dėl savo pačių - teisėjų atlygini-
mų, gražinimo į prieškrizinį lygį. 
Ko, pasak N.Puteikio, nėra buvę 
gal net visoje Europoje?

V.Tomaševskis, jei jis atstovau-
tų ne tautiniu pagrindu sukurtą 
partiją, taip pat galėtų sulaukti 
nemažo palaikymo. Tai dar 
vienas kandidatas, kuris turbūt 
taip pat greičiau pasielgtų pagal 

principą, o ne iš išskaičiavimo. 
Koks įspūdis liko iš social-

demokrato Zigmanto Balčyčio 
pasirodymo? Toks kaip ir iš jo 
reklamų, kurias galėčiau apibū-
dinti kaip reklaminę katastrofą 
– beveidis. Kaip ir jo partijos 
„matronos“ studijoje sėdėjusios 
už kandidato nugaros, kurios, 
regis, bijojo net krustelėti ir taip 
kažkokiu būdu pažeisti partinę 

drausmę.
A. Paulaus-

kas – stiprus 
kandidatas. 
Tačiau libe-
ralcentristams 
prisijungus 
prie darbie-

čių jis tarsi išdavė save. Be to 
jo žvaigždė jau nusileido. Jau 
vien tai, kad liberalcentristai 
išnyko, iliustruoja A.Paulausko, 
kaip šios partijos vadovo, padėtį 
politikoje. Tačiau jis lieka stipriu 
kandidatu dėl didelio Darbo 
partijos elektorato.

„Valstietis“ B.Ropė – jis ir 
pats turbūt žino, kad nebus pre-
zidentu. O ir, panašu, prezidentu 
jis nesugebėtų būti. Tai patyręs 
ūkinių reikalų tvarkytojas, bet 
ne politikas plačiąja šio žodžio 
prasme. 

Artūras Zuokas – idėjų ge-

neravimo meno iš jo neatimsi. 
Tai stiprioji šio Vilniaus mero 
pusė. Į tai, ką jis siūlo, reikėtų 
įsiklausyti ir kitiems. Jei tikslas 
yra valstybės žmonių gerovė, tai 
idėjas reikia įgyvendinti ne-
paisant partiškumo. Tačiau, ar 
įmanoma įsivaizduoti socdemą ar 
konservatorių, kuris įgyvendintų 
politinio oponento idėją, net jei 
ji būtų šaliai išsigelbėjimas? Tai 
ir atsakymas, kodėl Lietuva kaip 
murksojo duobėje taip ir murkso 
toliau. Be to, A.Zuokas turi rimtą 
problemą – „abonentinį“ šešėlį. 
Be to mes, nors sakomės esanti 
vakarietiška valstybė, visais 
atžvilgiais esam rytietiška. Mums 
reikia prezidento ne vakarietiško 
lyderio, o rytietiško tėvo. Kad 
jis ne kurtų idėjas ir galimybes 
piliečiams patiems įsikabinti į 
gyvenimą, o trenktų kumščiu į 
stalą, kartais paglostytų gal-
veles ir paguostų. Tai rytietiški 
bruožai. Todėl nereikia tyčiotis iš 
Rusijos prezidento Vladimiro Pu-
tino – patys ne ką toliau už rusus 
pilietiškumo supratime nuėjome. 

Jei pas mus kandidatuotų 
V.Putinas, jis taip pat būtų nea-
bejotinas rinkimų favoritas kaip, 
kad D.Grybauskaitė. Beje, tarp 
jų įvaizdžio yra daug bendro, bet 
tai jau kita tema.

Spausdins  jau trečią tiražą
 
Knygos pavadinimas „Litua“ - 

aliuzija į Kvedlinburgo analuose 
pirmą kartą paminėtą Lietuvos var-
dą Litua  Tai įvyko 1009 metais va-
sario 14 dieną ir buvo užrašyta Kve-
dlinburgo metraščiuose. Vis dėlto, 
A.Patackas savo knygoje stengiasi 
parodyti, kad Lietuva buvo ir iki to 
paminėjimo, kad buvo čia visada. 

Anykščių L. ir S. Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje knygą autoriui 
pristatyti padėjo rašytojas Riman-
tas Vanagas, istorikas Tomas Ba-
ranauskas ir leidyklos „Versmė“, 
išleidusios A. Patacko knygą „Li-
tua“,  vadybininkas Arūnas Duda-

Lietuviai – Europos brazdas Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Kas yra Lietuva, ką reiškia būti lietuviu? Signataras, Seimo na-
rys Algirdas Patackas išleido knygą „Litua“, kurioje bando atsa-
kyti į šiuos klausimus. 

Tai viso gyvenimo A.Patacko darbas – knygoje sudėti tekstai 
nuo sovietiniu laikotarpiu pogrindyje leistų tekstų iki dabar. Au-
torius knygoje mąsto ir ieško lietuviškumo esmės. 

vičius. Kaip sakė A. Dudavičius, į 
Anykščius jie atvežė paskutinius 
antrojo leidimo knygos egzemplio-
rius. Iš viso tiražas jau sudarė 1400 
egzempliorių, o greitu laiku bus iš-
leistas dar papildomas tūkstantis.

Knygos pristatymas vyko vos ke-
liose Lietuvos vietose, o autoriaus 
pageidavimu, ji atvežta pristatyti ir 
į Anykščius.

Knygoje daug dėmesio skiriama 
religijai, istorijai ir kalbai. Autorius 
kelia hipotezes, bando paaiškin-
ti lietuviškų kalendorinių švenčių 
prasmę, keliama mintis, kad baltai 
turėjo vieną dievą. 

A. Patackas knygoje „Litua“ 
bando išsiaiškinti, kas buvo jotvin-

giai, galindai, rašo apie kitas baltų 
gentis, aiškina lietuvių kalbos gar-
sų ir prasmės 
esmę. Knygoje 
skelbiami ir jo 
pirmieji teks-
tai, spausdinti 
dar sovietinio 
pogrindžio lei-
diniuose, ir pa-
skutiniai, para-
šyti neseniai.

A. Patackas, būdamas pogrindžio 
kultūros žmogumi, nesiekia akade-
minio pripažinimo, rašo eseistiniu 
stiliumi, leisdamas sau „laisvai 
kvėpuoti“. Anot A. Dudavičiaus, 
A.Patackas savo knyga įrodo, kad 
„laisvai mąstyti ir kurti galima bet 
kokios nelaisvės sąlygomis, ar tai 
būtų santvarkos, ar pinigų nelais-
vė“.

Nepaisantis tabu

Rašytojas Rimantas Vanagas 
būdingu sau stiliumi, pašmaikštau-
damas kalbėjo apie susitikimus su 
rašytoju, apie tai, kaip jis kelionės 
po Europą metu „elgėsi ne kaip 
normalus žmogus“, nežiopsojo per 
langus, o skaitė „Europos istori-
ją“. „Knyga man labai patiko, nes 
autorius nepaiso jokių tabu, eina 
ten, kur kalbininkai ar istorikai 
neitų“,- sakė R.Vanagas. Ši knyga, 
jo nuomone, patvirtino tai, apie ką 
jis galvojo ilgus metus. „Mes turim 
tokią gražią kalbą, o kaimynų esam 
laikomi barbarais. Ar gali barbarai 
išnešioti tokią kalbą?“,- retoriškai 
klausė R.Vanagas.   

Istorikas Tomas Baranauskas 
sakė, kad rašytojas yra disidentas, 
o ši jo knyga irgi yra disidentinė 
daugeliu požiūriu. „Sakykim, rašy-
tojas tvirtina, kad mūsų tėvynė yra 
mūsų protėvynė. Tai yra, žmonės 
čia visada gyveno. Negaliu sakyti, 
kad tai netiesa, nes tų teorijų yra vi-
sokių“,- kalbėjo T. Baranauskas.

Europa pūva

Pats A.Patackas kalbėjo susitiki-
me nedaug, tarsi taupydamas jėgas 

ir sakė, kad ši knyga yra jo gyve-
nimo darbas, kuriame galime rasti 

įvairių laikotar-
pių tekstų. „Stu-
dijavau KPI, bet 
lankiau ir huma-
nitarines paskai-
tas, kol mane 
suėmė, tad, ma-
nau, kad turiu 
universi tet inį 

išsilavinimą“,- sakė A.Patackas. 
Tiesa, jis teigė, kad knygą rašė ne-
siremdamas išsilavinimu, taip, kaip 
mąstė ir dėl to kartais susilaukdavo 
akademinių atstovų kritikos. Auto-
riaus teigimu, jis 
norėjo eiti toliau 
už žodžio, už 
realybės, norė-
jo atrasti tiesą. 
„Europa pūva 
kaip medis, ku-
ris netenka syvų. 
Nebėra tos Euro-
pos, kuri buvo, 
net ir tos, kurią sugalvojo trys dori 
katalikai ir įkūrė ES. Medyje tarp 
žievės ir kamieno yra toks nežymus 
dalykas kaip brazdas, kažkas tokio 

šlapio. Žmonės žino, kad jeigu 
brazdas gyvas, medis gyvens. Lie-
tuviai ir yra tas brazdas, kuriuo teka 
syvai, nes mūsų kalba – motininė 
visų indoeuropiečių kalba“,- sakė 
A.Patackas.  

Beje, A.Patackas susirinkusiems 
pasakojo, kad atsisakė Vyčio me-
dalio, nes jį turėjo gauti kartu su 
žmogumi, kuris jį tardė. „Kažkie-
no gyvenimas buvo neteisingas 
- arba jo, arba mano“,- sakė A. 
Patackas. Neapėjo A.Patackas ir 
anykštėniškos temos – kalbėjo apie 
A.Baranauską, o Vaižganto tekstas 
„Glūdėjimo pajėga“, jo manymu, 

turėtų būti skai-
tomas visose 
mokyklose. 

Jis minėjo, 
kad greitu laiku 
pasirodys dar 
viena knyga, 
kurią jis rašė su 
keliais bičiu-
liais. „Turėtu-

me spėti“,- sakė A.Patackas, beje, 
raginęs susirinkusių nepraleisti 
laiko pasigrožėti gamta ir branginti 
laiką.

Signataras Algirdas Patackas savo gyvenimo knygą pavadino 
trumpai - „Litua“.

Autoriaus nuotr. 

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

...A.Patackas susirinku-
siems pasakojo, kad atsi-
sakė Vyčio medalio, nes jį 
turėjo gauti kartu su žmo-
gumi, kuris jį tardė...

...Europa pūva kaip medis, 
kuris netenka syvų. Nebėra 
tos Europos, kuri buvo, net 
ir tos, kurią sugalvojo trys 
dori katalikai ir įkūrė ES... 

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

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

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



2014 m. balandžio 26 d.

pirmadienis 2014 04 28

sekmadienis 2014 04 27

6.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k., subtitruota). 
6.30 Šventadienio mintys. 
7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).  
7.55 Girių horizontai.  
8.25 Kaimo akademija.  
9.00 „Džeronimas“.  
9.25 „Mažasis princas“.  
9.50 „Aviukas Šonas“.  
10.00 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota).  
10.30 Klausimėlis.lt
10.45 Mokslo ekspresas.
11.00 Popiežių Jono XXIII ir 
Jono Pauliaus II kanonizaci-
ja. Tiesioginė transliacija iš 
Romos. 
14.30 „Žolinių vainikas 
Pivašiūnuose“.
15.00 „Puaro“. N-7 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 „Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai“ pristato specialų projek-
tą „Europos Parlamentas“. 
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
17.30 Lašas po lašo. 
17.35 Stilius.  
18.30 „Ponas Selfridžas“. 
20.30 Panorama.  
20.50 Savaitė.  
21.20 „Šerlokas. 3/3 s. 
Paskutinė priesaika“. N-7  
23.20 Kelias į 2014 pasaulio 
futbolo čempionatą. 10 dalis.  
23.50 „Puaro“ (k). N-7

6.30 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“. 
6.55 „Beprotiškos linksmybės“. 
7.20 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.45 „Teisingumo lyga“.
8.10 „Benas Tenas. 

Supervisata“. 
8.35 „Katino Leopoldo televi-
zorius“. 
8.45 „Leopoldo gimimo diena“. 
8.55 „Interviu su katinu 
Leopoldu“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu“.
11.50 „Čarlio angelai“. N-7
13.55 „Mano puikioji auklė“. 
14.30 „Didingasis amžius“. N-7
16.45 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga. 
19.30 Šokiai ant ledo. 
23.0 „Pametęs galvą“. N-7  

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. N-7 
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7
8.00 „Bailus voveriukas“.  
8.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
9.00 Sportuok su mumis. 
9.30 Statybų TV. 
10.00 Laikas keistis. 
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
12.40 „Apolo 13“. N-7 
15.20 TV Pagalba. N-7 
16.45 Kvieskite daktarą! N-7 
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Chorų karai.  
22.15 „Karaliaus kalba“. N-7 
0.35 „Priesaika“. N-7 
2.10 „Nepakenčiamas žiauru-
mas“. 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 sprendimas. 
2014 m. Debatų laida
13.30 Dviračio šou (k).
14.00 Sveikinimai. 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
„Kedrų įlanka 7“. N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Atlantų 
kulonas“. N-14
22.55 „Demaskavimas“ (k). 
N-14 

6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Kovos gamtoje“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 Šios vasaros valgiai.
12.30 Savaitgalis su Aleks. 
13.00 „Sodo paslaptys“.
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30  „Paslaptingos istorijos. 
Aiškiaregiai“. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7 
17.00 „Viešbutis “Grand 
Hotel”“. N-7 
19.00 „Amžiaus paslaptys. 
Holivudo tragedija“.  
20.00 „Nematomas žmogus“. 
21.00 SEKMADIENIO 

DETEKTYVAS „Irenė Hus (6)“. 
N-14 
22.45 „Mirtina tyla“. N-14 
0.35 „Paslaptingos istorijos. 
Aiškiaregiai“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“. 
8.30 „Mažasis princas“. 
9.00 Septynios Kauno dienos.  
9.30 Lietuvos tūkstantmečio 
dainų šventė. Dainų diena 
„Tūkstančio aušrų dainos 
Lietuvai“.  
12.50 „Stebuklingi vaikai“.  
13.40 ...formatas.  
14.00 Gailestingumo se-
kmadienis. Šv. Mišių tiesio-
ginė transliacija iš Vilniaus 
Gailestingumo šventovės.  
15.00 „Dviese“ (k).  
15.30 Šventadienio mintys.  
15.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai..  
16.55 TV konkursas „Dainų 
dainelė 2014“. ž 
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k.).  
18.45 Mūsų miesteliai. Obeliai.  
19.35 Vidmantės Jasukaitytės 
kūrybos vakaras su nauja kny-
ga „Ambra“ (k).  
20.50 Durys atsidaro.  
21.15 Lietuvių kinas trumpai. 
„Aš tave žinau“ (k).  
21.45 Koncertas „Passage de 
Lumiere“ („Šviesų pasažas“) 
(k).  
22.45 „Dubysos spindesiai“ (k).  
23.00 Panorama (k).  
23.40 Šokio spektaklis 
„Carmen“ (k). 

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).  

6.15 Alchemija LX. VDU 25 (k). 
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.05 Mano kiemas (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Dviračio šou (k). 
10.45 Alchemija LX. VDU 25 
(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 Alchemija LX. VDU 25 
(k).
18.45 Ne vienas kelyje. 
19.30 Lietuvos sprendimas (k). 
2014 m.
20.30 KTV - kino ir televirtuvė. 
21.00 „Mus supantis pasaulis“. 
22.00 „Pasaulio uostai“. 
23.00 Padėkime augti (k).  
23.30 „Alfa“ savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga. 
0.00 Sveikatos ABC.  
00.50 KK2 (k). N-7 
1.30 24 valandos (k). N-7 
2.05 Yra kaip yra (k). N-7 
3.00 KK2 (k). N-7 
3.45 Autopilotas (k). 
4.15 Farai. N-14. 

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per 15 minučių. 

11.00 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.00 „Topmodeliai“. N-7
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Iš peties“. N-7 
16.00 „Herojus“. N-7 
17.00 „Kokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Taksi 4“. N-7
21.00 „Klyvlendo šou“. N-7 
22.00 „Krintantis dangus“. N-14
23.00 „Nauja norma“. N-14 
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14 
1.00 „Tikri bičai“. N-14 

6.45 Kelias į namus su Rasa 
Rapalyte.
7.15 Kitoks pokalbis. N-7  
8.15 „Fukušima. Ar atominė 
energija saugi?“.
9.20 Šiandien kimba (k). 
9.50 Namų daktaras. 
10.25 „Pažabok stresą!”. N-7 
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Girių takais.  
12.00 „Drugiai“. N-7  
13.05 „Mikropasauliai“. N-7 
16.00 Žinios.
16.20 „Genijai ir piktadariai. 
Marija ir Irena Kiuri“.
17.00 Žinios.
17.20 „Genijai ir piktadariai. 
Sofija Kovalevskaja“.
18.00 Žinios. 
18.30 „Katastrofa 
Fukušimoje“. N-7
19.35 „Savižudybė po 
Černobylio“. N-7
20.40 Žinių naujienos. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 24/7.  
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
23.30 „Profas“. N-14

 
6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Kobra 11“ (k.) N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 Dvi žvaigždės (k).  
12.50 Lašas po lašo (k).  
12.55 Savaitė (k).  
13.25 Pasaulio panorama (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 „Naisių vasara“.  
19.20 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Dėmesio centre.  
21.45 Teisė žinoti.  
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Teisė žinoti.  
23.00 Vakaro žinios.  
23.30 Dokumentinio kino va-
karas. „Kova su terorizmu“.  
0.30 „Senis“. N-7  
1.40 Dėmesio centre (k). 

6.35 „Smalsutė Dora. Dora 
gelbsti sniego karalaitę“. 
7.25 „Labirintas. Tesėjo žyg-
darbiai“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Princesės dienoraštis“ 
(k). 
11.05 „Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu“ (k). 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Lapė ir vilkas“. 

13.45 „Lapė, lokys ir motoci-
klas su lopšiu“. 
13.55 „Audra“. N-7  
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.30 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Nuo...Iki....  
21.30 Žinios. 
22.10 „Juodasis sąrašas“. N-7  
23.10 „Judantis objektas“. N-7 
 
0.10 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
1.05 „Nikita“. N-7 
2.00 „Čakas“. N-7 

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Slibinų dresuotojai“. 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7 
11.00 „Hortonas“. N-7  
12.45 „Skunk Fu“.  
12.55 „Drakonų medžiotojai“. 
N-7 
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 Tik nesakyk mamai. N-7 
21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 „Raudonoji našlė“. 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-14 
2.45 „Eureka“. N-7 
3.35 „Biuras“. N-7
 

6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Ekstrasensai prieš 
nusikaltėlius“(k). N-7 
9.00 „Kedrų įlanka 7“ (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 patikrini-
mas“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Du su puse vyro“. N-7  
20.00 Dviračio šou.  
20.30 Yra kaip yra. N-7  
21.30 „Juodojo vanago žūtis“. 
N-14  
0.25 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.30 Bamba TV. S 

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7 
7.20 „Draugai VIII“. 
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 

8.15 „Nenugalimieji II“. 
8.40 „Galingasis šuo Kriptas“. 
9.05 „Krepšininkai“.
9.35 „Benas Tenas“.  
10.00 „San Francisko raganos 
III“. N-7 
11.00 „Pabaiga“ (k). 
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 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.  
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Uždrausta meilė“.
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Didingiausias filmas“. 
N-14 
22.45 „Begėdis“. N-14
23.45 „V. Vizitas“. N-7 
0.40 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA 
8.05 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2014. Knygos 
„Pasaulis yra gražus“ pristaty-
mas (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 „Stebuklingi vaikai“. 
12.20 Kine kaip kine (k). 
12.45 „Mano mažytė žmona“ 
(k).  
14.00 Prisiminkime. Šoka 
Leokadija Aškelovičiūtė ir 
Vytautas Kudžma. 
14.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
14.30 Šventadienio mintys. 
15.00 Septynios Kauno die-
nos (k).  
15.30 Istorijos detektyvai. 
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k). 

18.00 „Šerlokas. 3/3 s. 
Paskutinė priesaika“. N-7 
19.30 „Aš - vargšas karalius“.  
19.50 Pasaulio panorama.  
20.15 „Marš, marš, tra-ta-ta!“ 
21.35 „Teatras iš nieko“. 
22.30 „Per vėlu pasakyti su-
die“. N-7 
0.00 Panorama (k).  
0.45 Muzika gyvai. Vytauto 
Juozapaičio jubiliejinis vaka-
ras (k). 

5.00 Sveikatos kodas (k). 
5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Ne vienas kelyje.  
6.55 24 valandos. N-7
7.35 „Alfa“ savaitė (k).
8.05 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios. 
9.25 „Alfa“ savaitė (k).
9.50 „To tikrai nežinojau!“  
10.50 „Pasaulio uostai“ (k). 
11.50 „Mus supantis pasaulis“ 
(k).  
12.50 „Pasaulio uostai“ (k). 
13.50 Padėkime augti (k). 
14.15 Valanda su Rūta (k). 
15.50 „Alfa“ savaitė (k). 
16.20 Ne vienas kelyje (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k). 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Universitetai.lt.  
9.55 „Motopatruliai“. N-7 
10.55 „Tamsusis riteris“. N-7
11.55 „Kaulai“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7 
13.25 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis“. N-7 
16.00 „Las Vegasas “. N-7 
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Kaulai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14 
23.00 „Atskirti“. N-14
1.05 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14 

7.30 „Pažabok stresą!“. N-7 
8.00 Girių takais.  
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Nuoga tiesa. N-7 
11.00 Pasaulis X. N-7 
12.00 Patriotai. N-7 
13.00 „Generolas išdavikas“. 
N-7 
14.00 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Kobra 12“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Siurprizas Mamai.  
18.50 Viskas bus gerai! N-7 
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.45 Siurprizas Mamai.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Pasaulis X. N-7 
0.00 „Air America“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.45 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 „Naisių vasara“ (k). N-7
11.30 „Kova su terorizmu“ (k).
12.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (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 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Dėmesio centre.
21.45 Pinigų karta. 
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Pinigų karta. 
23.00 Vakaro žinios.  
23.30 „Šnipai“. N-7  
0.30 „Senis“. N-7
1.40 Dėmesio centre. 

6.35 „Smalsutė Dora. Piratų 
nuotykiai“. 
7.25 „Lapė ir vilkas“.
7.40 „Lapė, lokys ir motoci-
klas su lopšiu“.
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.50 KK2 (k). N-7
10.50 „Amžinai jaunas“ (k). 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Laivelis“.
13.45 „Dėdė Miša“.  

13.55 „Audra“. N-7 
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7 
17.00 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.30 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 
„Universalus karys. 
Sugrįžimas“. N-14
23.55 „Specialioji Los 
Andželo policija“. N-7
0.50 „Nikita“. N-7 
1.45 „Čakas“. N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 Žalioji enciklopedija. 
7.00 „Slibinų dresuotojai“.
7.25 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.00 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7
11.50 Kvieskite daktarą! N-7 
12.25 „Nepaprastas pasau-
lis“. 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 Prieš srovę. N-7
21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios. 

22.00 „Po kupolu“. 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-14 
2.45 „Eureka“. N-7 
3.35 „Biuras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7 
11.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7
12.00 Kalbame ir rodome. 
N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Nuotakos siaubūnės“. 
N-7 
15.00 „Nugalėtoja“.  
15.30 „Dreikas ir Džošas“.
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Du su puse vyro“. N-7 
20.00 Dviračio šou.  
20.30 Yra kaip yra. N-7 
21.30 „Misija „Pelėdos“. 
23.15 „Tramdytojai“. N-14  
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.15 Bamba TV. S

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7 
7.20 „Draugai IX“. N-7.15

7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji II“. 
8.40 „Galingasis šuo Kriptas“. 
9.05 „Krepšininkai“.
9.35 „Benas Tenas“.
10.00 „San Francisko raga-
nos III“. N-7 
11.00 „Pabaiga“ (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 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Pašėlusios naktys“. 
N-14 
23.05 „Begėdis“. N-14 
1.05 „Ties riba“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
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 Valstybės kino kronika. 
2008-01. Lietuva Šengeno 
erdvėje.  
15.00 Lietuvos kapinės. 1 
laida. Senieji palaidojimai ir 
Šventaragio slėnis (k).  
15.30 Linija, spalva, forma 
(k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 „Česlovo Milošo am-

žius“. 2 d 
19.30 Kultūra.  
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 Tango ir bolero. 

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 
11.45 KK2. N-7
12.30 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ 
(k). 
13.05 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).
13.35  Alchemija LX. VDU 
25 (k).
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.10 KK2 (k). N-7 
15.50 Dviračio šou (k).  
16.20 24 valandos. N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 
 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Tavo augintinis.  
9.55 „Motopatruliai“. N-7 
10.55 „Tamsusis riteris“. N-7
11.55 „Kaulai“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7 
13.25 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7 

17.00 „112. Ekstremali pa-
galba“. N-7
18.00 „Kaulai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-7  
21.35 UEFA Čempionų ly-
gos rungtynės. „FC Bayern 
München“ – „Real Madrid 
CF“.
23.40 „Neįmanoma misija 
2“. N-7
2.00 „Naša Raša“. N-14

7.00 Reporteris 
7.45 Siurprizas Mamai.
7.55 „Albanas“. N-7 
10.05 „Air America“. N-7 
11.10 Reporteris. 
11.55 „Aš - Wolfas 
Messingas“. N-7 
13.00 „24/7“.  
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. 
18.45 Siurprizas Mamai.
18.50 Viskas bus gerai! N-7
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Siurprizas Mamai. 
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14 
0.00 „Air America“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.45Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 „Naisių vasara“ (k).. 
11.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).
12.20 Emigrantai (k). 
13.10 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (k).  
13.25 Dėmesio centre (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7.  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Koncertas „Esame“, skirtas 
Lietuvos narystės ES 10-mečiui.. 
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). 

6.10 Labas vakaras, Lietuva (k).
6.35 „Smalsutė Dora. Pasakų 
šalyje“. 
7.25 „Laivelis“.
7.40 „Dėdė Miša“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
9.50 KK2 (k). N-7
10.45 „Nuo...Iki...(k)“.
11.40 Mano vyras gali. N-7.
12.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 

13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Katinas, kuris mėgo vaikš-
čioti vienas“.
13.55 „Audra“. N-7 
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.30 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 
„Mirties apsuptyje“. N-14
0.15 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7
1.05 „Nikita“. N-7
2.05 „Čakas“. N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
11.50 Kvieskite daktarą! N-7 
12.25 „Nepaprastas pasaulis“. 
N-7 
12.55 „Drakonų medžiotojai“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „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 
0.00 „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 „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 „Meilė choleros metu“. 
N-14 
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7.  
2.20 Bamba TV. S

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai IX“. N-7

7.50 „Beprotiški mažųjų nuoty-
kiai“.
8.15 „Nenugalimieji II“. 
8.40 „Galingasis šuo Kriptas“. 
9.05 „Krepšininkai“.
9.35 „Benas Tenas“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k).  
11.00 „Pabaiga“ (k). 
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 „Neramumai Bronkse“. 
N-7 
22.45 „Begėdis“. N-14 
23.45 „V. Vizitas“. N-7 
0.40 „Ties riba“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 „Stebuklingi vaikai“.  
12.20 „Aš - vargšas karalius“ (k).  
12.40 Tango ir bolero (k).  
14.10 „Teatras iš nieko“ (k.).  
15.00 Fotografijos istorija arba 
istorija fotografijoje. 1 laida. 
(kart.).  
15.30 Legendos (k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Filmas-baletas „Eglė - žal-
čių karalienė“. 

19.15 Kultūra.  
19.25 „Rytoj...“  
19.45 Septynios Kauno dienos 
(k).  
20.15 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2014. M. Heideggerio 
knygos „Būtis ir laikas“ pristaty-
mas.  
21.10 Kultūros savanoriai.  
21.40 ...formatas.  
22.00 Naktinis ekspresas. 
22.30 „Beždžioniautojos“. N-14  
0.00 Panorama (k).  
0.45 „Marš, marš, tra-ta-ta!“ (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 
11.45 KK2. N-7  
12.25 Sveikatos kodas. 
13.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
14.05 Yra kaip yra (k). N-7 
15.00 KK2 (k). N-7 
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos (k). N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Adrenalinas. 
9.55 „ Motopatruliai“. N-7 
10.55 „Tamsusis riteris“. N-7
11.55 „Kaulai“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7 
13.25 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Krokodilų gaudytojo die-
noraštis“. N-7

16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7
18.00 „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 Europos pokerio turas. S
0.40 „Šalutinis poveikis“. N-14
2.40 „Naša Raša“. N-7
 

7.00 Reporteris.  
7.45 Siurprizas Mamai. 
7.55 „Albanas“. N-7 
10.05 „Air America“. N-7 
11.10 Reporteris. 
11.55 „Aš - Wolfas Messingas“. 
N-7 
13.00 Patriotai. 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. 
18.45 Siurprizas Mamai. 
18.50 Žinių naujienos. N-7 
19.00 LKL čempionato ketvirtfi-
nalio 1-osios rungtynės. 
21.00 Sąmokslo teorija. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.45 Siurprizas Mamai. 
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nuoga tiesa. N-7 
0.00 „Air America“. N-7
1.00 Reporteris.  
1.45 Lietuva tiesiogiai. 

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

Laikraštį atsiimant „Anykštos“ redakcijoje bei „Žiburio“, „Pušyno“ ir Anykščių vartotojų kooperatyvo parduotuvėje – Gedimino g. 32 – prenumeratos kaina dar mažesnė.



2014 m. balandžio 26 d.

6.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k., subtitruota).  
6.30 Stilius (k).  
7.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).  
8.30 „Volisas ir Gromitas. 
Gyvenimas arba mirtis“.  
9.00 „Volisas ir Gromitas - per 
plauką nuo pavojaus“.  
9.35 „Merlinas“. 1,2 s. N-7.  
13.30 Koncertas „Dovana 
gimtam miestui“.  
15.30 „Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai“ pristato specialų 
projektą „10 metų Europos 
Sąjungoje“.  
16.00 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės.  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.30 „Naisių vasara“..  
19.20 Taip. Ne.  
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014.  
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014.  
23.15 „Šnipai“. N-7  
0.15 „Senis“. N-7
 

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 
7.25 „Katinas, kuris mėgo 
vaikščioti vienas“.  
7.50 „Rodencija ir Dantukų 
fėja“.  
9.20 „Tomas ir Džeris lobių 
saloje“.  
10.40 „Peliukas Stiuartas 

ketvirtadienis 2014 05 01

Litlis“. 
12.25 „Meistrų knyga“. 
14.30 „Nepėsčias Džo“. 
16.30 Gerumo žvaigž-
dė. 2014 m. Koncertas. 
Apdovanojimų ceremonija. 
18.30 Žinios.  
19.00 Valanda su Rūta.  
21.00 Mes švenčiame dešimt 
metų Europos Sąjungoje! 
23.50 „Bebaimis vairuotojas“.  
1.50 „Ties riba“. N-14 
2.45 Sveikatos ABC (k). 

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
8.00 „Mariposa ir fėjos“.  
9.35 „Sinbadas. Septynių jūrų 
legenda“.  
11.10 „Išsinuomokit vaiką!“ 
13.05 „Edvardas 
Žirkliarankis“. N-7 
15.10 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 
17.20 Madam pareis vėliau 
su. Liutauro Salasevičiaus 
2014 metų kolekcijos prista-
tymas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Kaukazo belaisvė arba 
nauji Šuriko nuotykiai“. N-7 
20.45 „Dešimt jardų“. N-7 
22.50 „Pagrindinis įkaltis“. 
N-7 
23.50 „CSI Majamis“. N-14 
0.50 „24 valandos“. N-14 
1.45 „Liudininkai“. N-14 
2.35 „Eureka“. N-7 
3.25 „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 patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Nuotakos siaubūnės“. 
N-7 
15.00 „Nugalėtoja“. 
15.30 „Dreikas ir Džošas“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Du su puse vyro“. N-7 
20.00 Dviračio šou.  
20.30 Prajuokink mane. N-7 
21.30 „Katynė“. N-14
23.55 „Tramdytojai“. N-14
0.55 „Mentalistas“ (k). N-7
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.50 Bamba TV. S

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai IX“. N-7 
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji II“.
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Krepšininkai“.
9.35 „Benas Tenas“. 
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k). 
11.00 „Pabaiga“ (k). 
12.00 „Melo pinklės“. N-7 

13.00 „Purpurinis deimantas“. 
N-7 
14.00 Šios vasaros valgiai 
(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 „Midsomerio žmogžu-
dystės IV. Mirties sodas“. N-7 
23.10 „Begėdis“. N-14 
0.10 „Farų šeima“. N-7 
1.05 „V. Vizitas“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Fotografijos istorija arba 
istorija fotografijoje. 1 laida 
(k).  
8.30 Lietuvos įstojimui į 
Europos Sąjungą.  
11.30 „Stebuklingi vaikai“.  
12.20 Filmas-spektaklis 
„Susitikimas“. 
14.20 TV konkursas „Dainų 
dainelė 2014“.  
16.00 Klaipėdos dramos 
teatro spektaklis „Žemaičių 
piemuo“..  
18.35 Koncertas „Europos 
žvaigždės“.
21.10 Valstybės kino kronika. 
2008-01. Lietuva Šengeno 
erdvėje (k).  
21.35 Lietuvos kapinės. 2 
laida. Didikų ir valdovų palai-
dojimai..  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).  

0.30 „Beždžioniautojos“ (k). 
N-14 
 

5.00 Info diena (k). 
9.00 Žinios.  
9.40 Dviračio šou.  
10.05 Yra kaip yra. N-7  
10.55 24 valandos. N-7 
11.45 KK2. N-7 
12.30 Autopilotas. 
13.00 Tauro ragas. N-7 
13.30 Apie žūklę.  
14.05 Yra kaip yra (k). N-7 
15.00 KK2 (k). N-7 
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos (k). N-7 
17.00 Dviračio šou (k).  
17.25 Yra kaip yra (k). N-7 
18.20 24 valandos (k). N-7  
19.10 KK2 (k). N-7 
19.55 Autopilotas (k).  
20.25 Tauro ragas (k). N-7 
20.55 Apie žūklę (k).  
21.25 Yra kaip yra (k). N-7 
22.20 KK2 (k). N-7 
23.05 Dviračio šou (k).  
23.30 24 valandos (k). N-7  
0.20 Dviračio šou (k).  
0.45 Yra kaip yra (k). N-7  
1.40 24 valandos (k). N-7 
2.30 KK2 (k). N-7 
3.15 Autopilotas (k).  
3.45 Tauro ragas (k). N-7 
4.15 Apie žūklę (k).  
4.45 Yra kaip yra (k). N-7

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Vienam gale kablys. 
9.55 „Motopatruliai“. N-7 
10.55 „Tamsusis riteris“. N-7
11.55 „Kaulai“. N-7  
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7 

14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Kaulai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7 
21.30 „Sinbadas ir 
Minotauras“. N-7 
23.10 „Farai“. N-14 
23.40 „Naša Raša“. N-14 
0.10 „CSI kriminalistai“. N-7 
1.10 „Jokių kliūčių!“ N-7

7.15 Reporteris. 
8.00 Siurprizas Mamai. 
8.10 Lietuva tiesiogiai. 
8.45 Sąmokslo teorija. N-7 
9.45 Patriotai. Žurnalistinių 
tyrimų laida. N-7 
10.45 Pasaulio kiokušin kara-
tė čempionatas. 
13.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (1; 2). N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (3). N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (3)(tęs.). N-7 
18.00 Reporteris.  
18.45 Siurprizas Mamai.  
18.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (4). N-7 
19.50 „Albanas“. N-7. 
21.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14 
22.00 Siurprizas Mamai.  
22.05 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai. N-14. 
0.05 „Tai Chi didvyris“. N-14
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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).  
11.55 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014 (su 
vertimu į gestų kalbą, 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). 
18.30 Kino apdovanojimų ce-
remonija „Sidabrinės gervės“.  
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Kino apdovanojimų ce-
remonija „Sidabrinės gervės“. 
21.45 Duokim garo! 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Duokim garo! 
23.45 „Šnipai“. N-7 
0.45 „Senis“. N-7

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
I“. 
7.25 „Bonifacijaus atostogos“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Nepėsčias Džo“ (k). 
10.50 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“ (k).  
12.30 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“.  
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 Mes su Džeku (My s 

Dzhekom). 1973 m.  
13.45 „Mes su Šerloku 
Holmsu“. 
13.55 „Audra“.N-7 
15.00 „Meilė ir bausmė“. N-7 
17.00 Labas vakaras, Lietuva.  
17.30 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7 
21.00 Mano vyras gali. N-7 
22.15 „Pabandom iš naujo“. 
0.20 „Aeon Flux“. N-7
 

6.35 Teleparduotuvė.  
6.55 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Virtuvė“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7
11.50 Kvieskite daktarą! N-7 
12.25 „Nepaprastas pasaulis“. 
N-7 
12.55 „Drakonų medžiotojai“.  
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
14.00 „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 „Ledynmetis“. 
21.05 „Bibliotekininkas 3. 
Judo taurės prakeiksmas“. 
N-7 
23.00 „Skambutis“. S 
1.15 „Kaukazo belaisvė arba 
nauji Šuriko nuotykiai“. N-7 

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 patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Jaunavedžiai“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.30 „Samdiniai“. N-14 
23.30 „Meilė choleros metu“ 
(k). N-14 
2.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
3.15 Bamba TV. S

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai IX“. N-7 
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“.
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Krepšininkai“.
9.35 „Benas Tenas“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Būrėja“ (k). 
11.00 „Pabaiga“ (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. Triguba 
spiralė“. N-14 
22.50 SNOBO KINAS 
„Šaltasis kalnas“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“.  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 „Stebuklingi vaikai“.
12.20 Muzika gyvai. Vytauto 
Juozapaičio jubiliejinis vaka-
ras (k).
14.30 ...formatas.
15.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso nacionalinės atrankos 
finalas. 2010 m. 
20.00 Durys atsidaro.  
20.30 Lietuvių kinas trumpai. 
Giesmė. 2008 m. Lietuvių 
mitologinės būtybės. 2008 m. 
Lietuvių mitologiniai dievai. 
2007 m.  
21.00 „Apie teisę“. 2/2 s.  
21.10 Linija, spalva, forma.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Fotografijos istorija arba 
istorija fotografijoje. 2 laida. 
Kovojanti Lietuva.  

23.00 Džiazo vakaras. 
Tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2014“.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 „Viso gero, draugai par-
tiniai!“  

5.35 KK2 (k). N-7 
6.20 Dviračio šou (k). 
6.45 24 valandos (k). N-7 
7.35 Dviračio šou (k).  
8.05 Yra kaip yra (k). N-7  
9.00 Žinios. 
9.40 Dviračio šou.  
10.10 Padėkime augti (k). 
10.40 Šefas rekomenduoja.  
11.10 24 valandos. N-7 
11.45 Sekmadienio rytas.  
12.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
13.00 „Pasaulio uostai“ (k). 
13.55 „Mus supantis pasaulis“ 
(k).  
14.50 „Pasaulio uostai“ (k). 
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos (k). N-7  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 
 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
9.55 „Motopatruliai“. N-7 
10.55 „Tamsusis riteris“. N-7 
11.55 „Kaulai“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7 

17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „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 „Šalutinis poveikis“. 
N-14

7.10 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“. N-7
8.10 Siurprizas Mamai.
8.20 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“. N-7. 
9.25 Kitoks pokalbis. N-7
10.25 Nuoga tiesa. debatų 
laida. N-7 
11.30 Tarptautinis bušido tur-
nyras „KOK World GP 2014“.  
13.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (5; 6). N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (7). N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (7) (tęs.). N-7 
18.00 Reporteris.  
18.45 Siurprizas Mamai.  
18.50 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (8). N-7. 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 Siurprizas Mamai.  
21.55 „Mirties sala“. N-14 
0.00 „Iš Meksikos su meile“. 
N-14

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ laikraščio prenumeratos II –ajam ketvirčiui. 
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mas. 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. 15.05 Krymo sala. 15.50 J. 
Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos „Laikas”. 21.10 TV serialas „Kontūzytas, 
arba Plaukimo laisvuoju stiliumi pamokos“. 23.25 Lietuvos „Laikas”. 23.40 
Vakarinis Urgantas. 0.10 Naktinės naujienos.0.20 Vėlai vakare. 1.05 
Vaidybinis f. „Jei gali – atleisk“. 2.25 Mados nuosprendis. 4.10 Ekstrasensų 
mūšis. 5.00 Muzikinis kanalas.

5.15, 21.00 Panorama. 5.50 Aktualus interviu. 6.05, 22.35 Koncertas. 7.20, 
3.20 Vaidybinis f. „Du Fiodorai“. 8.45 Metropolito žodis. 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 9.10, 18.25 TV serialas „Taksi”. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.35, 
17.25 Pavojingas perdavimas. 10.40 24 klausimai. 11.05 Baltarusijos laikas. 
12.10 TV serialas „Gydymas meile”. 13.00 Forumas. 13.50, 1.55 Firmos pa-
slaptis. 14.05, 21.40 TV serialas „Špako žmonės“. 15.15 Arena. 15.30, 3.05 
Tikėjimo pakopos.15.50 Vaidybinis f. „Atskaitos taškas“. 17.30, 2.10 Pavarų 
dėžė. 18.00, 1.00 Moterų žurnalas. 19.15, 1.25 „Eurovizija”. 19.20 Žurnalisto 
tyrimas. 19.50 TV serialas „Gydymas meile“. 20.40 Baltarusija LIFE. 23.45 
Vaidybinis f. „Atminai“. 1.30 Di@blogas. 2.40 Žurnalisto tyrimas.
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5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirki-
mas. 9.30 Tiesa kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 
Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti.13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.35 Kitos 
naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.10 Krymo sala. 15.50 
J. Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.50 
Jūrmala. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos „Laikas”. 21.10 TV žaidimas „Stebuklų 
laukas”. 22.25 Lietuvos „Laikas”.22.40 Respublikos turtas. 0.40 Vakarinis 
Urgantas. 1.25 Vaidybinis f. „Nuotakų miestas“. 2.55 Mados nuosprendis. 
3.50 Ekstrasensų mūšis. 4.45 Muzikinis kanalas.

4.50, 21.00 Panorama. 5.25 Žmogaus teisės. 5.40, 17.25 Žmogus savo vie-
toje. 6.35, 22.30 Koncertas. 7.50, 3.10 Vaidybinis f. „Bumbarašas“ (1). 9.00, 
12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 18.25 TV serialas „Taksi”. 10.00 Baltarusijos 
žemė. 10.10 Apie maistą. 10.40 Žurnalisto tyrimas. 11.05 Dokumentinis 
f. 12.10, 19.45 TV serialas „Gydymas meile“. 13.00, 1.45 Sveikata. 13.35 
Pirmyn į praeitį. 14.05, 21.40 TV serialas „Špako žmonės“. 15.15 Regiono 
naujienos. 15.30 Vaidybinis f. „Atminai“. 16.45, 2.20 Laida automobilinin-
kams. 17.10 Taikus ratas. 19.15, 2.45 24 klausimai. 19.40, 1.15 „Eurovizija“. 
20.30 Atskaitos taškas. 23.50 Vaidybinis f. „Kryžius žemėje ir mėnulis dangu-
je“. 1.20 Di@blogas.
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6.00 Lietuvos „Laikas”. 6.10 Mano meilė. 6.35 Vaidybinis f. „Kin-dza-dza“. 
9.00 Naujienos.9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 9.30 Fazenda. 11.00 
Naujienos. 11.45 Vaidybinis f. „Bevardė žvaigždė“. 14.20 Vaidybinis f. „Baltosios 
Rasos“. 16.05 Vaidybinis f. „Akiplėša“. 20.00 Laikas. 20.30 Vaidybinis f. 
„Kietuolis“. 22.20 Šįvakar su A. Malachovu. 0.00 Žvaigždėlaivis.0.20 Vaidybinis 
f. „Idiotas“. 2.15 Ekstrasensų mūšis. 3.55 Muzikinis kanalas.
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6.50 Naujienos. 7.15 Laida kariams. 7.40 Vaikų klubas. 8.05 Sveikata. 9.00 
Naujienos. 9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.30 Fazenda. 11.00 
Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi. 12.25 Tiesa kažkur šalia. 12.50 Atspėk 
melodiją. 13.30 Levas Prygunovas. 14.35 Respublikos turtas.17.00 Naujienos. 
17.25 Vestuvių sąmyšis. 18.20 Vaidybinis f. „Aštuoni pirmieji pasimatymai”. 20.00 
Laikas. 21.10 Antrininkai. 0.15 Vaidybinis f. „Broliai Grimai”. 2.15 Vaidybinis f. 
„Damos kviečia kavalierius”. 3.25 Pasverti ir laimingi. 5.15 Muzikinis kanalas.

5.20 Panorama. 5.50 Tikėjimo jėga. 6.20 Autografas. 6.45 Aukščiau stogo. 
7.10 Minskas ir minskiečiai. 7.35, 20.05, 0.50 Toje pačioje vietoje tą pačią 
valandą. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 3.45 
Vaidybinis f. „Ką turėjo Senka”. 10.25 Pirmyn į praeitį. 10.50, 1.45 Rytdiena 
- tai mes. 11.15, 3.35 Firmos paslaptis. 11.30 Apie maistą. 12.10 Naujienos. 
Centrinis regionas. 12.35 Medicinos paslaptys. 13.00 Dokumentinis f. 13.30 
Įžymybės. 13.55 Moterų žurnalas. 14.25 Laida automobilininkams. 15.15 
Tavo miestas. 15.30, 2.10 Pašnekesiai apie civilizaciją. 16.00, 3.05 Tyrimo pa-
slaptys. 16.25 Žurnalisto tyrimas. 16.50 Redaktorių klubas. 17.30 Arsenalas. 
18.00 Dokumentinis f. 18.20, 22.30 Mistinės istorijos. 19.15 Superloto. 21.00 
Svarbiausias eteris. 21.55 Orai. 22.15 „Eurovizija”. 23.20 Vaidybinis f. „Vaikas 
iki lapkričio”. 2.40 Baltarusija 24. Savaitės įvykiai.

pirmadienis 2014 04 28

6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirkimas. 9.30 Tiesa kažkur ša-
lia. 10.00 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pi-
etauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 
Jūsų reikalas. 15.20 Krymo sala. 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuos-
prendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
„Laikas”. 21.10 TV serialas „Kontūzytas, arba Plaukimo laisvuoju stiliumi pamo-
kos“. 23.20 Vakarinis Urgantas. 23.55 Naktinės naujienos. 0.10 Pozneris. 1.10 
Vaidybinis f. „Ateikite rytoj“. 2.40 Mados nuosprendis. 4.25 Ekstrasensų mūšis. 

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, 2.10 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 
8.10 X zona. 9.05 Orai. 9.25 Tikėjimo jėga.9.55 Dokumentinis serialas. 10.25 
Minskas ir minskiečiai. 10.50 Pašnekesiai apie civilizaciją. 11.15 Reporteris. 
12.10, 19.50 TV serialas „Gydymas meile“. 13.00 Atgalinė atskaita. 13.30 
Aplink planetą. 14.10 Mūsiškiai. 14.20 Redaktorių klubas. 15.15 Regiono 
naujienos. 15.30 Vaidybinis f. „Vaikas iki lapkričio“. 17.05, 3.05 Arsenalas. 
17.35 Medicinos paslaptys. 18.00 TV serialas „Taksi”. 19.15, 2.05 „Eurovizija”. 
19.20, 3.30 24 klausimai. 20.40 Arena. 21.00 Panorama. 21.45, 4.00 X zona. 
Kriminalinės naujienos. 22.00 Forumas. 22.55, 4.15 Baltarusijos laikas. 23.45 
Aktualus interviu. 0.00 Vaidybinis f. „Atskaitos taškas“. 1.40 Autografas. 2.25 
Di@blogas. 2.55 Laida apie futbolą.
 antradienis 2014 04 29

5.50 Lietuvos „Laikas”. 6.00 TV kanalas „Labas rytas”. 9.00 Kontrolinis pirki-

4.20, 21.00 Panorama. 4.55 Vaidybinis f. „Mažieji bėgliai“. 6.15, 22.35 Mano 
meilės istorija. 7.50, 4.00 Vaidybinis f. „Bumbarašas“ (2). 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 9.10, 17.25 TV serialas „Taksi”. 10.00 Baltarusijos žemė. 10.15 
Apie maistą. 10.40 24 klausimai. 11.05 Dokumentinis f. 12.10, 18.45 TV seria-
las „Gydymas meile”. 13.00 Rytdiena - tai mes. 13.25 Pasitikėk ir tikrink.13.50 
Firmos paslaptis. 14.05, 21.40 TV serialas „Špako žmonės“. 15.15 Regiono 
naujienos. 15.30 Vaidybinis f. „Kryžius žemėje ir mėnulis danguje“. 17.00, 1.50 
Įžymybės. 18.15 „Eurovizija”. 18.20, 3.35 Piniginė ir gyvybė. 19.35 Ansamblio 
„Siabry“ koncertas. 0.05 Vaidybinis f. „Deja vu“.2.20 Di@blogas. 2.45 Biuro sti-
lius. 3.10 Jėgos veiksnys.

penktadienis  2014 05 02

6.00 Laida vaikams. 6.30 Vaidybinis f. „Širli-myrli“. 9.00 Naujienos. 9.20 Kol 
visi namie. 10.00 Jūrmala. 11.00 Naujienos. 11.30 TV serialas „1001“. 15.05 
Vaidybinis f. „Mergina be adreso“.16.50 Didelis skirtumas. 20.00 Laikas. 
20.30 Didelis skirtumas. 22.10 Šįvakar su A. Malachovu. 0.20 Vaidybinis 
f. „Užsispyrėlės sutramdymas“. 1.45 Vaidybinis f. „Fiktyvi santuoka“. 2.50 
Vaidybinis f. „Pagrobimas“. 4.15 Ekstrasensų mūšis. 5.00 Muzikinis kanalas.

5.10, 21.00 Panorama. 5.35 Baltarusijos žemė. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.25 Naujienos. 7.05, 8.05, 
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas „Taksi“. 10.05 Baltarusijos 
virtuvė. 10.35 Piniginė ir gyvybė. 11.00 Dokumentinis f. 12.10, 19.45 TV serialas 
„Gydymas meile”. 13.00 Perkrovimas. 13.40 Aukščiau stogo. 14.05, 22.25 TV 
serialas „Špako žmonės“. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Vaidybinis f. „Deja 
vu“. 17.15, 2.25 Muzikos malūnas. 18.10, 1.40 Mistinės istorijos. 19.15, 1.20 
„Eurovizija”. 19.20 Tyrimo paslaptys. 20.35 Baltarusija LIFE. 21.45 Mūsiškiai. 
21.55 X zona. Savaitės apžvalga. 23.15, 3.20 Reporteris. 23.55 Vaidybinis f. 
„Dviese ašarų saloje“.

šeštadienis  2014 05 03

6.55 Naujienos. 7.20 Tiesa kažkur šalia. 7.50 Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės 
ir gudruoliai. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Kol visi namie. 10.20 
Metas pietauti. 11.00 Naujienos. 11.20 Reta kraujo grupė. 17.00 Naujienos. 
17.20 Reta kraujo grupė. 20.00 Laikas. 20.25 Pasverti ir laimingi. 0.20 Šįvakar 
su A. Malachovu. 1.45 Vaidybinis f. „Damos kviečia kavalierius“. 2.55 Vaidybinis 
f. „Pokštas“. 

4.05, 21.00 Panorama. 4.40 Mūsiškiai. 4.55 Religinė laida. 5.20, 21.40 Aš dai-
nuoju. 7.05 Vaidybinis f. „Dviese ašarų saloje“. 8.30 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 9.10, 4.00 Vaidybinis f. „Jurka - vado sūnus“. 10.20 Autografas. 
10.50 Perkrovimas. 11.30 Apie maistą.12.10, 19.25 Baltarusija LIFE. 12.30, 
2.25 Firmos paslaptis. 12.40 Sveikata. 13.15 Dokumentinis f. 13.40 Minskas ir 
minskiečiai. 14.05, 3.15 Biuro stilius. 14.30 Pavarų dėžė. 15.15 Regiono nau-
jienos. 15.30, 1.55 Muitų sąjunga. 15.55 Atgalinė atskaita. 16.20 Baltarusija 24. 
Savaitės įvykiai. 16.50 Aplink planetą. 17.25 Jėgos veiksnys. 17.55, 2.35 Taikus 
ratas. 18.10, 2.50 Pasitikėk ir tikrink. 18.35, 23.25 Mistinės istorijos. 19.40, 0.40 
Vaidybinis f. „Nepamirškite išjungti televizoriaus“. 

šeštadienis 2014 05 03

6.00 Pagalbos ranka.
6.30 Emigrantai.  
7.25 Bėdų turgus (k).  
8.25 Gimtoji žemė.  
9.00 „Džeronimas“.  
9.25 „Mažasis princas“.  
9.50 „Aviukas Šonas“.  
10.00 Linksmoji knyga. 
10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 „Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu“. 
13.00 Dainų dainelė 2014.  
15.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).  
15.30 Pasaulio panorama.  
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.10 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Auksinės rankos.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Dvi žvaigždės. Pramoginė 
laida.
23.00 „Prancūziška apgaulė“. 
N-14
1.10  „Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu (k)“. 

6.30 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 
6.55 „Beprotiškos linksmybės“. 
7.20 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.45 „Teisingumo lyga “. 
8.10 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
8.35 „Katino Leopoldo vasara“. 

8.50 „Katinas Leopoldas sapne 
ir tikrovėje“.  
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Padėkime augti.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Laikrodžių stabdytojai“.
11.50 „Puikios atostogos“. N-7
13.35 „Mano puikioji auklė“.
14.15 „Didingasis amžius“. N-7 
16.15 „Mamos“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 Koncertas „Padėkite turėti 
mamą“.
21.50 „12 vilties valandų“. N-14
23.45 „Gimę žudyti“. S

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. N-7 
7.30 „Bidamanų turnyras“. 
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
9.00 Tobula moteris. 
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 „Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga“. 
12.40 „Dar nebučiuota“. N-7
14.50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
15.20 TV Pagalba. N-7
16.45 Kvieskite daktarą! N-7 
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Kelionė į Raganų kalną“. 
N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija.
21.10 „Džonsonų atostogos“. 

N-7 
23.05 „Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė“. N-7 
1.30 „Šėtono dešinioji ranka“. 
N-14 
3.15 „Bibliotekininkas 3. Judo 
taurės prakeiksmas“. N-7 

7.00 Yra kaip yra (k). N-7 
8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Šefas rekomenduoja. 
10.30 Kviečiu vakarienės. 
11.00 „Naujakuriai“. N-7 
12.00 Lietuvos sprendimas.
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 nusi-
kaltėlius“. N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 „Vandens milžinas, vardu 
My-Šy“. N-7 
21.30 MANO HEROJUS 
„Drakonų tiltas“ . N-14 
23.30 AŠTRUS KINAS „30 
tamsos dienų“. S 
1.30 Bamba TV. S

6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Kovos gamtoje“. 
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 Šios vasaros valgiai.

12.30 „Savaitgalis su Aleks“.  
13.00 „Sodo paslaptys“.  
14.00 „Superauklė“. N-7  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Paslaptingos istorijos. 
Sniego žmogaus pėdsakais“. 
N-7 
16.30 „Būrėja“.  
17.00 „Toks gyvenimas“. N-7 
19.00 „Mano milžinas“. N-7 
21.00 „Vinetu 2“. N-7
22.50 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7 
23.55 „Paslaptingos istorijos. 
Sniego žmogaus pėdsakais“ 
(k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
8.55 Kultūrų kryžkelė. 
10.15 Krikščionio žodis.  
10.30 Kelias (k).  
10.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2014. M. 
Heideggerio knygos „Būtis ir 
laikas“ pristatymas (k).  
11.30 „Stebuklingi vaikai“. 
12.20 Klaipėdos dramos teatro 
spektaklis „Žemaičių piemuo“ 
(k).  
15.00 Kultūra (k).  
15.15 Baleto artistės Leokadijos 
Aškelovičiūtės jubiliejui. Šoka 
Leokadija Aškelovičiūtė. 1983 
m.  
16.00 „Česlovo Milošo amžius“. 
2 d. (k).  
17.30 „Viso gero, draugai parti-
niai!“ (k).  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.45 Muzika gyvai. XVIII 

Pažaislio muzikos festivalis. 
Metropolitano operos žvaigž-
dės. 
20.20 „Lietuvos lenkų kultūra“. 
21.10 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
22.00 Antonas Brukneris. 
Penktoji simfonija B-dur.  
23.15 Panorama (k).  
23.45 „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso nacionalinės atrankos 
finalas. 2011 m. 

5.00 Info diena (k). 
9.00 Info diena (k). 
13.00 Teleparduotuvė. 
13.30 24 valandos (k). N-7
14.15 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 Nuo...Iki....
19.30 Lietuvos sprendimas (k). 
20.30 Padėkime augti (k).  
21.00 „Mus supantis pasaulis“. 
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 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta. 
4.30 Nuo...Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė.  

9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.lt.  
10.00 „Iš peties“. N-7 
11.00 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per 15 minučių. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara. 
16.00 „Herojus“. N-7 
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 6 kadrai. N-7
19.00 „Aplink pasaulį per 80 
dienų“. N-7
21.30 „Elitinis būrys“. N-7 
22.00 „Krintantis dangus“. N-14 
23.00 „Nauja norma“. N-14 
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14 
 

7.05 „Gamtos pasaulis“. 
7.20 Siurprizas Mamai.  
7.25 Pasaulis X. N-7 
8.25 Siurprizas Mamai.  
8.30 „Moterys kosmose“. N-7 
9.40 Siurprizas Mamai.  
9.45 „Brežnevo laikų mada“. 
N-7 
10.55 Siurprizas Mamai.  
11.00 Viskas bus gerai! N-7 
12.55 Siurprizas Mamai.  
13.00 „Moterų daktaras“. N-7 
16.00 LKL čempionato ketvirtfi-
nalio 2-osios rungtynės. 
18.00 Žinios. 
18.30 „Inspektorius Luisas“. N-7 
20.40 Žinių naujienos. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Paramedikai“. N-14 
23.50 „Gimimo paslaptis“. S
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Lietuvai reikia prasmingų 
pokyčių

Paklaustas, kodėl nutarė kan-
didatuoti į Europos Parlamentą, 
A.Guoga aiškino: „Visų pirma, 
aš esu lietuvis, kuris visa širdimi 
trokšta, kad Lietuva būtų klestinti 
šalis ir ateities Europos kūrėja. Dir-
bu ir stengiuosi savo šaliai, tačiau 
suprantu, kad galiu daugiau – būti 
ne tik verslininku ir filantropu. Tu-
riu idėjų ir minčių, kaip sutelkti ak-
tyvius žmones prisidėti prie mūsų 
šalies gerovės. Kaip sakoma, vienas 
lauke – ne karys, todėl pasirinkau 
bendražygius ir ketinu skatinti pras-
mingus pokyčius“.

Kokių darbų imsitės, būdamas 
europarlamentaru, kad Lietuvos jau-
nimas turėtų darbo savo šalyje, kad 
kuo mažiau jaunų žmonių emigruo-

Antanas Guoga: „Žmonės turi turėti galimybę 
užsidirbti orų pragyvenimą“
Verslininkas, filantropas, Liberalų sąjūdžio kandidatas į Europos Parlamentą Antanas Guoga 

tvirtina, kad europarlamentarai turi sudaryti sąlygas dirbti jaunimui, neužmirštant ir senjorų, ku-
rių  praeities indėlis į šalies ekonomiką – neabejotinas.

tų iš gimtojo krašto? „Būdamas EP 
nariu ketinu jungtis prie tų komitetų, 
kurie sprendžia verslo, verslumo ir 
jaunimo nedarbo problemas. Mes, 
lietuviai, esame gabūs, atkaklūs ir 
„alkani“, bet reikia sukurti geres-
nes sąlygas kurti ir užsiimti verslu: 
sumažinti ar iš viso panaikinti mo-
kesčius pradedančiam verslininkui, 
duoti lengvatų verslui, kuris įdarbina 
jaunimą, dar neturintį darbinės patir-
ties. Įmonėms turi būti teikiama to-
kia parama, kad jos ne tik išgyventų, 
bet sėkmingai konkuruotų tarptau-
tinėse rinkose. Dar viena problema, 
kad visoje Europoje yra per daug 
biurokratijos, Lietuvoje yra beveik 
70 institucijų, kurios kontroliuoja 
verslą. Tų institucijų turi būti daug 
mažiau, o valdininkai privalo turėti 
didesnę kompetenciją, pirmiausia ne 
bausti, o tapti pagalbininkais, patarė-

jais verslu norintiems užsiimti žmo-
nėms. Mažiau prižiūrėtojų – daugiau 
verslo: manau, toks turėtų būti tiks-
las“, - dėstė A. Guoga, antru nume-
riu Liberalų Sąjūdžio sąraše įrašytas 
kandidatas į Europos Parlamentą.

Investicijos – mokymuisi,
inovacijoms

Politikas sako dažnai sulaukiąs 
klausimo, kodėl pasirinko būti Li-
beralų sąjūdžio dalimi. „Liberalų 
sąjūdis pasisako už  būtinybę kurti 
naujas darbo vietas, oraus atlygini-
mo užtikrinimą, finansinę drausmę,  
investicijas į švietimą, inovacijas, 
pagarbą žmogaus teisėms. Liberalų 
sąjūdyje yra daug protingų, gabių 
žmonių, tikiu, kad mes kartu galime 
priimti žmonėms naudingiausius 
sprendimus pagal savo sąžinę ir 

proto balsą“, - pažymi A.Guoga.
Pasiteiravus, kokių žingsnių im-

tųsi, kad didžioji ES investicijų dalis 
būtų nukreipiama naujų darbo vietų 
kūrimui, o ne gatvių asfaltavimui, 
šaligatvių ar įvairių takų tiesimui, 
jis sakė: „Be abejo, yra padaryta 
daug klaidų. Aš siūlau alternatyvą 
– reikia žmogui suteikti galimybę 
užsidirbti sau orų pragyvenimą, su-
grąžinti jaunus žmones iš užsienio. 
Kita vertus, reikia ieškoti galimy-
bių didinti pensijas, nes jos yra per 
mažos, mes stipriai atsiliekame nuo 
Estijos, kas nėra sąžininga, nes tie 
žmonės, kurie užsidirbo pensijas, 
jie atidavė savo sveikatą Lietuvai, 
daug vertės sukūrė. Todėl  pinigai 
turi būti nukreipti į mokymąsi, į 
inovacijas. O tam reikia suburti jau-
nimą, kuris nori dirbti Lietuvoje“.

Daug ir sunkiai dirbo

A. Guoga pats yra gyvenęs įvai-
riose užsienio šalyse ir patyręs 
emigranto vaiko dalią. Būdamas 
vienuolikmetis išskrido pas mamą, 
prieš penkerius metus emigravu-
sią į Australiją. „Iki to laiko augau 
Alytaus rajone, Kalesninkuose, 
kur teko ir pomidorus prižiūrėti, 
ir turguje juos pardavinėti. Vėliau 
Melburne lankiau mokyklą, o no-
rėdamas turėti savo pinigų, dirbau 
įvairiausius darbus: pjoviau žolę, 
ploviau automobilius, remontavau 
siuvimo mašinas. Šis laikotarpis 
buvo sunkus ir labai užgrūdino: 
teko iš naujo pratintis prie mamos, 
gyvenimo svetimoje šalyje, nau-
jos kalbos. Manau, kad emigrantai 
puikiai žino, kokia ta duona svetur. 
Iš tiesų nesvarbu, kurioje pasaulio 
dalyje gyveni, jeigu nori užsidirbti, 
reikia turėti idėją ir žinoti ko nori – 
tada viską gyvenime gali pasiekti“, 
– atviravo žinomas verslininkas.

Vos 20-ies būsimasis politikas 
įsidarbino „CitiBank“ valdomame 
investiciniame banke Honkonge, 
kur buvo atsakingas už naujų kli-
entų pritraukimą ir jų investicinio 
portfelio valdymą. Aktyviai ir sun-
kiai dirbdamas jis sukaupė pradinį 
kapitalą, o sugrįžęs į Australiją sė-
kmingai investavo į naujienų por-

talą valdančią ir gyvybės draudimo 
paslaugas teikiančias bendroves. 
Tai paskatino verslininko susido-
mėjimą informacinėmis technolo-
gijomis. Be to, jis vystė prekybos 
verslą Londone.

Sukūrė daugiau kaip 
500 darbo vietų

Šiandien įmonės, į kurias in-
vestavo A. Guoga, yra sukūrusios 
daugiau kaip 500 darbo vietų, iš 
jų daugiau kaip 300 – Lietuvoje. 
Jis investavo į nekilnojamojo tur-
to ir interneto projektus, poilsio ir 
pramogų parką „TonyResort“ Anu-
priškėse (Trakų r.), sporto ir laisva-
laikio prekių internetines parduotu-
ves TonySports“ bei „TonyStreets” 
Kaune. Pasiekimai versle sulaukė 
pripažinimo – 2011 m. verslininkui 
suteiktas Pasaulio lietuvio apdova-
nojimas, tais pačiais metais jis tapo 
„Verslo švyturio“ rinkimų laureatu.

Pasidomėjus, kokia sėkmingo 
verslo formulė, A.Guoga teigė: 
„Reikia globaliai mąstyti. Verslas 
turi dirbti visame pasaulyje, verslas 
neturi ribų. Net ir rajonuose reikia 
mąstyti globaliai. Mes esame di-
džiulėje jūroje, kur nėra jokių sie-
nų, reikia turėti naujoviškų žinių ir 
pasitikėti savimi“.

Užsiima filantropine veikla

Jau apie 10 metų A.Guoga akty-
viai užsiima filantropine veikla – 
vien „Bėdų turgui“ nuo 2007 metų 
paaukojo daugiau kaip milijoną litų, 
taip pat labai prisideda prie „Maisto 
banko“ veiklos. Itin didelę, ne vieną 
milijoną siekiančią, paramą jis sky-
rė šalies sportui: krepšiniui, irklavi-
mui, tinkliniui ir t. t. 

„Esu įsitikinęs, kad žmonės, 
kuriems sekasi, turi dalytis savo 
sėkme su visuomene. Manau, kad 
jeigu gali, turi padėti tiems, kam li-
kimas pagailėjo sėkmės, duonos ar 
sveikatos“, - įsitikinęs A. Guoga.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 
rinkimų kampanijos sąskaitos. 

Užsakymo Nr.804

Liberalų sąjūdžio kandidatų į Europos Parlamentą sąraše Antanas Guoga (kairėje) yra antras, o 
rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis – penkioliktas. Abu kandidatai Pavarių girininkijoje sodino 
medelių sodinukus.

užjaučia

Mes negalime užpildyti 
Jūsų netekties, bet norime 
pasidalinti Jūsų skausmu. 

Nuoširdžiai užjaučiame 
Loretą ČEKAUSKIENĘ, 
mirus mamai.

Pirminės sveikatos prie-
žiūros centro bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame 
Donatą TUSKĄ, mirus bro-
liui.

Medžiotojų klubo 
„Svėdasai“ medžiotojai

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“
 

skelbia nusidėvėjusio ir nenaudojamo materialinio 
turto viešą pardavimo aukcioną.

Bus parduodama: 

1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais, inv.Nr. 474, unikalus Nr. 3496-5010-9018, 
3496-5010-9029, pradinė pardavimo kaina 8054 Lt. Turtas neeksploatuojamas.
2. Viešintų katilinė su priklausiniais, inv. Nr. 473, 480 unikalus Nr.3496-9011-1010, 
3496-9011-1032, 3496-9011-1021, pradinė pardavimo kaina  7207 Lt.Turtas neeksploatuojamas.
3. A/m FORD TRANSIT, valst. Nr.APG 314, inv.Nr. 840, 1997 m. laida, pradinė 
pardavimo kaina 1181 Lt.
4.VW TRANSPORTER, valst..Nr.ARU 506, inv.Nr.868, 1993 m. laida, pradinė 
pardavimo kaina 1358 Lt.

Aukcionas įvyks 2014 m. gegužės 13 d. 10 val. UAB“Anykščių šiluma“ II-ojo aukšto salėje,Vairuotojų 
g.11, Anykščiuose. Neįvykus pirmajam aukcionui arba jame turto nepardavus, kitas aukcionas vyks 
2014 m. gegužės 20 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Apžiūrėti parduodamą turtą galima darbo dienomis, 
nuo 9 iki 15 val. Dėl automobilių pirkimo kreiptis pas atsakingą asmenį Povilą Prapiestį, tel. 8-381-
52219, 8-698-79584, dėl nekilnojamojo turto – pas inžinierių V.Matelį tel.8-686-52835, 8-381-52219.

Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad į bendrovės kasą ar atsi-
skaitomąją sąskaitą Nr.LT 697300010002493557 AB banke Swedbankas sumokėtas pradinis įnašas 10 
procentų dydžio nuo perkamo turto vertės. Prekę nupirkus, įnašas įskaitomas į prekės vertę.Aukcione 
pralaimėjusiems dalyviams įnašas grąžinamas. Aukcione laimėjusiam dalyviui turtą pirkti atsisakius, 
pradinis įnašas negrąžinamas.

Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono grynaisiais pinigais į 
UAB“Anykščių šiluma“ kasą arba banko pavedimu į aukščiau nurodytą  atsiskaitomąją sąskaitą.

Iš nuotraukos 
darome portretus 

laidotuvėms 

(iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai), 

Nuotraukos su 

rėmeliais 

kaina – 35 litai.



2014 m. balandžio 26 d.SKELBIMAI

parduoda

įvairus

Lietuvos miškų valdymo 
bendrovė „Girmedis“ 

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

brangiai. Parduoda medieną. 
Miškovežio paslaugos.

Tel. (8-612) 12058.

Renkasi balandžio 29 d. 14 val. ad re su: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

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

ORGANIZUOJA B  ka te go rI Jos
VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.

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

A. Jogelos IĮ „Skardininkas“
 STOGŲ DENGIMAS
 SKARDINĖS STOGŲ

   DANGOS
 SKARDOS GAMINIAI

Tel. (8-611) 43781.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS. 

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

Kavarsko paukštynas 
PREKIAUJA vienadieniais 
ir paaugintais VIŠČIUKAIS 
BROILERIAIS, LESALAIS.

Tel. (8-611) 46451.

PAVASARINĖS
 NUOLAIDOS
nuo 10 % iki 50 % 

Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.
A.Baranausko a. 9, Anykščiai

kavinės “Erdvė“ rūsyje 
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Nekilnojamasis turtas,  miškai

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

Tel. (8-612) 85703.

„Liudiškių“ sodininkų bendrijoje - 
sodą. Yra geodeziniai matavimai, 
vanduo, juodžemis.

Tel. (8-647) 68166.

Anykščių rajone, Keblonių gyven-
vietėje - namą (2 km iki Anykščių).

Tel. (8-612) 61429.

Mindaugo gatvėje - tvarkingą dvie-
jų kambarių butą (1-as aukštas).

Tel. (8-614) 04491.

Skubiai - butą Anykščiuose, Žiburio 
g., 78 kv.m., namas mūrinis,  1990 
m., kaina 39.000 Lt. 

Tel. (8-657) 41719. 

Ramybės mikrorajone - vieno kam-
bario 36 kv. m butą (2-as aukštas, 6 
kv. m balkonas įstiklintas, kaina su-
tartinė).

Tel. (8-602) 19655.

Žemę (yra trobesiai).
Tel. (8-612) 86675.

Mišką Anykščių rajono Liudiškių 
kaime. Plotas - 3 ha.

Tel. (8-5) 240-16-82.

Statybinės medžiagos

Įmonė nuolat - džiovintą, nekali-
bruotą ir kalibruotą statybinę medie-
ną įvairių išmatavimų.

Tel. (8-698) 30995.

Žemės ūkio technika, 
produkcija

Purkštuvus, bulvių sodinamąsias, 
rotacines šienapjoves, kultivatorius, 
lėkščiuotuvus, vagotuvus, šnėkus, 
„Kverneland“ plūgus ir kt.

Tel. (8-612) 57075.

Dviejų korpusų pakabinamą plūgą 
prie traktoriaus, keltuvą malkoms 
krauti, AUDI-80 „bulka“ keturias du-
ris.

Tel. (8-670) 17616.

Ūkininkas - įvairių veislių bulves.
Tel. (8-614) 35644.

Bulves pašarines ir tinkamas sodi-
nimui. Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Kitos prekės

Kontaktiniai lęšiai internetu - len-
gvai ir greitai! 10 litų nuolaidos kodas 
“ANYKSTA” internetinėje www.kon-
taktiniailesiai24.lt parduotuvėje! 

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

Tel. (8-618) 39872.

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

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

Vienfazį suvirinimo aparatą 
„Herkulas“. Aviną.

Tel. (8-629) 56154.

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

Tel. (8-607)12690.

Kompostinius Kalifornijos sliekus ir 
sliekų pagamintą biohumusą.

Tel. (8-686) 56748.

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-

niai), anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Išpardavimas. Durpių briketus nuo 
300 Lt, anglis nuo 550 Lt. Sveria kli-
ento kieme. Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas taupantiems. Beržo, 
uosio briketai pigiau.

Tel. (8-671) 91348

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas kaladėmis. Atraižas. Gali 
supjauti. Veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Malkas. Turi skaldytų. Veža po 8 
metrus. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-617) 80504.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas trinkomis, skaldytas. Perka 
mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

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

Tel. (8-653) 77985.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS Balandžio 27 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukšty-
no vakcinuotais sparčiai augančiais ROSS-309 
veislės vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2 
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8  
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kai-
na nuo 12 Lt), prekiausime kiaušiniais, turėsime 
gaidžiukų, spec. lesalų, (jei vėluosime prašo-
me palaukti, tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 28 d. 
(pirmadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis, 
bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414), 
kaina nuo 12 Lt: Staškūniškyje 6.50, Kurkliuose 
7.00, Skiemonyse 7.20, Auleliuose 16.50, 
Svėdasuose (prie turgelio) 17.00, Varkujuose 
17.15, Debeikiuose 17.20, Kalveliuose 17.25, 
Čekonyse 17.30, Elmininkuose 17.35, N. 
Elmininkuose 17.40, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 17.50, Ažuožeriuose 
18.15, Zaviesiškyje 18.20, Kavarske 18.30.

NAUDOTI BALDAI ir interjero 
detalės iš Vokietijos.

GAUTA NAUJA SIUNTA.
Darbo laikas:I-V 9-18; 
VI 9 - 14; VII - nedirbame
Gruodžio 17-osios g. 14,
Ukmergė, tel. (8-684) 65504.

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 menkaver-
tę medieną nuo žemės ūkio paskir-
ties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

H. Petronio P.Į.  kasa tvenkinius.
www.tvenkiniai.net, tel.: (8-614) 

61960, (8-615) 61741.

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

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

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

Tel. (8-679) 90305.

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

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

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

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-606) 85525.

Fasadų šiltinimas, fasadų apdai-
los darbai įvairiomis medžiagomis. 
Konsultuojame, aprūpiname me-
džiagomis.

Tel. (8-676) 52289.

Griauname pastatus, sumalame 
statybines atliekas.

Tel. (8-682) 92949.

Remontuojame plokščius stogus. 
Parduodame statybines medžiagas.

Tel. (8-611) 44505.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm; 

0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Mobiliu gateriu pjaunu medieną 
Jūsų namuose, statau medinius kar-
kasinius pastatus, pavėsines. Atlieku 
kitus statybos darbus.

Tel. (8-672) 38079.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Nuoma

Išnuomoju 32 ha Storių kaime. 1 
ha - 180 Lt/metus. Nebūtina mokėti 
iš karto.

Tel. (8-602) 84088.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Remontuoju visų tipų siūvimo ma-
šinas.

Tel. (8-647) 09503.
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perka

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, GENERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

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

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

UAB „BOVARIS“
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.

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

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-657) 41767.

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir se-
selei Astai BARTULIENEI už rūpestingą ir švelnų, nuoširdų žodį.

Šerių k., P. ir P. Dunčiai 

Nuoširdžiausius padėkos žodžius norime tarti gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už nuostabų gy-
dymą, ištvermę ir gerus patarimus.

K., P., M. Šiktarovai

Nuoširdus ačiū šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai 
Astai BARTULIENEI už nuostabų gydymą ir priėmimą.

T., P., L. Vitkūnai

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Violetai GUSTIENEI ir seselei 
Laimutei už rūpestingą gydymą ir nuoširdumą.

M. ir E. Tvardauskai

Nuoširdus ačiū šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI ir seselei 
Laimutei už rūpestingą gydymą, gerą žodį ir kantrybę.

Lionė Bružienė

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Violetai GUSTIENEI ir sesutei 
Laimutei už kvalifikuotą ir malonią pagalbą, už moralinę paramą ir 
begalinį rūpestį, už kilnumą ir paprastumą.

Ona ir Rimantas Kukarevičiai

Nuoširdus ačiū už gydymą, gerą, padrąsinantį žodį, operatyvumą 
gydytojai Violetai GUSTIENEI ir sesutei Laimutei.

Aldona ir Jonas

Ačiū už kvalifikuotą gydymą, patarimus, dėmesį gydytojai Violetai 
GUSTIENEI ir sesutei Laimutei.

Angelė Kukarevičienė

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Kęstučiui BAJARŪNUI ir 
slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI už rūpestingą gydymą ir dėmesį 
suteikiant stiprybės mūsų šeimai.

A. ir V. Tylos

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir seselei 
Ramunei už rūpestį, gydymą, kantrybę, nuoširdžius patarimus. Ačiū 
Jums.

Orlovai

Nuoširdžiai dėkoju už rūpestingą sveikatos priežiūrą, už su-
pratimą, užuojautą, gerus patarimus gerbiamiems gydytojams 
Virginijai PAŽĖRIENEI, Kęstučiui BAJARŪNUI, seselei Reginutei 
VIRŠYLIENEI.

Pagarbiai,
Arvydas Paškevičius

Širdingai dėkojame gerbiamai gydytojai Dianai IRICIAN ir slaugy-
tojai Kristinai LIUTKIENEI už rūpestingą gydymą, šiltus žodžius ir 
patarimus.

Pagarbiai,
Vanda ir Arvydas Paškevičiai

Su artėjančia medicinos darbuotojų diena, Dalia KAZLAUSKIENE, 
Rūta PACIŪNIENE, Irute MIKUČIONIENE. Jūs esate tam, kad mes 
būtume sveiki ir gautume gyvenimo džiaugsmo.

J. ir J. Čeniai

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

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-606) 14770.

Žemę Puntuko kadastrinėje vie-
tovėje: Maigiai, Kirkiliškiai, Egliai, 
Kubiliškiai, Šlavėnai ir kt. Žemė 
gali būti nenaši. 

Tel. (8-687) 76191.

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

Tel. (8-692) 05288.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

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

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

Tel. (8-650) 16017.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Pasiima, utilizuoja. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-633) 39897.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, 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 ver-
šelius. Sąžiningai saveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima.

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

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

Tel. (8-680) 22009.

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

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

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

Ieškome žmogaus prižiūrėti mo-
čiutę Anykščiuose. 

Tel.: (8-682) 47178, 
(8-698) 14643.

Reikalingi darbuotojai:
 C-kategorijos vairuotojas. 

Darbas su savivarčiu sun-
kvežimiu.

 E-kategorijos tarptautinių 
reisų vairuotojas.

 Autošaltkalvis.  
 Tel. (8-698) 46745.
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Gailenis, Dargailė, Klaudijus, 
Vilūnė.

šiandien

balandžio 27 d.

balandžio 28 d.

balandžio 26 - 28 d. delčia.

Anastazas, Zita, Gotautas, Aušra, 
Žydrė, Edilija.

Prudencijus, Valerija, Vygantas, 
Rimgailė, Vitalius, Vygandas.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

+20

+6

mįslė

komentaras
anyksta.lt

Amiliutė gyvena Europoje

„Žiba kaip šilkas, kanda kaip 
vilkas?“

Ketvirtadienio mįslės: „Gyva 
būdama ant vandens siūbavau, nu-
mirus – po galva palindau?“ teisin-
gas atsakymas – žąsis. 

„Spėjėjui“:

„Turbūt Juodelis jaučia, kad 
Jo paskutinė kadencija, taip 
elgtis su rajono rinkimų komi-
sijos pirmininku negalima, tai 
pasityčiojimas iš žmogaus, kuris 
stengiasi dėl rajono, bet man at-
rodo, kad Jis ištvers ir rinkimai 
į vyks.“

„Baltijos žiedo“ dviratininkai 
nakvojo Viešintose Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Antrąją Velykų dieną, po vidurdienio, Tarptautinio labdaros žygio „Baltijos žiedas“ dviratininkai 
atvyko į Anykščius. Pasivažinėję vasaros rogutėmis nuo Kalitos kalno, pernakvoję Viešintose Kielų 
sodyboje, dviratininkai išmynė Latvijos link. 

Žygis startavo Lenkijoje, jį or-
ganizavo Lenkijos vertimų biuras 
„TextPartner“, o Lietuvoje į šį 
žygį įsiliejo vertimų biuras „Dis-
kusija“, kurio iš Užpalių kilusi 
direktorė Asta Rusakevičienė ir 
vadybininkė viešintiškė Jurgita 
Kielienė kartu su žygio dalyviais 
atmynė į Anykščius.

Kartu dviratį atmynė ir kitas 
mūsų kraštietis, Vilniuje sporto 
prekėmis prekiaujantis Dainius 
Kiela. 

Už kiekvieną dviračiais numin-
tą kilometrą žygio rėmėjai moka 
po 5 JAV dolerius, kurie bus skirti 
vertėjams ruošti Afrikoje.

„Vertėjų darbas toje šalyje yra 
ne ką mažiau svarbus, kaip gy-
dytojų, - pastebėjo Jurgita Kielie-
nė. – Afrikiečiai tiesiog užversti 
informacija, tačiau vietiniams ji 
neįkandama dėl afrikiečių kalbų 
įvairovės.Gyvybiškai svarbią in-
formaciją mes siekiame skleisti 
per kalbą. Paruošti vertėją, Afri-
koje gebantį versti į vietines kal-
bas, kainuoja apie 1000 JAV do-
lerių, tad žygiu mes prisidėsime 
prie šio kilnaus tikslo. Kenijoje 
organizacija „Vertėjai be sienų“ 
prieš pora metų atidarė vertėjų 
mokymo centrą, kuris ruošia dau-
giausia sveikatos apsaugo srities 
vertėjus.Visos surinktos lėšos ke-
liauja į minėtos labdaros organi-
zacijos sąskaitą“. 

“Kaip „Gydytojai be sienų“, 
taip ir „Vertėjai be sienų“ gelbėja 
tūkstančius gyvybių. Mums labai 
svarbu, kad lietuviai, vertimų biu-
ras „Diskusija“, prie šio kilnaus 
tikslo prisidėjo, - sakė biuro vado-
vė A. Rusakevičienė.

Žygio dalyviai Lietuvos keliais 
numynė apie 400 kilometrų, to-
liau važiuoja Latvijos, Suomijos 
ir Švedijos keliais, kol įveikę apie 
2300 kilometrų, sugrįš į Lenkiją. 

Žygio „Baltijos žiedas“ dviratininkai Anykščiuose, prie paminklo Laisvei. Trečia ir pirmas iš dešinės 
– iš viešintų kilę Jurgita ir Dainius Kielos. 

Žygio vadovas lenkas Marekas Gawrysiakas aplink Baltijos jūrą 
keliauja originaliu dviračiu. 

Autoriaus nuotr. 

Atsibudo – saulė švietė
Jaučiasi ji europietė.
Toks lengvumas, tyras oras
Ir gyventi kokis  noras.

Pamąstai ir aptikai
Jau išties kiti laikai
Viskas čia kitaip, net ta
Prasidėjus žaluma.

Štai jau dešimt metų bėga,
Kai Europoj mūs sermėga
Mes barbarai jau nežiaurūs - 
Metam litus, imsim eurus.

Ji kėdutėj tyliai supas – 
Koks, sakyčiau, patogumas.
Nė sapnuot nesapnavau
Europiete patapau. 


