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vanduo – nebalsavo už Ropę Senųjų Elmininkų kaimo gy-
ventoja Emilė Žilienė sako nulei-
dusi rankas ir nežino ką daryti, 
nes trūkus vandentiekio, kuris 
priklauso žemės ūkio bendrovei 
„Elma“, trasai vanduo užliejo šio 
kaimo gyventojų daržus ir užpylė 
jos rūsį. 

„Kai kreipiausi į bendrovės au-
galininkystės padalinio vadovę Ja-
niną Kisielienę pagalbos, ši atšovė, 
kad jeigu prezidento rinkimuose 
nebalsavote už Bronį Ropę, tai te-
gul trūkusį vandentiekį jums taiso 
konservatorius meras Sigutis Obe-
levičius“, - apie ūkinę problemą su 
politiniu prieskoniu „Anykštai“ 
pasakojo E.Žilienė.

ŽŪB „Elma“ augalininkystės padalinio vadovė 
Janina Kisielienė (su ąsočiu) jaučia apmaudą, 
kad dauguma kaimiečių prezidento rinkimuo-
se balsavo už konservatorių remiamą Dalią 
Grybauskaitę, bet ne už jos partietį, Ignalinos 
rajono merą Bronį Ropę. Valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos narė J.Kisielienė, trūkus vandentie-
kiui, kaimo gyventojus galėtų pagirdyti bent 
jau iš ąsočio. 
   Autoriaus nuotr.

Emilė Žilienė sakė, jog dar kurį laiką nesii-
mant tvarkyti trūkusios vandentiekio trasos, 
žmonės negalės be aulinių įeiti ne tik į savo 
pievas, bet ir daržus.

Remontui turėtų prisidėti 
ir gyventojai

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė 
J.Kisielienė neneigė, jog S.Elmininkų 
kaimo gyventojai dėl trūkusio van-
dentiekio patarė kreiptis į merą 
S.Obelevičių.

„Vandentiekis priklauso mūsų ben-
drovei. Bendrovė – „Agrokoncerno“ 
įmonių grupei. Kiek gi mus Ramū-
nas Karbauskis ( Valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos pirmininkas ir „Agrokon-
cerno“ vadovas – 
red.past.) mus gali 
šelpti? 

Naudos švarų vandenį, neturės 
rūpesčių dėl nuotekų

Įgyvendinus europinėmis lėšomis finansuotus projektus, 
Anykščių miesto gyventojai jau seniai geria vieną švariau-
sių šalyje vandenį ir naudojasi nuotekų tinklais. 

Dabar Europos parama pasiekė ir mažesnius rajono 
miestelius ir kaimus. UAB „Anykščių vandenys“ baigia 
įgyvendinti beveik 7 milijonų litų vertės projektą „Vanden-
tiekio ir nuotekų tinklų plėtra Anykščių rajone“ (Anykš-
čiuose, Vėjališkiuose, Ažuožeriuose ir Svėdasuose), pagal 
Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008 – 
2015 metų plėtros strategiją. Projektas yra finansuojamas 
pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų ES struktūrinę paramą.  

Apie projekto įgyvendinimą, jo naudą gyventojams 
mintimis dalinasi UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus 
pavaduotojas Algirdas DAUKŠA.

Kankinsis. Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Nijo-
lė Pranckevičienė su drausmine 
nuobauda – pastaba - turės gy-
venti net iki rudens. Jos bylos dėl 
ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIAUS VILIAUS JUODELIO 
paskirtos drausminės nuobaudos 
panaikinimo nagrinėjimas ati-
dėtas net iki rugsėjo 22 dienos. 
N.Pranckevičienė ir šio skyriaus 
vedėja Vida Dičiūnaitė nuobaudas 
gavo dėl netinkamo darbo rajono 
mokyklose diegiant elektroninio 
pažymėjimo sistemą. V.Dičiūnaitė 
su nuobauda susitaikė ir dėl jos pa-
naikinimo į teismą nesikreipė.

Paroda. Fotografas Vytautas 
Janulis, kurio darbai publikuojami 
„Anykštos“ internetinės svetainės 
rubrikoje „Anykštijos meno albu-
mas“ , „Anykštai“ pasidžiaugė, 
kad gauna iš skaitytojų labai daug 
šiltų atsiliepimų. Taip pat fotogra-
fas sulaukė ir pasiūlymo surengti 
savo darbų parodą Jonavoje. 

Donorams. Ignalinos rajono sa-
vivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro Anykščių skyrius kviečia 
gyventojus pasinaudoti galimybe 
pasirašyti sutikimą donoro kortelei 
gauti. Sutikimą galima užpildyti 
apsilankius interneto svetainė-
je www.transplantacija.lt, radus 
nuorodą „Pasirašyk internetu“ ir 
patvirtinus savo tapatybę per elek-
troninę bankininkystę ar elektroni-
niu parašu. Tai užtrunka vos keletą 
minučių.

Prižiūrės. Rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus ir SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIAUS VILIAUS JUODELIO 
darbotvarkėse nurodoma, kad abu 
jie penktadienį „išvyksta į koman-
diruotę į Švediją, Odeshog miestą, 
Odeshogo miesto mero Magnus 
Oscarsson kvietimu. Kelionės 
tikslas - bendradarbiavimo sutar-
ties pasirašymo aptarimas“. Meras 
pasirašinės, o DIREKTORIUS pri-
žiūrės ar gražiai pasirašo?

SVEiKiNimAi. Primename, 
kad per mūsų laikraštį galite pa-
sveikinti savo artimuosius vestu-
vių, jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 50 litų.

Pradėjo veikti 
tinginių sporto 
klubas

Rajono Taryba turėtų sudaryti 
specialią tyrimo komisiją

Seimo narys Ričardas Sargū-
nas sakė, kad už neteisėtą pri-
vačios informacijos išviešinimą 
turi atsakyti ne iešmininkas, o  
vadovas.

Pasirodė naujas
„Aukštaitiškas 
formatas“ 

išėjo antrasis šių metų žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“, kurį galima įsigyti 
visose prekybos vietose, numeris.

Svėdasuose sumontuoti čekiški nuotekų valymo įrenginiai. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Chemikalai. Anykščių po-

licijoje gautas E. K., gimusio 
1991 metais, gyvenančio (pagal 
Utenos vyriausiojo policijos ko-
misariato Komunikacijos gru-
pės vyriausiosios specialistės 
Lauros Palevičienės duomenis) 
Anykščių rajono savivaldybėje, 
pareiškimas, kad pastebėjo, jog 
iš namo kieme esančio pagalbi-
nio pastato pavogtos plastikinės 
talpos su žemės ūkiui skirtomis 
cheminėmis medžiagomis. Žala 
tikslinama.

Grasino. Gegužės 15 dieną  
apie 18 valandą minučių Vie-
šintų seniūnijoje, V. L. (1,62 
prom.), gimęs 1963 metais,  
pistoletu (šratiniu ir neužtai-
sytu) grasino nužudyti pažįsta-
mą V. L., gimusį 1991 metais. 
V. L. sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. 

Alyva. Iš transformatoriaus 
Andrioniškio seniūnijoje pa-
vogta 76 kg transformatorinės 
aušinimo alyvos. Žala 294,88 
litai.

Kūno grožio ir sveikatos studijoje 
pastatytus „Vacu Activ“ treniruoklį  
ir „Roll“ masažuoklius verslininkė 
įsigijo po to, kai pati juos išban-
dė. Norėdama atsikratyti antsvorio 
R.Paužuolė bandė nemažai metodų, 
tačiau jai labiausiai veiksmingu ir 
mažiausiai kankinančiu pasirodė 
„Vacu Activ“.

„Vacu Activ“ išoriškai panašus 
į patį paprasčiausią bėgimo takelį, 
tačiau jis turi daugybę papildomų 
funkcijų. Sportuojantis žmogus 
aprengiamas „sijonu“, kuris lyg ir 
perskiria žmogau kūną – viršutinė 
kūno dalis lieka nepridengta, o ap-
atinė – atsiduria vakuuminėje, izo-
liuotoje zonoje. Įsijungus bėgimo 
takelį, sportuojančio žmogaus kojos 
dirba vakuume, kuri suaktyvina lim-
fos apytaką, skatina odos ir poodžio 
mikrocirkuliaciją, padidina leukoci-
tų kiekį kraujyje. Tuo pat metu pa-
leidžiama ir LED šviesos terapija, 
infraraudonieji spinduliai sukuria 
saunos efektą, kai temperatūra pake-
liama iki 50 laipsnių; ozono terapija, 
aromoterapija, įjungiamos kalogeno 
lempos, kurios stiprina, gražina odą. 
Žodžiu, sportuojantis žmogus įdeda 
nedaug pastangų, už jį didįjį darbą 
atlieka pats aparatas. Viena treniruo-
tė trunka apie 30 min. Sportuojant 

Pradėjo veikti tinginių sporto klubas
Buvusio Anykščių buitinio pastate, priešais „Jaros“ parduotu-

vę, Baranausko a.14, pradėjo veikti Kūno grožio ir sveikatos stu-
dija, tačiau studijos savininkė Rasa Paužuolė, juokauja, kad tai 
„tinginių sporto klubas“.

įprastu bėgtakiu tokių rezultatu gali-
ma pasiekti tik per dvi valandas.

Vienas pirmųjų Anykščių Kūno 
grožio ir sveikatos studijos „Vacu 
Activ“ treniruoklį išbandė žinomas 
verslininkas Erikas Mikalauskas. 
„Dvigubas jausmas. Po trumpos 
treniruotės jaučiau, jog organizmas 
tikrai padirbėjo, išsikroviau. Tačiau, 
jaučiausi ne pervargęs, o lengvas, 
žvalus.“ - „Vacu Activ“ įvertino 
verslininkas E.Mikalauskas. 

Jei su „Vacu Activ“ sportuojan-
čiam žmogui intensyviai, pagal savo 
galimybes ir poreikius reikia dirbti 
pačiam, tai su „Roll“ masažuokliu 
reikia tik priderinti savo kūną, at-
liekant tam tikrus pratimus. „Roll“ 
masažą atlieka besisukantis medinis 
būgnas, jis išjudina visą kūną, nuo 
kojų pėdų iki rankų pirštų galiukų. 
Aparate įmontuoti infraraudonieji 
spinduliai sušildo paodinį sluoksnį, 
todėl geriau stimuliuojami raume-
nys, pagreitėja kraujo apytaka, per 
limfa šalinami toksinai iš organizmo. 
Masažuoklis padeda gelbėtis nuo ce-
liulito, stimuliuojama kraujotaka, re-
guliuojamas raumenų tonusas, page-
rėja žarnyno veikla, koreguojamos 
problemiškos kūno vietos.

R.Paužuolė įsigijo du „Roll“ ap-
aratus, todėl vienu metu masažuotis 

gali du asmenys, pasikalbėdami, kad 
valandos seansas neprailgtų.

Viena masažo procedūra kainuoja 
15 litų, o „Vacu Activ“  treniruote – 
30 litų.  Kūno grožio ir sveikatos stu-
dija parduoda ir abonimentus – kuo 
daugiau kartų ketinate pasinaudoti 
studijos paslaugomis, tuo abonimen-

Pati išbandžiusi ir kurį laiką besinaudojusi šiais veiksmingais 
„Vacu Activ“ ir „Roll“ aparatais, taip pat suderinusi mitybą, 
Rasa Paužuolė pajuto jų akivaizdžią naudą, sulieknėjo, ėmė 
džiaugtis geresne savijauta, todėl Anykščiuose atidarė Kūno 
grožio ir sveikatos studiją. Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

tas pigesnis. 
Paklausta apie tai, kiek investavo 

į  Kūno grožio ir sveikatos studiją 
R.Paužuolė vėl gi šypsojosi: „Vis-
kas, kas siejasi su sveikata nėra pigu, 
bet pats brangiausias turtas – pati 
sveikata.“

-ANYKŠTA 

Publikacijoje „Regionas prarado 
Uteną“ žurnalistas Vidmantas Šmi-
gelskas analizuoja gyventojų mažėji-
mą Utenos regione, Linas Bitvinskas 
straipsnyje rašo apie senjorų univer-
sitetą. Žurnale toliau narpliojamos 
Zarasų valdžios kaitos peripetijos. 
V.Šmigelskas pastebi, kad po praė-
jusių metų rudenį Zarasuose vykusio 

Pasirodė naujas
„Aukštaitiškas formatas“ 
išėjo antrasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“, kurį 

galima įsigyti visose prekybos vietose, numeris. 

dvigubo valdžios perversmo grįžti į 
savo pamėgtą kabinetą rengiasi ne 
tik buvęs meras konservatorius Ar-
noldas Abramavičius, bet ir vos dvi 
savaites meravusi socialdemokratė 
Daiva Kelečienė.

Lietuvos televizijos žurnalistė 
Liudvika Pociūnienė žurnalistui 
Ryčiui Kulbokui papasakojo apie 

daugiau nei prieš pusmetį žemišką 
kelionę baigusį savo tėvą, tituluo-
čiausią anykštėnų menininką – Na-
cionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatą skulptorių Vladą Vildžiūną. 
Žurnale rasite ir pasakojimą apie ak-
torių Audrių Bružą, kuris kūrė „Kitą 
kampą“. Apie neklaužadą ir aktori-
nio meistriškumo magistrą pasakoja 
Ramutė Šukienė.

Žurnalo rubrikoje „Vasaros kok-
teilis“ į 13 klausimų atsakė Kovo 
11 – osios Akto signatarė, Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijos direkto-
rė Irena Andrukaitienė, kuri pasisako 
už litą, nes jis yra valstybės simbo-
lis.        -ANYKŠTA 

Sulaikė. Prokurorai teigia Ita-
lijoje sulaikę vienas iš įtariamų-
jų Sausio 13-osios įvykių bylo-
je. „Šiuo metu esame tikri, kad 
Milane sulaikytas asmuo yra vienas 
iš įtariamųjų Sausio 13-osios įvy-
kių byloje“, - pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovė Elena Marti-
nonienė. Generalinės prokuratūros 
Baudžiamojo persekiojimo departa-
mento vyriausiojo prokuroro pava-
duotojas Tomas Krušna patvirtino, 
kad asmuo yra sulaikytas, bus krei-
piamasi į Italijos teisingumo minis-
teriją dėl minėtojo asmens ekstradi-
cija - prokurorai tam turės 40 dienų.  
 
Skambučiai. Vidaus reikalų ministras 
Dailis Alfonsas Barakauskas davė 
nurodymą skubiai parengti įstatymų 
pakeitimus, kuriais būtų sugriežtinta 
atsakomybė už melagingus prane-
šimus bendruoju pagalbos numeriu 
112.Toks ministro pavedimas grin-
džiamas pastaruoju metu itin išaugu-
siu skambučių, nesusijusių su realiu 
pagalbos poreikiu, skaičiumi. 2013 
metais iš Bendrojo pagalbos centro 
(BPC) priimtų 3,9 mln. skambučių 
80 proc. nebuvo susiję su pagalbos 
iškvietimu. Apie pusę šių netikslin-
gų skambučių sudaro skambučiai 
per klaidą arba su netinkamu moty-
vu, dar 10 procentų skambučių yra 
tylūs, t.y. kuomet niekas nekalba su 
operatoriumi.

Pensijos. Pusė milijono šalies pen-
sininkų sulaukė gerosios naujienos 
- ketvirtadienį Seimas vieningai pa-
tvirtino sunkmečiu sumažintų pensi-
jų kompensavimo tvarką. Per krizę 
sumažintos senatvės pensijos bus 
pradėtos grąžinti šių metų pabaigoje, 
baigtos - 2015-aisiais ir 2016-aisiais. 
Kitaip nei siūlė Vyriausybė, Seimas 
nusprendė, kad prarastoji pensijų da-
lis bus mokama ne iš Valstybinio so-
cialinio draudimo fondo („Sodros“) 
viršplaninių lėšų, bet ir iš valstybės 
biudžeto. Jau paskutinį šių metų ke-
tvirtį pensininkams bus išmokėta 20 
proc. prarastos sumos, per ateinan-
čius dvejus metus - po 40 procentų. 
Skaičiuojama, kad iš viso kompen-
savimui prireiks 450 mln. litų, vien 
šiais metais - apie 90 mln. litų. 

Pozicijos. Kandidatas į Lietuvos 
Respublikos Prezidento postą Zi-
gmantas Balčytis palaiko homosek-
sualių porų partnerystės įteisinimo 
siekį, tačiau griežtai pasisako prieš 
tokių asmenų santuokas ir galimybę 
jiems įsivaikinti. Savo ruožtu antros 
kadencijos siekianti dabartinė šalies 
vadovė Dalia Grybauskaitė vengia 
konkrečiai atsakyti į šį klausimą.  

Nedarbas. Pirmąjį šių metų ketvir-
tį nedarbo lygis sudarė 12,4 procen-
to, remdamasis gyventojų užimtumo 
statistinio tyrimo vertinimais, prane-
ša Statistikos departamentas. 2014 
m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013 
m. ketvirtuoju ketvirčiu, nedarbo ly-
gis padidėjo 1 procentiniu punktu, o 
palyginti su atitinkamu 2013 m. lai-
kotarpiu, - sumažėjo 0,7 procentinio 
punkto. Vyrų nedarbo lygis pirmąjį 
šių metų ketvirtį sudarė 13,9 proc., 
moterų - 10,9 proc. Ilgalaikio nedar-
bo lygis 2014 m. pirmąjį ketvirtį su-
darė 5,2 proc. ir buvo 0,5 procentinio 
punkto didesnis nei 2013 m. ketvir-
tąjį ketvirtį bei 0,7 procentinio punk-
to mažesnis nei atitinkamu 2013 m. 
laikotarpiu. 2014 m. pirmąjį ketvirtį 
buvo 183,4 tūkst. bedarbių. 2014 m. 
pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. 
ketvirtuoju ketvirčiu, bedarbių skai-
čius padidėjo 16,2 tūkst. (9,7 proc.), 
o palyginti su atitinkamu 2013 m. 
laikotarpiu, - sumažėjo 7,9 tūkst. 
(4,1 proc.).

Pasak archeologės Birutės Li-
sauskaitės, tai turėtų būti XVIII 
a. pastato, greičiausiai gyvena-
mojo namo liekanos. Atkasti pa-
matai ir akmenys byloja, kad tai 
gyvenamojo namo liekanos, nes 

Anykščiuose rado XViii a. 
pastatų liekanų
Anykščiuose, Paupio gatvėje vykdant statybos darbus, prie 6 

namo darbininkai atkasė pastato liekanas.

anksčiau čia buvome radę nema-
žai keramikinių indų“, - „Anykš-
tai“ sakė archeologė. 

Ji mano, kad prieš kelis amžius 
šioje vietoje buvo gyvenamieji 
namai, kurie statyti netoli mies-

to turgaus aikštės. „Arčiau link 
J.Biliūno gatvės galime tikėtis 
dar įdomesnių radinių“, - spėjo 
B.Lisauskaitė.

Pasak rajono vyriausiosios archi-
tektės Daivos Gasiūnienės, archeo-
loginiai tyrimai reikalingi visuomet, 
kai kasama giliau negu 20 cm.

Paklausta, kokių  reikšmingų 
archeologinių radinių buvo ras-
ta Anykščiuose per pastaruosius 
metus, D.Gasiūnienė sakė, kad  
ypatingai daug naudos davė se-

nosios Anykščių dvarvietės ka-
sinėjimai. Ten buvo rasta įvairių 
šukių, puodų, koklių dalių.

O pats vertingiausias radinys 
– statant naująją Anykščių bi-
blioteką. Ten  rasta XV a. senojo 
degimo krosnis, ji dar nerestau-
ruota, matoma per stiklą bibliote-
kos viduje. „Iš Kultūros paveldo 
departamento gavome finansavi-
mą šios krosnies restauravimui“, 
- paaiškino D.Gasiūnienė.

- ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Ar paisote 
lietuvių 
kalbos 
taisyklių 
internetinėje 
erdvėje?

„Druskininkų naujienų“ redaktorius Romas Kvietkevičius-Sa-
dauskas teigia, kad nebrandūs vietiniai politikai siekia nepri-
klausomų leidinių bankroto.

lzs.lt nuotr.

Kaimo gyventojai už vandenį 
moka tik simbolinį mokestį, todėl 
kažkiek turėtų prisidėti ir asmeniniais 
pinigais tvarkant vandentiekio avari-
jas. Aš E.Žilienei ir pasakiau, kad už-
balsavote už konservatorius, tai tokiu 
atveju rajono meras taip pat galėtų 
padėti..., - aiškino J.Kisielienė.- Ačiū 
R Karbauskiui, nes jie mums pade-
da, tvarko, kai prakiūra. Kas mokės? 
Gerai inžinierius pasakė: „Jūs nueikit 
į bendrovę ir jums iškas trasą, bet rei-
kės susimokėti 450 Lt. Tai ir keliamas 
klausimas, kodėl R.Karbauskis čia 
mus visus turi šelpti?“- kalbėjo „vals-
tiečių“ partijos narė. 

Kaimo be vandens nepaliks

Tuo tarpu ŽŪB „Elma“ vadovas 
Vytautas Sriubas kalbėdamas su 
„Anykšta“ pasirodė esąs labai gera-

noriškas kaimo gyventojų bėdoms, 
prižadėjo trūkusią vandentiekio trasą 
kaip galima greičiau sutaisyti, o savo 
pavaldinei politikei J.Kisielienei pa-
tarė daugiau niekada nepainioti poli-
tikos su ūkinėmis problemomis.

V.Sriubas  žurnalistams sakė, kad 
dėl S.Elmininkų kaime trūkusio 
vandentiekio niekas iki šiol į jį nesi-
kreipė. „Apie šią bėdą aš sužinojau 
tik šiandien ryte (ketvirtadienį – red.
past). Šiuo metu bendrovės ekska-
vatorius sugedęs, ieškom galimybių 
prisikviesti iš kitur. Bet, žinote, dabar 
toks metų laikas, kai ir kitose įmonėse 
traktoriai nestovi be darbo. Bet tikrai 
šią problemą greitu laiku išspręsime. 
Dabar vandenį atsukame ryte ir vaka-
re, kaimiečių ruošos metu, kitu paros 
metu išjungiame, kad nesemtų terito-
rijos“, - dėstė V.Sriubas.

ŽŪB „Elma“ vadovas sakė, jog 
bendrovė tikrai nepajėgi investuoti 

į gyventojų aprūpinimą vandeniu. 
„Geriausiai būtų S.Elmininkų kaime 
įrengti naują vandens gręžinį su nu-
geležinimo, filtravimo sistema, kad 
žmonės galėtų gerti kokybišką van-
denį. Apie tai esu kalbėjęs ir su mero 
patarėju Antanu Baura. Suprantama, 
kad prie problemos sprendimo turėtų 
prisidėti ir savivaldybė. Jokios inicia-
tyvos iš kitur nėra – nežinau, ar ben-
druomenė prašėsi, ar nesiprašė. Mes 
vis kenčiam ir laukiam, kada jie išsi-
spręs šitą reikalą“, - sakė V.Sriubas. – 
Nes už tiek pinigų, kiek simboliškai 
už vandens tiekimą sumoka kaimo 
gyventojai, galima tik vieną kartą 
traktorių nusamdyti...“

O kol kas apie 30 S.Elmininkų van-
dens vartotojų (namų) ir toliau lieka 
priklausomi nuo politiko ir mecenato 
R.Karbauskio malonės: investuos jis 
į senas sutrūnijusias vandens trasas ar 
neinvestuos?....

Elmininkiečių sodybas semia 
vanduo – nebalsavo už Ropę

Emilė Žilienė vandenį iš ūkinio pastatėlio rūsio 
pumpuoja siurblio pagalba.

ŽŪB „Elma“ direktorius Vytautas Sriubas 
mano, kad politikos nedera painioti su ūkinėmis 
bėdomis.        Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Patyrę darbuotojai
Naujajame „Compensa“ Anykš-

čių skyriuje dirba dvi draudimo 
specialistės, turinčios ilgametę 
draudimo patirtį ir pasiruošusios 
kiekvienam klientui parinkti labiau-
siai jo poreikius atitinkantį draudi-
mo variantą. Skyriuje jau apsilankė 
pirmieji klientai – ne tik anykštėnai, 
bet ir aplinkinių miestų gyventojai 
– Utenos, Troškūnų, Svėdasų, De-
beikių. 

Visos draudimo paslaugos
Ne gyvybės draudimo paslaugas 

teikiančioje bendrovėje gali apsi-
drausti tiek privatūs klientai, norin-
tys apsidrausti kokybišku draudimu 
už patrauklią kainą, tiek didžio-
sios įmonės, ieškančios patikimo 
ir ilgalaikio partnerio. Naujajame 
„Compensa“ skyriuje palankiomis 
sąlygomis galima apdrausti nekil-
nojamąjį turtą, automobilį ar verslą 
(įmonę, įrangą, civilinę atsakomy-
bę), ūkį (turimą turtą ir įrengimus), 
kaimo turizmo sodybą, ir, žinoma, 
svarbiausią žmogaus turtą – svei-
katą.

Stengiasi pateisinti gyventojų 

Anykščiuose duris atvėrė draudimo bendrovės
„Compensa“ klientų aptarnavimo skyrius
Anykščiuose A. Baranausko g. 3–2 įkurtame draudimo ben-

drovės „Compensa TU S.A. Vienna insurance Group“ Lietuvos 
filialo skyriuje jau apsilankė pirmieji klientai, panorę apsidrausti 
patikimu ir nebrangiu „Compensa“ draudimu.

lūkesčius 
 „Jei prieš kelerius metus žmonės 

į draudimą numodavo ranka, šian-
dien vis dažnesnis supranta, kad su-
darius sutartį su draudimo bendrove 
tik užsitikrini ramesnę ateitį. Nors 
dirbame mažiau nei mėnesį, žmo-
nės jau aktyviai draudžiasi turtą (tai 
ypač aktualu šiltuoju metų laiku, 
kai suaktyvėja ilgapirščiai, o turto 
savininkai ima poilsiauti ir išvyksta 
jį palikdami be priežiūros), domisi 
draudimo nuo nelaimingų atsiti-
kimų sąlygomis bei kiekvienam 
reikalingu transporto draudimu“, 
– sakė Anykščių skyriaus vadovė 
Vida Riaubienė. 

Besišypsančių naujojo skyriaus 
darbuotojų tikslas – patenkinti kli-
entai, tad specialistės nuolat domisi 
klientų poreikiais ir norais. V. Riau-
bienė užsiminė, kad anykštėnai ne-
apsiriboja vienu draudimo variantu 
ir, jei tik bendrovė pasiūlo patrau-
klias sąlygas, pasinaudoja proga 
vienoje bendrovėje gauti daugiau 
nei vieną paslaugą ir apsidrausti 
skirtingų rūšių draudimais. Speci-
alistė patikino, kad būtent dėl gerų 
draudimo sąlygų dauguma Anykš-

čių skyriaus klientų įsigijo daugiau 
nei vieną draudimo polisą.

Patikimumas ir tradicijos
Aukštaitijoje jau 6 klientų ap-

tarnavimo skyrius įkūrusi draudi-
mo bendrovė priklauso didžiausiai 
Centrinės ir Rytų Europos draudimo 
grupei „Vienna Insurance Group“. 
Šiai draudimo grupei visoje Euro-
poje priklauso beveik 50 draudimo 
įmonių, veikiančių 24 šalyse su 
23 tūkstančiais darbuotojų. Grupė 
draudimo paslaugas yra suteikusi 
šimtams tūkstančių klientų, kurių 
metinės įmokos siekia daugiau nei 
9 milijardus eurų.

Klientų patogumui – konsul-
tacijos telefonu ir draudimas ne 
darbo valandomis

Norintys apsidrausti „Compen-
sa“ draudimu privatūs ir verslo 
klientai laukiami kasdien nuo 8 
iki 17 valandos, A. Baranausko g. 
3–2, Anykščiuose. Tiesa, jei sky-
riaus darbo laiku užsukti klientai 
neturi galimybės, gali pasikon-
sultuoti telefonais 8 381 45 382 ir 
8 616 01 819 arba el. paštu vida.
riaubiene@compensa.lt. Taip pat 
klientai gali susitarti, kad draudi-
mo vadybininkas sudaryti drau-
dimo sutarties atvyktų į namus ar 
biurą.

Draudimo bendrovės „Compensa“ Anykščių biuras įsikūręs A. 
Baranausko g. 3-2 Anykščiuose

Jurgita VITKOVSKAJA, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Labai stengiuosi rašyti tai-
syklingai ir net pati pasitikrinu, 
ar teisingai parašiau. Apmaudu 
internete skaityti komentarus 
su klaidomis. Manau, kad kie-
kvienas lietuvis turi puoselėti 
kalbą, laikytis taisyklių, nes jų 
nepaisymas – blogas pavyzdys. 

Rasa KAŠĖTIENĖ, Vilniuje 
gyvenanti anykštėnė:

- Stengiuosi paisyti lietuvių 
kalbos taisyklių, tačiau gal ne 
visada pavyksta. Komentarai 
su klaidomis kartais piktina, ta-
čiau neretai pagalvoju, kad gal 
tie žmonės skuba ir tos klaidos 
ne iš blogos valios. 

Donatas JOČYS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Laiškus rašau atidžiai su 
visais kableliais, raides - su 
nosinėmis. Mano darbas toks. 
Juk maloniau skaityti laiškus 
parašytus taisyklinga lietuvių 
kalba. Kita vertus, juk laiškas 
ar komentaras parodo rašiusio-
jo išsilavinimą, kultūrą. 

Apie KAPiTONĄ kaip 
apie ViP‘inį mirusį – tik 
gerai arba... labai gerai

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono meras, pateisina neteisė-
tus ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIAUS VILIAUS JUODELIO 
veiksmus, išviešinus gyventojų duo-
menis:

„Nemanau, kad ADMINISTRA-
CIJOS DIREKTORIUS dėl to vertas 
nuobaudos, nes tai jau labai pasenę 
duomenys...“

Jūs apie dažnesnį organo 
leidimą kalbat?

Donatas KRIKŠTAPONIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie prezidento 
rinkimų rezultatus Anykščiuose:

„Lietuvoje rezultatai – geri, Anykš-
čiuose – kuklūs. Pas mus laimėjo 
Darbo partija, mums reikia daugiau 
dirbti“.

KAPiTONAi įgalūs tik 
nuopelnus prisiimti

Ričardas SARGŪNAS, LR Seimo 
narys, apie ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIAUS atsakomybę:

„Negalima visą atsakomybę per-
mesti eiliniam darbuotojui, kitaip 
tariant, iešmininkui, nes SAVIVAL-
DYBĖS ADMINISTRACIJOS DI-
REKTORIUS yra atsakingas už visos 
administracijos veiklą...“

Nusibodus braidyti po politinį 
mėšlą, meras išeina „į 
santechnikus“

Janina KISIELIENĖ, Valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos narė, apie tai, kas 
turėtų tvarkyti Senuosiuose Elminin-
kuose trūkusį kanalizacijos vamzdį:

„Jeigu prezidento rinkimuose ne-
balsavote už Bronį Ropę, tai tegul 
trūkusį vandentiekį jums taiso kon-
servatorius meras Sigutis Obelevi-
čius...“
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rievės

Arvydas LINGAITIS

Gegužės 9 dieną į Anykščių karių 
kapines atėjęs  pagerbti fašizmo 
aukų vienintelis valdžios atstovas, 
Darbo partijos rajono Tarybos 
narys Artūras Šajevičius sakė, kad  
„čia nėra politikos. Jie nekalti, kad 
žuvo. Politika buvo tada...“

Manau, kad politikos Antrojo 
pasaulinio karo dalyvių pager-
bime buvo daugiau negu reikia. 
Pirmiausiai kai kuriems renginio 
dalyviams užkliuvo prie kapi-
nių ant žaliosios vejos pasta-
tytas socialdemokratės Rimos  
Lesnikauskienės draugo Petro 
Šeduikio lengvasis automobilis, 
iš kurio pro atidarytas dureles iš 
garsiakalbių griaudėjo rusiškos 
karinės dainos.

Bet visą pagerbimo ceremoniją 
sugadino socialistas Algirdas Ja-
nyšius savo netrumpoje kalboje 

užjaučia

nostalgiškai atsiliepęs apie sovie-
tinius laikus. Oratorius džiūgavo, 
kad Tarybų Lietuvos kolūkiuose 
buvo primelžiamos pieno upės 
ir išauginami mėsos kalnai, o 
dabar Nepriklausomoje Lietuvoje 
nieko panašaus nėra. Ypač kritiš-
ko vertinimo iš A.Janyšiaus lūpų 
susilaukė pokario partizaninis ju-
dėjimas mūsų šalyje. Kalbėtojas 
nesirinko žodžių, ir prisiminęs 
vieną konkrečią istoriją, priminė 
kaip „partizanai moterims 
nupjovė „papus“...Nejauku buvo 
klausytis socialisto politikos, 
tačiau daliai į renginį  atėjusių 
asmenų, idėjinio vado kalbos  
apie „papus“kėlė tik juoką...
Aišku, nekikeno ir santūrus išliko 
buvęs Anykščių KGB viršininkas 
Alvydas Žala bei buvęs Anykščių 
karinio komisariato vadovas 
Vytautas Laurinavičius savo kal-
boje nepamiršęs įvertinti Putino 
malonės to karo dalyviams ir jų 
našlėms (Rusija skirs 35 – 70 Lt 
pašalpas) ir apgailestavęs, jog 
pinigais Antrojo pasaulinio karo 
(socialisto Algirdo Janyšiaus 
teigimu – Didžiojo Tėvynės karo) 
dalyvius nepamalonina nepri-
klausomos Lietuvos valstybė...

Kai vieni tautiečiai savo 
žvilgsnius kreipė į Rytus ir ilgė-
josi sovietinių laikų, kiti neliko 
abejingi Europoje pasireiškusiam 
homoseksualizmo kultui.  Daug  
diskusijų sukėlęs įvykis – Euro-

vizijos dainų konkursas, kuriame 
nugalėjo barzdotas transves-
titas su suknele iš Austrijos. 
Žiniasklaida plačiai ištrimitavo 
šio netradicinės seksualinės 
orientacijos asmens teiginius, 
jog „mes esame ir niekas mūsų 
nesustabdys“. Net ir Lietuva 
šiam dainininkui skyrė 10 balų 
iš 12 galimų, o subtiliai televizi-
jos eteryje Europai pajuokavęs 
žurnalistas Ignas Krupavičius 
susilaukė prieštaringų vertinimų. 
Netgi Lietuvos gėjų lygos vado-
vas patarė žurnalistui atsiprašyti 
gėjų už tai, kad šis tiesioginėje 
transliacijoje iš vidinės švarko 
kišenės išsitraukė skutimosi pei-
liuką ir prilietęs juo savo veidą 
ištarė: „Dabar laikas nusiskusti. 
Dešimt balų skiriami Austrijai“. 
Ech, kad Lietuva būtų buvusi 
įžvalgesnė, ko reikia vakarams, 
būtų be jokios išankstinės at-
rankos į Kopenhagą  pasiuntusi 
Ruslaną Kirilkiną, padabintą 
pūstu sijonėliu, tuomet, gal kitų 
metų Eurovizija vyktų Vilniuje.  
Matyt, ne be pagrindo kai kurie 
internautai rengiantis kitų metų 
populiarių dainų konkursui, 
mūsų šaliai atstovauti Europoje 
siūlo vienaragį, kuriam tarp akių 
styrotų ne ragas, o falas...

Be intrigos (kad dabartinė 
šalies vadovė be jokio didesnio 
pasipriešinimo laimės pirmame 
ture) politologų žadėti Lietuvos 

prezidento rinkimai, atrodo, 
antrame balsavimo ture gali 
pateikti netikėtumų. Jų, tiesa, 
buvo ir pirmame balsavime, kai 
Konservatorių partijos durimis 
trenkęs save išsikėlęs Seimo 
narys Naglis Puteikis surinko net 
beveik 5 proc. arba 124 tūkstan-
čius rinkėjų balsų ir nuo tautos 
vis dar garbinamos Darbo parti-
jos kandidato Artūro Paulausko, 
užėmusio trečią vietą, atsiliko 
tik per gaidžio žingsnį. Neveltui 
konservatorė Rasa Juknevičienė 
pyko, kad jeigu N.Puteikis nebūtų 
„nuriekęs“ dalies rinkėjų balsų 
nuo konservatorių remiamos 
kandidatės pyrago, tuomet 
D.Grybauskaitė jau būtų nauja 
prezidentė po pirmo rinkimų 
turo. Nors D.Grybauskaitė rinki-
mų naktį neslėpė susierzinimo ir 
žurnalistams tesugebėjo pasakyti 
porą sakinių, kuriais ji dėkojo už 
ją balsus atidavusiems rinkė-
jams, kitą dieną ji šį savo liapsu-
są ištaisė, surengdama spaudos 
konferenciją ir įrodinėdama, kad 
ji nėra atitolusi nuo tautos, ją bet 
kas gali pačiupinėti ir netgi už-
eiti į prezidentūrą išgerti kavos. 
Šalies vadovė lyg ir pasidžiaugė, 
kad tauta nepadarė gėdos prieš 
visą pasaulį ir teisingai pasirin-
ko, kad antrajame ture galėtų 
kautis ji pati ir dviejų kėdžių iš 
karto siekiantis socialdemokratas 
Zigmantas Balčytis. 

951

Nuoširdžiai užjaučiame 
Stasę AViŽiENĘ, staiga mi-
rus broliui.

Kaimynai: Čepai, Zita 
Katinaitė, Šimėnienė, Šer-
mukšniai, Janė, Zina, Stasė 
Grybai

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

Užsakant visas laidojimo 
paslaugas - 5 % nuolaida

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

 (8-646) 09955.
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pirmadienis 2014 05 19

sekmadienis 2014 05 18

6.00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k).. 
7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).  
7.55 Girių horizontai.  
8.25 Kaimo akademija.  
9.00 „Džeronimas“.  
9.25 „Mažasis princas“.  
9.50 „Aviukas Šonas“.  
10.00 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota).  
10.30 „Leonardas“.
11.30 Smegenų paslaptys.  
11.45 Mokslo ekspresas.  
12.00 „Indijos laukinės gamtos 
paslaptys. 2 d. Tigrų džiunglės“ 
(subtitruota). 
13.00 „Puaro“. N-7 
15.00 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.
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 „Kontraktas su neūžau-
ga“. N-7 
23.30 Kelias į 2014 pasaulio 
futbolo čempionatą. 13 dalis.  
0.00 „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 „Kapitono Vrungelio nuo-
tykiai“. 

9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Šaunioji beždžionė“.
11.50 „Meilės receptas“.
13.55 „Mano puikioji auklė“. 
15.05 „Didingasis amžius“. N-7
17.05 Ne vienas kelyje. 
17.50 Patrulis. N-7
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė.  
19.30 Teleloto.
20.30 „Zoro kaukė“. N-7 
23.15 „Tiesa apie Čarlį“. N-7 
1.20 „Nacionalinis saugumas“ 
(k). 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 „Apsaugoti princesę“. 
12.55 „Pasimatymas su žvaigž-
de“. 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 Savaitės komentarai.  
19.30 „Žmogus su geležine 
kauke“. N-7 
22.10 „Įsibrovimas“. N-14 
0.00 „Buto paieška“. N-7 
1.40 „Gelbėtojų būrys“. 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.
13.00 Dviračio šou (k).
14.00 Sveikinimai. 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
„Susitikimas Eriksberge“. N-7
20.50 RUSŲ KINAS „Vedybų 
mainai“. N-7
22.40 „Nepavykęs sandėris“ 
(k). N-14. 
0.25 Bamba TV. S

6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Kalahario dykumos 
surikatos“. 
11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.
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. 
Čebarkulio meteoritas. Po mė-
nesio“. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7 
17.00 „Viešbutis “Grand Hotel”“. 
N-7 
19.00 „Amžiaus paslaptys. 
Mama ištekėjo“.  
20.00 „Nematomas žmogus“. 
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS „Niro Vulfo mįs-

lės. Šampano taurė“. N-14 
23.10 „Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“. 
8.30 „Mažasis princas“. 
9.00 Septynios Kauno dienos.  
9.30 Lietuvos tūkstantmečio 
dainų šventė. Moksleivių dainų 
diena „Skambantys vaikystės 
sodai“ Vingio parke. 
12.35 Sonatos ir fugos. 
Susitikimas su M. K. Čiurlioniu.  
13.10 F. Šopoeno Koncertas 
fortepijonui ir orkestrui Nr.2.  
13.50 „Jis – Baršauskas“ (k).  
14.10 Mūsų miesteliai. Varniai. 
2 dalis.
15.00 Šventadienio mintys.  
15.30 TV konkursas „Dainų 
dainelė 2014“.  
17.00 Tarptautinio poezijos 
festivalio „Poezijos pavasaris 
2014“ atidarymo iškilmės.  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.45 ...formatas (k).  
18.55 Simfoninis koncertas 
„Balsų simfonija“. 
20.10 Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureato Jono 
Mikelinsko autorinis vakaras 
Rašytojų klube.  
21.30 Dvarai ir likimai. 1 laida 
(k).  
22.00 Grupės „Colours of 
Bubbles“ koncertas.  
23.00 Panorama (k).  
23.40 „Indijos laukinės gamtos 
paslaptys. 2 d. Tigrų džiunglės“. 
0.30 Džiazo vakaras. 
Tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2014“ (k). 

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  

5.45 KTV - kino ir televirtuvė (k).  
6.15 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU karta 
(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 LXI. 
Humanitarinis karas. VDU karta 
(k).
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Dviračio šou (k).
12.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k). 
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 KTV - kino ir televirtuvė 
(k). 
14.00 Yra kaip yra (k). N-7 
14.50 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 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta. 2014 m.
18.50 Ne vienas kelyje (k).
19.30 Lietuvos sprendimas. 
2014 m.
20.30 KTV - kino ir tele virtuvė. 
21.00 „Mus supantis pasaulis“. 
22.00 „Pasaulio uostai“. 
23.00 Padėkime augti (k).  
23.30 „Alfa“ savaitė.  
0.00 Sveikatos ABC.  
0.50 KK2 (k). N-7  
1.30 24 valandos (k). N-7  
2.15 Yra kaip yra (k). N-7  
3.05 KK2 (k). N-7 
3.45 Autopilotas (k).  

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 „Krovinių karai“. N-7 
16.00 „Kriso Eindželo iliuzijų 
pasaulis“. N-7 
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Genialus tėtis“. N-7
21.00 „Klyvlendo šou“. N-7 
22.00 „Krintantis dangus“. N-14
23.00 „Naujokė“. N-7 
0.00 „Herojus“. N-7
1.00 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Kanada - Švedija. 

7.15 Kitoks pokalbis. N-7 
8.15 „Nėra kur bėgti. Gaisras 
kosminėje stotyje“. N-7 
9.20 Šiandien kimba.  
9.50 Namų daktaras.  
10.25 „Pažabok stresą!“. N-7 
11.00 Šiandien kimba. 
11.30 Girių takais.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.05 „Albanas“. N-7 
15.15 „Tyrinėtojai. Septyni 
Stalino bunkeriai“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.10 Jungtinė lyga. 
Ketvirtfinalio 2-osios rungtynės. 
18.00 Žinios. 
18.30 „Lavrentijus Berija: bude-
lis kerėtojos valdžioje“. N-7 
19.35 „Andrejus Sacharovas“. 
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 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).  
12.00 Specialus tyrimas (k).  
12.55 Savaitė (k).  
13.25 Pasaulio panorama (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 „Puaro“. 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 
vakaras. „Teroras Norvegijoje. 
Akistata su žudiku“. N-7 
0.30 „Senis“. N-7  
1.40 Dėmesio centre (k). 

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
I“. 
7.25 „Katinas, kuris nemokėjo 
dainuoti“.
7.40 „Kas jis per paukštis?“ 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Šaunioji beždžionė“ (k). 
10.40 „Šnipų vaikučiai“ (k). 
12.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.  
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
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 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. 
11.00 „Ledynmetis 3“. 
12.55 „Drakonų medžiotojai“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Nuostabi meilė“. 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 „Pagrindinis įkaltis“. N-7 

0.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
1.00 „24 valandos“. N-14 
1.50 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14 
2.55 „Eureka“. N-7 
3.45 „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 „Inga Lindstrom. 
Susitikimas Eriksberge“ (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 „Stiletas“. N-14
23.20 „Sausas įstatymas“. 
N-14 
0.25 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.25 Bamba TV. S 

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7 
7.20 „Draugai IX“. 
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.  
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k).  
11.00 „Pabaiga“ (k). 
12.00 „Melo pinklės“. 
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7 
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.  
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Uždrausta meilė“.
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Pinigų kalba“. N-14 
23.00 „Deksteris“. N-14
0.00 „Įvykis“. N-7 

 KULTŪRA 
8.05 Mūsų miesteliai. Varniai. 
2 d. (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Kine kaip kine (k).  
11.55 „Maža išpažintis“ (k). 
13.15 „Vilties misija“ (k).  
14.15 Kultūrų kryžkelė.  
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 „Kontraktas su neūžau-
ga“. N-7 
 

19.45 Geriausi pasaulio atli-
kėjai. Mūza Rubackytė.  
20.30 Kultūra.  
20.50 Beprotiškai fantaskiš-
kas Vytauto Kernagio gimta-
dienio koncertas 2014.  
22.30 „Čelendžeris“. N-7 
0.00 Panorama (k).  
0.45 Linija, spalva, forma (k). 
1.30 Grupės „Colours of 
Bubbles“ koncertas (k). 

5.00 Sveikatos kodas (k). 
5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Ne vienas kelyje.  
6.50 24 valandos. N-7
7.35 „Alfa“ savaitė.
8.05 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios. 
9.25 „Alfa“ savaitė (k).
9.55 „Mus supantis pasaulis“ 
(k). 
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 „Beverli Hilsas 
90210“. N-7
10.55 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7 
13.25 „Univeras“. N-7 

14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Las Vegasas “. N-7 
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. 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 „Panika roko saloje“. S
1.10 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Latvija - 
Baltarusija. 

7.30 Teritorija. 
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 „Mossad. Izraelio speci-
aliosios pajėgos“. N-7 
14.15 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Viskas bus gerai! N-7
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Pasaulis X. N-7 
0.00 „Kobra 12“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.50 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“.  
11.00 „Naisių vasara“ (k). N-7
11.30 „Teroras Norvegijoje. 
Akistata su žudiku“ (k). N-7
12.30 Auksinės rankos (k). 
13.25 Dėmesio centre (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 „Puaro“. 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 Europarlamento rinki-
mai 2014. 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Europarlamento rinki-
mai 2014. 
23.30 Vakaro žinios.
0.00 „Šnipai“. N-7  
1.00 „Senis“. N-7 

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
I“. 
7.25 „Užgaidi princesė“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.50 KK2 (k). N-7 
10.50 „Meilės receptas“ (k).  
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Trise saloje“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 

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 
„Dviguba tapatybė“. N-14 
0.00 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
0.55 „Nikita“. N-7 
1.50 „Čakas“. N-7

6.35 Teleparduotuvė. 
6.55 Žalioji enciklopedija.  
7.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.00 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7 
11.35 TV Pagalba. N-7 
12.25 „Juodoji skylė“. N-7 
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Nuostabi meilė“. N-7 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Centriukas. 
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 „Pagrindinis įkaltis“. 
N-7 
0.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
1.00 „24 valandos“. N-14 
1.55 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14 
2.55 „Eureka“. N-7 
3.50 „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 „Šokoladinės blondi-
nės“. N-14 
23.10 „Sausas įstatymas“. 
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
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k). 
11.00 „Pabaiga“ (k). N-7 
12.00 „Meilės pinklės“. N-7 
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7  
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Energingas žmogus“. 
N-14 
22.40 „Deksteris“. N-14
23.40 „Įvykis“. N-7 
0.35 „Ties riba“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Tarptautinio poezijos 
festivalio „Poezijos pavasaris 
2014“ atidarymo iškilmės (k).  
13.00 F. Šopeno Koncertas 
fortepijonui ir orkestrui Nr.2 
(k). 
13.45 „Džeronimas“. 
14.05 „Mažasis princas“. 
14.30 Pagalbos ranka.  
15.00 Lietuvos kapinės. 4 

laida. Kapinės kaip krašto-
vaizdžio elementas (k).  
15.30 Linija, spalva, forma 
(k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Fotografijos istorija 
arba istorija fotografijoje. 3 
laida. Tarpukario fotografija 
(k).  
18.25 Futbolas. SMScredit.lt 
A lyga. „Sūduva“ – „Atlantas“.  
20.35 Septynios Kauno die-
nos (k).  
21.10 Istorijos detektyvai.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).  

5.00 Info diena (k).  
9.00 Žinios.  
9.40 Dviračio šou. 
10.05 Yra kaip yra. N-7 
10.55 24 valandos. N-7 
11.45 KK2. N-7
12.30 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“ 
(k). 
13.05 KTV - kino ir televirtuvė 
(k).
13.35 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k). 
14.05 Yra kaip yra. N-7.  
15.00 KK2 (k). N-7 
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos. N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 
 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Tavo augintinis.  
9.55 „Beverli Hilsas 90210“. 

N-7 
10.55 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7 
13.25 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7 
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-7  
21.30 „Teksaso mirties lau-
kai“. N-14
23.55 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14

7.00 Reporteris 
7.45 Žinių naujienos. N-7
8.00 „Albanas“. N-7 
10.10 „Air America“. N-7 
11.15 Reporteris. 
12.00 „24/7“.
13.00 „Tyrinėtojai. Petro I-ojo 
testamentas“. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.
18.50 Viskas bus gerai! N-7
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 „Naisių vasara“ (k).. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
12.25 Bėdų turgus (k). 
13.25 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(k). 
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 „Puaro“. N-7.  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Europarlamento rinkimai 
2014. 
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Europarlamento rinkimai 
2014. 
23.30 Vakaro žinios.  
0.00 „Šnipai“. N-7  
1.00 „Senis“. N-7

6.10 Labas vakaras, Lietuva 
(k.).  
6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris I“. 
7.25 „Trise saloje“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 (k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“. 
13.20 „Vasios Kurolesovo 
nuotykiai“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
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.  
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Maksimali rizika“. N-14 
0.15 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7. 
1.10 „Nikita“. N-7 
2.05 „Čakas“. N-7

6.30 Teleparduotuvė.  
6.50 „Legenda apie Korą“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7 
11.35 TV Pagalba. N-7 
12.25 „Juodoji skylė“. N-7 
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.00 „Nuostabi meilė“. 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 ge-
riau“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 Vikingų loto. 
22.05 „Daktaras Hausas“. N-14  
23.05 „Pagrindinis įkaltis“. N-7 
0.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
1.00 „24 valandos“. N-14 
1.55 „Nuodėmingoji Kalifornija“. 
N-14 
3.00 „Eureka“. N-7 
3.50 „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 „Magnolija“. N-14
1.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
2.10 „Prokurorų patikrinimas“. 
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 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k).  
11.00 „Pabaiga“ (k). 
12.00 „Melo pinklės“. 
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 Šios vasaros valgiai (k).
14.30 „Savaitgalis su Aleks“ (k). 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7 
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Kobra“. N-14
22.40 „Deksteris“. N-14
23.40 „Įvykis“. N-7 
0.35 „Ties riba“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė (k).  
13.30 Europarlamento rinkimai 
2014 (k). 
15.30 Legendos (k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 II Vilniaus fortepijono 

muzikos festivalis. Pradžios 
koncertas.
19.20 Lietuvių dokumentika. 
„Pamoka už Atlanto“. 
20.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2014. Romaino 
Gary istorija. 
21.10 Kultūros savanoriai.  
21.40 ...formatas.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 „Meilė“. N-14 
0.35 Panorama (k).  
1.20 Baletas „Kopelija“ (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 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
10.55 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7 
13.25 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7

16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7 
21.30 „Rusijos specialistas“. 
N-14 
23.30 Europos pokerio turas. S
0.40 „Naša Raša“. N-7
1.35 „Kriso Eindželo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
 

7.00 Reporteris.  
7.45 Žinių naujienos. N- 7 
8.00 „Albanas“. N-7 
10.10 „Kobra 12“. N-7 
11.15 Reporteris. 
12.00 Kitoks pokalbis. N-7 
13.00 „Tyrinėtojai. Petro I-ojo 
žudikas“. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Kai jos nelauki“. N-7 
19.50 Žinių naujienos. N-7 
20.00 Jungtinė lyga. Liubercų 
„Triumph“ - Vilniaus „Lietuvos 
rytas“.  
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nuoga tiesa. N-7 
0.00 „Kobra 12“. N-7
1.00 Reporteris.  
1.50 Lietuva tiesiogiai. 

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

Laikraštį atsiimant „Anykštos“ redakcijoje bei „Žiburio“, „Pušyno“ ir Anykščių vartotojų kooperatyvo parduotuvėje – Gedimino g. 32 – prenumeratos kaina dar mažesnė.
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6.00 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“.  
11.00 „Naisių vasara“ (k). 
11.30 Emigrantai (k). 
12.20 Stilius (k). 
13.10 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (k).  
13.25 Mokslo ekspresas (k).  
13.40 Klausimėlis.lt  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 „Puaro“. N-7  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.15 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014. 
Kandidatų į LR Prezidentus 
Zigmanto Balčyčio ir Dalios 
Grybauskaitės debatai. Tema - 
užsienio politika. 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014. 
Kandidatų į LR Prezidentus 
Zigmanto Balčyčio ir Dalios 
Grybauskaitės debatai. Tema - 
užsienio politika. 
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Šnipai“. N-7  
0.30 „Senis“. N-7 

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris I“. 
7.25 „Vasios Kurolesovo nuo-
tykiai“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
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džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.50 KK2 (k). N-7 
10.45 Patrulis (k). N-7 
11.25 KK2 penktadienis (k). 
N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Įkliuvo tas, kuris kan-
džiojosi“.  
13.45 „Noriu badytis“. 
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
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 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Juodoji aušra“. N-14 
0.05 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
1.00 „Ties riba“. N-14 
1.55 Sveikatos ABC (k). 

6.30 Teleparduotuvė.  
6.50 „Legenda apie Korą“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Virtuvė“. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7 
11.35 TV Pagalba. N-7 
12.25 „Juodoji skylė“. N-7 
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Nuostabi meilė“. N-7 

17.00 Kvieskite daktarą! N-7 
17.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Centriukas. 
19.30 „Pamiršk mane“. N-7 
20.00 Kitoks tyrimas. 
Ekstrasensų tiesa. N-7 
21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
21.55 Žalioji enciklopedija.  
22.00 „Gelbėtojų būrys“. N-7 
23.00 „Pagrindinis įkaltis“. N-7 
0.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
1.00 „24 valandos“. N-14 
1.55 „Nuodėmingoji Kalifornija“. 
N-14 
2.55 „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 nusi-
kaltėlius“ (k). N-7 
11.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Nuotakos siaubūnės“. 
N-7 
15.00 „Nugalėtoja“. 
15.30 „Dreikas ir Džošas“. 
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Du su puse vyro“. N-7 
20.00 Dviračio šou.  
20.30 Prajuokink mane. N-7 

21.30 „Kokainas“. N-14
23.55 „Sausas įstatymas“. 
N-14.
1.00 „Mentalistas“ (k). N-7
1.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
3.00 Bamba TV. 

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 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“. 
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k). 
11.00 „Pabaiga“ (k). 
12.00 „Melo pinklės“. N-7 
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (k). 
14.30 „Savaitgalis su Aleks“ (k). 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7 
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 žmog-
žudystės IV. Kas nužudė 
Robiną?“. N-7 
23.10 „Begėdis“. N-14 
0.10 „Farų šeima“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 TV konkursas „Dainų 

dainelė 2014“.  
13.30 Europarlamento rinkimai 
2014 (k).  
15.30 Geriausi pasaulio atlikė-
jai. Mūza Rubackytė (k). 
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Koncertas „Jaunųjų 
talentų fiesta“.  
20.10 Dvarai ir likimai. 2 laida.  
20.40 Lietuvos kapinės. 5 
laida. Karių ir tautinių mažumų 
kapinės.  
21.10 Legendos. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 Elito kinas. „Meilė“ (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 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Vienam gale kablys. 
9.55 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
10.55 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7

11.55 „Pelkė“. N-7  
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.30 „Jūrų pėstininkas 2“. 
N-14
23.40 „Naša Raša“. N-14
0.50 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Ketvirtfinalio 
rungtynės. 

7.00 Reporteris. 
7.45 Žinių naujienos. N-7
8.00 „Albanas“. N-7 
10.10 „Kobra 12“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 Sąmokslo teorija. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Kai jos nelauki“. N-7 
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Patriotai. N-7 
0.00 „Kobra 12“. N-7 
1.00 Reporteris. 
1.50 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 „Naisių vasara“ (k).
11.30 Gyvenimas (k).
12.20 Taip. Ne. (k). 
13.15 Lašas po lašo (k). 
13.25 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k., subtitruota).
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7  
17.00 „Puaro“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. 
19.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Duokim garo! 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Duokim garo!
23.15 „Šnipai“. N-7 
0.15 „Senis“. N-7

6.35 „Žuviukai burbuliukai“.  
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris II“.
7.25 „Įkliuvo tas, kuris kandžio-
josi“. 
7.40 „Noriu badytis“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 
8.50 24 valandos (k). N-7 
10.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Skruzdėlė pagyrūnė“. 

13.45 „Didžiausias draugas“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“. 
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 „Statyk už mėgstamiau-
sią“. N-7 
0.15 „Betmenas prieš Dviveidį“. 
N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Legenda apie Korą“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Dievobaimingos kalės“. 
N-7 
10.00 „Virtuvė“.
11.00 Kvieskite daktarą! N-7 
11.35 TV Pagalba. N-7 
12.25 „Juodoji skylė“. N-7 
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „Nuostabi meilė“. N-7 
17.00 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Aukštyn“. 
21.20 „Daug vargo dėl pinigų“. 
N-7
23.10 Ir kaip ji viską suspė-
ja? N-7
1.00 Pabėgimas iš Šoušenko. 
N-14

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.00 Yra kaip yra (k). N-7 
9.00 Prajuokink mane (k). N-7 
10.00 „Naujakuriai“ (k). N-7
11.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.00 „Kalbame ir rodome“. N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Žmogus prieš gamtą. 
Kanados kalnuose“. N-7
15.00 „Nugalėtoja“. 
15.30 „Dreikas ir Džošas“. 
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Jaunavedžiai“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.30 „Skolininkas“. N-14 
23.15 „Kokainas“ (k). N-14 
1.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.45 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 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Būrėja“ (k). 

11.00 „Pabaiga“ (k).
12.00 „Melo pinklės“.
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Nematomas žmogus“ 
(k). 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7 
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7 
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Detektyvas Kolambas. 
Seksas ir vedęs detektyvas“. 
N-7 
22.55 SNOBO KINAS „Klaikus 
išbandymas“. N-7
1.20 „Ties riba“.  N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 Mūsų dienos - kaip šven-
tė (k).  
13.30 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014. 
Kandidatų į LR Prezidentus 
Zigmanto Balčyčio ir Dalios 
Grybauskaitės debatai. Tema - 
užsienio politika (k). 
15.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
15.45 Kultūra. Pianistė Mūza 
Rubackytė (k). 
16.05 „Nepaprasti Tučkaus ir jo 
viršininko nuotykiai“ - 10 metų 
(k).  
17.00 Jerzy Giedroyco premijų 
teikimo ceremonija. 
18.30 Baletas „Bajaderė“.  
20.35 „Aš, veteranė“. N-7 
21.00 „Apie teisę“. 

21.10 Linija, spalva, forma.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Fotografijos istorija arba 
istorija fotografijoje. 4 laida. 
Sovietmečio fotografija.  
23.00 Tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2014“.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2012. Koncertuoja 
Andrius Mamontovas.
 

5.00 Info diena (k). 
9.00 Žinios. 
9.40 Dviračio šou.  
10.05 Padėkime augti (k). 
10.30 Šefas rekomenduoja.  
10.55 24 valandos. N-7 
11.45 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). 
1.00 Apie žūklę (k).  
1.25 Padėkime augti (k).  
1.50 Šefas rekomenduoja (k).  
2.20 24 valandos (k). N-7 
3.05 Sekmadienio rytas (k).  
3.45 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Ugniagesiai gelbėtojai. N-7 
9.55 „Beverli Hilsas 90210“. N-7 
10.55 „Dingusiųjų paieškos 

grupė“. N-7 
11.55 „Pelkė“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7 
17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7
18.00 „Pelkė“. N-7
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „6 kadrai“. N-7 
21.30  Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
23.00 „Naujokė“. N-7 
0.00 „Žmogžudystė“. N-14 
1.00 „Panika roko saloje“. S

7.00 Reporteris.  
7.45 Žinių naujienos. N-7 
8.00 „Albanas“. N-7 
10.10 „Kobra 12“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Kai jos nelauki“. N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Žudymo kodas“. N-14 
23.50 „Svečias“. S

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

Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
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15.20 Suprasti. Atleisti.15.55 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.55 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas“. 21.00 TV seria-
las „Tauškalius“. 23.15 Lietuvos „Laikas“. 23.25 Vakarinis Urgantas. 23.55 Naktinės nau-
jienos. 0.10 Karas Korėjoje. 1.20 Vaidybinis f. „Prie mėlyniausios jūros“. 2.35 Vaidybinis f. 
„Moterys“. 4.15 Suprasti. Atleisti. 4.40 Mados nuosprendis.5.30 Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 11.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.45 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 
7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.00 TV serialas „Taksi”. 10.00 Dokumentinis serialas. 10.25 
24 klausimai. 10.50, 22.55, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.55 TV serialas „Gydymas 
meile”. 13.00 Forumas. 13.50, 2.30 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00 TV serialas „Špako 
žmonės“. 15.15 Regiono naujienos. 15.25 Arena. 15.40, 0.10 Vaidybinis f. „Saugokite 
moteris“. 16.50 Minskas ir minskiečiai. 17.15, 2.40 Pavarų dėžė. 17.40, 1.20 Moterų 
žurnalas. 19.20, 3.10 Žurnalisto tyrimas. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45, 3.50 X zona.  
23.45 Sunkios dienos vakaras. 2.05 Dia@blogas.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Tiesa kaž-
kur šalia.9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 
13.00 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 
15.20 Suprasti. Atleisti.15.55 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.55 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas“. 21.00 Rinkimai 
2014. 21.05 TV serialas „Tauškalius“. 23.20 Lietuvos „Laikas“. 23.30 Vakarinis Urgantas. 
0.05 Naktinės naujienos. 0.15 Politika. 1.15 Muzikinis f. „Siela“. 2.45 Vaidybinis f. „Prie 
pat Juodosios jūros“. 3.55 Suprasti. Atleisti. 4.25 Mados nuosprendis. 5.15 Muzikinis 
kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.40 Žmogaus teisės. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.30 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 
8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas „Taksi”. 9.55 Apie maistą. 10.25 Žurnalisto tyrimas. 
10.50, 22.55, 4.10 Baltarusijos laikas. 11.40 Baltarusijos žemė. 12.10, 19.50 TV serialas 
„Gydymas meile“. 13.05, 2.10 Sveikata. 13.35 Pirmyn į praeitį. 14.05, 22.00 TV seria-
las „Špako žmonės“. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis 
f. „Saugokite moteris“. 16.55 Medicinos paslaptys. 17.20, 2.40 Laida automobilininkams. 
17.45, 1.05 Sala. 19.20, 3.10 24 klausimai. 20.40, 3.35 Specialus reportažas. 21.45, 
3.55 X zona. 23.45 Aktualus interviu. 0.00 „Uždavinys su trimis nežinomaisiais“. 1.45 
Dia@blogas.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Tiesa 
kažkur šalia. 9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas 
pietauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų rei-
kalas. 15.20 Suprasti. Atleisti.15.55 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas“. 21.00 Rinkimai 
2014. 21.05 TV serialas „Tauškalius“. 23.20 Lietuvos „Laikas“. 23.30 Vakarinis Urgantas. 
0.00 Naktinės naujienos. 0.15 Vėlai vakare. 1.00 Žvaigždėlaivis. 1.25 Vaidybinis f. 
„Apsukrūs žmonės“. 2.45 Vaidybinis f. „Granatų apyrankė“.4.10 Suprasti. Atleisti. 4.35 
Mados nuosprendis. 5.30 Muzikinis kanalas.

sekmadienis 2014 05 18
 

6.45 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.05 Sveikata. 9.00 
Naujienos.9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00 Naujienos. 
11.25 Atspėk melodiją.12.00 Vaidybinis f. „Žiemos vakaras Gagroje“. 13.55 Vaidybinis 
f. “Žaviausia ir patraukliausia”.15.30 Naujokai. 16.10 TV serialas „Mokau skambinti gita-
ra“. 16.45 Naujienos. 17.00 TV serialas „Mokau skambinti gitara“. 20.00 Laikas. 21.50 
Antrininkai. 23.50 Vaidybinis f. „Trys dienos už įstatymo ribų“. 1.50 Vaidybinis f. „Rasti ir 
likviduoti“. 3.10 Vaidybinis f. „Vaistai nuo baimės“.4.40 Jūrmala. Humoro festivalis. 5.45 
Muzikinis kanalas.

5.30 Panorama. 6.05, 2.05 Tikėjimo jėga. 6.30 Autografas. 6.55 Aukščiau stogo. 7.20 
Vaidybinis f. „Jauno gydytojo užrašai“. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 9.10, 3.50 Vaidybinis f. ‚Petrovo ir Vasečkino atostogos“. 10.25, 2.30 Pirmyn 
į praeitį. 10.50 Rytdiena - tai mes. 11.15 Firmos paslaptis. 11.30 Apie maistą. 12.10 
Naujienos. Centrinis regionas. 12.35, 3.00 Minskas ir minskiečiai. 13.00 Dokumentinis 
serialas. 13.30 Medicinos paslaptys. 13.55 Moterų žurnalas. 14.25 Laida automobilinin-
kams. 15.15 Tavo miestas. 15.30 Tyrimo paslaptys. 16.00 Arsenalas. 16.25, 1.05 Reali 
diplomatija. 16.55 Dokumentinis f. 17.15 Baltarusija LIFE. 17.35 Pasitikėk ir tikrink. 18.00, 
23.20 Mistinės istorijos. 18.55 Sala. 19.15 Superloto. 20.05, 0.10 Toje pačioje vietoje tą 
pačią valandą. 21.00 Svarbiausias eteris. 21.55 Orai. 22.15 Vaidybinis f. „Fakyras valan-
dai“. 1.35 Baltarusija 24. Savaitės įvykiai. 3.25 Autografas.
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6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Tiesa kažkur šalia. 9.50 Gyventi 
sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.05 Tiesa kažkur 
šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.25 Suprasti. 
Atleisti. 15.55 J. Menšovos laida.16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas“. 21.00 TV serialas „Tauškalius“. 23.10 
Lietuvos „Laikas“. 23.20 Vakarinis Urgantas.23.50 Naktinės naujienos. 0.05 Pozneris. 
1.15 Vaidybinis f. „Mano mylimas klounas“. 2.35 Vaidybinis f. „Vaistai nuo baimės“. 3.05 
Suprasti. Atleisti. 4.30 Mados nuosprendis. 5.20 Muzikinis kanalas.

5.05 Svarbiausias eteris. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 1.50 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 
9.05 Orai. 9.25 Aplink planetą.10.05 Dokumentinis serialas. 10.35 Reali diplomatija. 
11.00 Reporteris. 11.40 Taikus ratas. 12.10, 19.50 TV serialas „Gydymas meile“. 13.00 
Redaktorių klubas. 13.35 Atgalinė atskaita. 14.05 Mūsiškiai. 14.15 Perkrovimas. 15.15 
Regiono naujienos. 15.30 Rytdiena - tai mes. 15.55 Vaidybinis f. „Fakyras valandai“. 
17.10, 2.45 Arsenalas. 17.40, 1.20 Biuro stilius. 18.05 TV serialas „Taksi”. 19.20, 3.10 
24 klausimai. 20.40, 3.35 Arena. 21.00 Panorama. 21.45, 3.50 X zona. Kriminalinės 
naujienos. 22.00 Forumas. 22.55, 4.05 Baltarusijos laikas. 23.45 Aktualus interviu. 0.00 
Vaidybinis f. „Saugokite moteris“. 1.05 Baltarusijos žemė. 2.05 Dia@blogas. 2.30 Laida 
apie futbolą.
 antradienis 2014 05 20

5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Tiesa kaž-
kur šalia.9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 
13.00 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 

5.05, 21.00 Panorama. 5.45, 11.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.50 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 „Taksi”. 10.00 Apie maistą. 10.25 24 klau-
simai. 10.50, 22.55, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 „Gydymas meile“. 13.00 
Medicinos paslaptys. 13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.50, 2.30 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00 
„Špako žmonės“. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Specialus reportažas. 15.45, 0.10 
„Uždavinys su trimis nežinomaisiais“. 16.55 Taikus ratas. 17.15, 2.45 Jėgos veiksnys. 
17.40, 1.20 Garsenybės. 19.20, 3.10 Piniginė ir gyvybė. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45, 
3.50 X zona.  23.45 Sunkios dienos vakaras. 2.05 Dia@blogas.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Tiesa kažkur šalia. 
9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 13.05 Tiesa 
kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.00 Suprasti. 
Atleisti. 15.30 J. Menšovos laida. 16.25 Mados nuosprendis. 17.25 Jūrmala. Humoro festivalis. 
19.00 Vestuvių sąmyšis. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos „Laikas“. 21.05 Rinkimai 2014. 21.15 TV 
žaidimas „Stebuklų laukas“. 22.25 Respublikos turtas. 0.20 Vakarinis Urgantas. 1.20 Vaidybinis 
f. „Marijos Mediči skrynelė“. 2.50 Vaidybinis f. „Keturiasdešimt pirmas“. 4.20 Suprasti. Atleisti. 4.45 
Mados nuosprendis. 6.30 Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.40, 11.40 Specialus reportažas. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, 
Baltarusija!7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.30 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 
7.10, 8.10 X zona. 9.10 „Taksi”. 9.55 Baltarusijos virtuvė. 10.25 Piniginė ir gyvybė. 10.50 
Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 „Gydymas meile“. 13.10, 1.00 Rytdiena - tai mes. 13.35, 
2.10 Aukščiau stogo. 14.05, 22.10 TV „Špako žmonės“. 15.15 Regiono naujienos. 15.25 
Interesų sritis. 15.40 Vaidybinis f. „Uždavinys su trimis nežinomaisiais“. 16.50 Baltarusijos 
žemė. 17.05, 3.05 Praėjusio amžiaus dainos. 18.05 Mistinės istorijos. 19.20 Tyrimo pa-
slaptys. 20.40, 1.45 Baltarusija Life. 21.45, 4.00 X zona.  23.05, 4.25 Reporteris. 23.45 
„Norite - mylėkite, norite – ne“. 2.35 Pasitikėk ir tikrink.
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7.00 Naujienos. 7.25 Tiesa kažkur šalia. 7.50 Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės ir gudruo-
liai. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Metas pietauti. 11.00 
Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.20 Vaidybinis f. „Panelė valstietė“. 14.30 Marina 
Nejolova. 15.30 „Jeralaš“.16.00 Vaidybinis f. „Balta naktis, švelni naktis“. 17.00 Naujienos. 
17.20 Filmo tęsinys. 18.15 Vaidybinis f. „Nuotrauka dokumentui“. 20.00 Laikas. 20.25 
Humoro jausmas. 21.40 Šįvakar su A. Malachovu. 23.25 Kas? Kur? Kada? 0.55 
Vaidybinis f. „Šmėkla“. 2.20 Vaidybinis f. „Seniai praėjusių dienų komedija“. 3.40 
Vaidybinis f. „Panelė valstietė“. 5.30 Muzikinis kanalas.

5.10, 21.00 Panorama. 5.50, 2.30 Religinė laida. 6.15 Firmos paslaptis. 6.30 „Norite - my-
lėkite, norite – ne“. 7.40, 18.00, 23.40 Mistinės istorijos. 8.30, 2.55 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 9.10, 4.00 „Štai ir praėjo vasara“. 10.15 Mūsiškiai. 10.25 Autografas. 
10.50, 3.20 Perkrovimas. 11.30 Apie maistą. 12.10 Redaktorių klubas. 12.45 Taikus 
ratas. 13.00 Dokumentinis serialas. 13.25 Sveikata. 13.55 Biuro stilius. 14.25 Pavarų 
dėžė. 15.15 Regiono naujienos. 15.30, 2.00 Muitų sąjunga. 16.00 Atgalinė atskaita. 
16.25 Jėgos veiksnys. 16.55 Aplink planetą. 17.30 Baltarusija 24.  18.55 Garsenybės. 
19.25, 0.25 Talentų akademija. 21.40 Žurnalisto tyrimas. 22.05 „Franka“.
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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 „Šiaurietiškas būdas“. 5 d. 
12.00 „Didžiosios visatos paslaptys 
su Morganu Frimanu“. 
13.00 Dainų dainelė 2014.  
15.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).  
15.30 Pasaulio panorama.  
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.10 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Auksinės rankos.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Birutės Petrikytės jubiliejinis 
koncertas „Fortūnos šypsena“. 
0.00 „Žiedinių lenktynių trasoje“. 
N-14 

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 „Kapitono Vrungelio nuotykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Padėkime augti.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Padangių ereliai“.

11.40 „Medalionas“. N-7 
13.30 „Mano puikioji auklė“.
14.05 „Didingasis amžius“. N-7 
16.15 „Amerikos prezidentas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS „101 dal-
mantinas“. 
21.05 „Bėgimas džiunglėse“. N-7
23.10 „Laukinės aistros 3. Aistros 
dėl deimantų“. N-14. 
0.55 „Išleistuvių naktis“. N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 
N-7 
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7 
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Ančiukas Donaldas ir drau-
gai“. 
9.00 Tobula moteris.  
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 „Raganaitės“. 
12.50 „Urmu pigiau“. N-7
14.55 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 „Vaikų darželio policininkas“. 
N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 
21.25 „Dežavu“. 
23.55 „Namas girios glūdumoj“. S 
1.40 „Įsibrovimas“. N-14

7.00 Yra kaip yra (k). N-7 
8.00 „Mitų griovėjai“. N-7 

9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Šefas rekomenduoja. 
10.30 Receptų užkalbėtoja . 
11.00 „Naujakuriai“. N-7 
12.00 „Žmogus prieš gamtą. 
Kanados kalnuose“ (k). N-7
13.00 Dviračio šou (k).  
14.00 Prajuokink mane (k). N-7
15.00 „Jaunavedžiai“ (k). N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
17.00 „Mentai“. N-7 
18.00 „Ekstrasensai prieš nusikal-
tėlius“. N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė. 
21.30 MANO HEROJUS 
„Šiandien tu mirsi“. N-14 
23.15 AŠTRUS KINAS „Izoliacija“. 
S 
1.05 Bamba TV. S

6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Kalahario dykumos suri-
katos“.
11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.  
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdomy-
bės“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Savaitgalis su Aleks“.  
13.00 „Sodo paslaptys“.  
14.00 „Superauklė“. N-7  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Paslaptingos istorijos. 
Gyvasis vanduo“. N-7 
16.30 „Būrėja“.  
17.00 „Toks gyvenimas“. N-7 
19.00 „Letenos“.  

21.00 Nemarus kinas. „Vinetu. Tarp 
grifų“. N-7
23.05 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7 
0.10 „Paslaptingos istorijos. 
Fenomenalūs žmonės“ (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. Romaino Gary 
istorija (k).  
11.40 Naktinis ekspresas (k).  
12.10  ...formatas. Poetė Violeta 
Palčinskaitė (k). 
12.30 Jerzy Giedroyco premijų 
teikimo ceremonija (k). 
14.00 Kine kaip kine.  
14.30 „Andrius“. 
15.30 TV spektaklis „Atžalynas“.  
17.00 Lietuvių dokumentika. 
„Pamoka už Atlanto“ (k). 
18.00 Dvarai ir likimai. 2 laida (k).  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.45 Muzika gyvai.  
20.15 TV spektaklis „Zooparke“.  
21.40 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
22.30 „Smilgos uoga“. 
23.00 Panorama (k).  
23.30 Vytauto Kernagio dainos 
Vilniui.  
0.50 Baletas „Bajaderė“ (k). 

5.05 „Mus supantis pasaulis“ (k). 
6.00 „Pasaulio uostai“ (k). 
6.50 Autopilotas (k).  

7.20 24 valandos (k). N-7 
8.10 Apie žūklę (k).  
8.40 Padėkime augti (k).  
9.05 Šefas rekomenduoja (k).  
9.35 24 valandos (k). N-7 
10.20 Sekmadienio rytas (k). 
11.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
11.30 „Pasaulio uostai“ (k). 
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 24 valandos (k). N-7 
15.00 Tauro ragas (k). N-7  
15.30 Padėkime augti.  
15.55 Ne vienas kelyje (k).  
16.30 Apie žūklę (k).  
17.00 24 valandos. N-7 
17.45 Receptų užkalbėtoja (k).  
18.15 Mano kiemas.  
18.45 KK2 penktadienis. N-7 
20.00 Alchemija. VDU karta. 2014 
m.  
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 Alchemija. VDU karta (k).  
4.30 Nuo...Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.lt.  
10.00 „Krovinių karai“. N-7 
11.00 „Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 
14.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
14.45 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Pusfinalio rungtynės.
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 Arena Motor Show 2014. 
N-7
18.45 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Pusfinalio rungtynės.
21.00 „6 kadrai“. N-7 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
finalas. „Real Madrid CF“- „Club 
Atlético de Madrid“. 
23.50 „Naujokė“. N-7 
0.40 „Žmogžudystė“. N-14 
1.15 „Jūrų pėstininkas 2“. N-14
 

7.35 „Gamtos pasaulis“. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Sumaniausi gyvūnai“. N-7
9.55 „Keisčiausi gamtos reiškiniai“. 
11.00 Viskas bus gerai! N-7 
13.00 Pasaulis X. N-7 
14.00 Kitoks pokalbis.  
15.00 „Kelionė į Rio 3. Čilė“.  
16.00 Žinios. 
16.20 „Orbita. Nepaprasta Žemės 
kelionė“. N-7
17.00 Žinios
17.20 „Orbita. Nepaprasta Žemės 
kelionė“ (tęs). N-7 
18.00 Žinios. 
18.30 „Vera“.  N-7 
20.40 Žinių naujienos. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Paramedikai“. N-14 
23.50 „Kauksmas. Nauji košmarai“. 
S
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IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Europos Parlamento Žemės ūkio 
ir kaimo plėtros komitete Lietuva 
iki šiol neturėjo nė vieno atstovo. 
Todėl, anot M. Maciulevičiaus, dau-
gelis svarbių sprendimų, tame tarpe 
ir mūsų šalies žemės ūkį diskrimi-
nuojantis tiesioginių išmokų krep-
šelis, buvo priimtas neatsižvelgiant 

Lietuvos kaimas turi turėti savo 
atstovą Europos Parlamente

mindaugas maciulevičius – LR Žemės ūkio rūmų, Lietuvos 
ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio bendrovių asociacijos, Kaimo 
bendruomenių sąjungos, aktyvių kaimo žmonių bei organizaci-
jų iškeltas kandidatas į Europos Parlamentą. Nors ir nepriklauso 
jokiai politinei partijai, m. maciulevičius įrašytas Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše trečiu numeriu. „Tai vienintelė 
Lietuvoje politinė jėga, kuri supranta būtinybę, jog mūsų šaliai 
svarbu turėti atstovą Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komitete, – kalbėjo m. maciulevičius, – būtent ten aš ir 
ketinu dirbti, jeigu mane išrinks.“

Antanas NEKRAŠIUS

į mūsų šalies ūkininkų poreikius 
bei lūkesčius. „Mūsų šventas tiks-
las yra Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komitete turėti savo žmogų, kuris ne 
politikuotų, bet realiai dirbtų ūkinin-
kų naudai, atstovautų jų interesams, 
spręstų problemas, – kalbėjo M. Ma-
ciulevičius, – Čia jau nebėra svar-

bios politinės pažiūros – kairiosios, 
dešiniosios, centro ar kt. Svarbiau-
sias yra kaimiškose vietovėse gy-
venantis žmogus. Pats laikas mums 
visiems susivienyti ir siekti, kad Lie-
tuvos kaimas neišnyktų, bet stiprėtų, 
kurtųsi nauji ūkiai, verslas, sugrįžtų 
jaunimas.“

Pašnekovo teigimu, didžiausia 
problema yra ta, kad Lietuvos ūki-
ninkai kaip ir kitų Baltijos valstybių 
– Latvijos bei Estijos – gauna 3-4 
kartus mažesnes tiesiogines išmokas 
nei kolegos iš Vakarų Europos. „Ta-
čiau ūkininkavimo kaštai yra iden-
tiški, o kartais pas mus net didesni, 
– kalbėjo M. Maciulevičius, – Mes 
dirbame vienoje bendroje rinkoje, 
tačiau ne vienodomis sąlygomis. 
Mums keliami tokie pat aukšti rei-
kalavimai žemės ūkyje kaip ir kito-
se Europos Sąjungos šalyse. Jiems 
įgyvendinti reikia didelių investicijų. 
Tačiau pagal gaunamas tiesiogines 
išmokas, pavyzdžiui, olandų ūkinin-
kas gali investuoti 4 kartus daugiau 
nei lietuvis.“ Dažnai Vakarų Euro-
pos valstybių ūkininkai sako, kad 
Lietuvai pasisekė, nes čia – pigesnė 
darbo jėga. „Tačiau aš gaudamas 
mažesnes išmokas neturiu galimybių 
mokėti tokio pat dydžio atlyginimo 
kaip minėtas ūkininkas iš Olandijos, 
– teigė kandidatas į Europos Parla-
mentą, – o negaudamas normalaus 
darbo užmokesčio geras specialistas 
išvyksta dirbti į užsienį – kur moka-
ma ženkliai daugiau. Taigi, dėl tokių 
nevienodų sąlygų Lietuvai yra ne tik 
sunku konkuruoti bendroje Europos 

rinkoje, bet ir skatina žmonių emi-
graciją iš kaimo.“

Anot pašnekovo, šiuo metu labai 
eskaluojamos Graikijos problemos: 
kaip jiems yra sudėtinga, kokia sun-
ki jų finansinė situacija ir pan. „Bet 
paimkime Lietuvos kaimą. Mes dar 
gilesnėje duobėje nei graikai: moky-
klos uždaromos, kasmet iš kaimiškų 
vietovių emigruoja 4-5 proc. žmonių, 
verslas merdėja, nyksta maži ūkiai ir 
pan., – kalbėjo M. Maciulevičius, – 
Europos Parlamente priimama labai 
daug sprendimų, kurie tiesiogiai su-
siję su kaimo plėtra. Būtent ten reikia 
kelti šias problemas bei pradėti apie 
kaimą galvoti ne kaip apie kažko-
kią socialinę problemą, o visiems 
susitelkus ieškoti būdų, kaip suda-
ryti sąlygas žmogui jame gyventi ir 
pragyventi, neišvykti, o išvykusiems 
– sugrįžti. Ir kalba ne tik apie finan-
sinę paramą, bet ir teisinės bazės su-
reguliavimą. Pavyzdžiui, numatyti 
mokestines lengvatas pradedantiems 
verslą kaime ir pan.“

Kandidato į Europos Parlamen-
tą teigimu, Europa nenori skriausti 
Baltijos šalių, tačiau daugumoje 
atvejų ji paprasčiausiai nežino apie 
jose egzistuojančias problemas: „To-
dėl labai svarbu Lietuvai turėti savo 
atstovą Europos Parlamento Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros komitete, kuris 
priimant bet kokius sprendimus pa-
teiktų savo šalies poziciją, aiškiai ją 
argumentuotų bei apgintų. Taip pat 

siektų, kad kiek įmanoma greičiau 
būtų suvienodintos ūkininkavimo 
sąlygos visoje Europoje ir mūsų ša-
lies ūkininkai nebūtų diskriminuoja-
mi skirstant tiesiogines išmokas.“

M. Maciulevičiui darbas Europos 
Parlamente nėra svetimas. Vyras jau 
keturi metai dirba Europos ekono-
mikos ir socialinių reikalų komitete, 
kuris yra Europos Sąjungos pataria-
masis organas. Jis teikia konsultaci-
jas svarbiausioms ES institucijoms 
(Europos Komisijai, Europos Vado-
vų Tarybai, Europos Parlamentui). 
Per savaitę keletą dienų M. Ma-
ciulevičius praleidžia Briuselyje, 
kur betarpiškai bendrauja su euro-
parlamentarais, Europos Komisijos 
atstovais ir pan. „Darbas Europos 
Parlamente – man nėra naujovė, 
– teigė kandidatas, – puikiai žinau 
jo veikimo mechanizmą, esu susi-
pažinęs su Europos šalių kultūro-
mis, visada randu bendrą kalbą su 
žmonėmis. Dirbant Europos Par-
lamente svarbiausia yra sugebėti 
argumentuotai kalbėti. Ir jeigu ten 
nuvažiavę tik šauksime, kad „mums 
reikia – duokite“ nieko nepasieksi-
me. Turime rasti būdų kaip įtikinti, 
paaiškinti, kad klestintis Lietuvos 
kaimas yra gerai ne tik mūsų šaliai, 
bet ir visai Europai.“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
junga Nr. 9, mindaugas maciule-
vičius sąraše – trečias.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės 
kampanijos sąskaitos.

Užsak. Nr. 961

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO ŠIO MĖNESIO REPERTUARAS
Š. 17 d. 17 val. Mara Zalytė „MARGARITA“. Režisierius Albinas Kėleris. (Vienos dalies drama).  Mažoji salė. 
S. 18 d. 13 val. „IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO“. Režisierius ir inscenizacijos autorius Antanas Gluskinas. (2 dalių drama paaugliams 
pagal Gendrutį Morkūną)
T. 21 d. 18 val. Leonard Gershe „LAISVI DRUGELIAI“. Režisierius Dainius Kazlauskas. (2-jų dalių pjesė)
K. 22 d. 18 val. J.L.Lagarce “AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU, KOL ATEIS LIETUS”.  Režisierius Rimas Morkūnas. (Vieno 
veiksmo melancholiška drama). Mažoji salė.
P. 23 d. 18 val. Rėjus Kunis „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Režisierius Vytautas Kupšys. (Dviejų dalių komedija)
S. 25 d. 17 val. Peteris Šeferis”MEILĖS ELIKSYRAS”. Režisierius Arvydas  Lebeliūnas (Trijų dalių tragikomedija)
T. 28 d. 18 val. Regnars Vaivars „BIČAI“. Režisierius Regnars Vaivars. (Dviejų dalių pjesė)
P. 30 d. 17 val. Antonas Čechovas “ŽUVĖDRA”. Režisierius Dainius Kazlauskas. (Dviejų veiksmų komedija)
Š. 31 d. 17 val. „IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO“. Režisierius ir inscenizacijos autorius Antanas Gluskinas. (Dviejų dalių drama paau-
gliams pagal Gendrutį Morkūną)
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SVEČIAI: 
A. 20 d. 18 val. Jurijaus Smorigino baletos teatras
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.l

D Ė m E S i O ! 
Naminių gyvūnėlių ir zooprekių parduotuvė 

“Zoo gama” 
nuo Gegužės 1 d. laukia Jūsų naujose patalpose 
adresu J. Biliūno g. 7. (šalia Šiaulių banko).

Maloniai kviečiame apsilankyti!

Rajono Taryba turėtų sudaryti 
specialią tyrimo komisiją Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Seimo narys, Darbo partijos Anykščių skyriaus pirmininkas Ri-
čardas Sargūnas apie savivaldybėje kilusį skandalą dėl privačių 
asmenų duomenų išviešinimą kalba griežtai ir tvirtina, jog rajono 
Taryba turėtų sudaryti specialią tyrimo komisiją ADmiNiSTRA-
CiJOS DiREKTORiAUS ViLiAUS JUODELiO veiklai ištirti.

moteris ir klausė, ar aš turiu preten-
zijų, jog mano asmens duomenys 
buvo skelbiami viešai. Aš iškart 
nesupratau, kas čia vyksta ir dėl 
ko turiu pareikšti savo nuomonę. 
Pasakiau, kad pretenzijų neturiu 
ir tik baigęs pokalbį, sumojau, jog 
tai mano asmens duomenys ga-
lėjo būti panaudoti ir ne visai kil-
niems tikslams“, - „Anykštai“ sakė 
J.Miniauskas. – Ach, ta savivaldy-

bė... iš dyko buvimo ir per geras 
algas nežino, kas ką veikia ir kur 
kokius duomenis afišuoja. Anais 
laikais viename pastate buvo beveik 
visos rajono biudžetinės įstaigos. O 
dabar? Kiekviena įstaiga turi savo 
atskirus biurus, biudžetininkų etatai 
išsipūtė, mokesčių mokėtojai juos 
turi išlaikyti, o pasirodo, va kaip jie 
dirba, kad net ir DIREKTORIAUS  
įsakymų negali išfiltruoti privačių 
asmenų duomenis...“

Už pavaldinių darbą 
atsako vadovas

„Negalima visą atsakomybę per-
mesti eiliniam darbuotojui, kitaip 

tariant, iešmininkui, nes SAVIVAL-
DYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS yra atsakingas už 
visos administracijos veiklą, dar-
buotojų darbo kontrolę, pagaliau, 
VILIUS JUODELIS pats pasirašo 
savo įsakymus, kurie be jokių ko-
rekcijų buvo sudėti į savivaldybės 
interneto svetainę ir tapo prieinami 
tretiesiems asmenis“, - „Anykštai“ 
savo poziciją išdėstė anykštėnus 
atstovaujantis Seime R.Sargūnas.

Kitas klausimas, anot parlamen-
taro, ar šios sudėties Anykščių ra-
jono taryba yra pajėgi principingai 
pažvelgti į administracijos darbą ir 
atitinkamus pareigūnus reikiamai 
įvertinti.

Seimo narys Ričardas Sar-
gūnas sakė, kad už neteisėtą 
privačios informacijos išvie-
šinimą turi atsakyti ne iešmi-
ninkas, o SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS VA-
DOVAS.

Algas gauna už dyką buvimą

Anykštėnas Jonas Miniauskas  
buvo apstulbęs, jog jo ir globoja-
mo nepilnamečio privatūs duome-
nys (vardas, pavardė, gyvenamo-
sios vietos tikslūs adresai, asmens 
kodai) kurį laiką buvo viešai skel-
biami savivaldybės interneto sve-
tainėje. 

„Man skambino kažkokia jauna 
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parduoda

įvairus

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.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

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

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 gegežės 19 - 23 d.d. ad re su: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

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

ORGANIZUOJA B  ka te go rI Jos
VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.

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

A. Jogelos IĮ „Skardininkas“
 STOGŲ DENGIMAS
 SKARDINĖS STOGŲ

   DANGOS
 SKARDOS GAMINIAI

Tel. (8-611) 43781.

Nekilnojamasis turtas

4,37 ha žemės sklypą su ežero pa-
krante Utenos apskrityje, Plaušų k. ir 
6,99 ha žemės sklypą Debeikių sen.

Tel. (8-628) 89328.

10 arų žemės sklypą Anykščiuose. 
Visos komunikacijos. Dėl kainos da-
lima derėtis.

Tel. (8-689) 93998.

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

Tel. (8-612) 85703.

Debeikių seniūnijoje - sodybą, vien-
kiemyje (yra žemės).

Tel. (8-614) 60021 
arba (8-618) 47828.

Kavarske - 75 kv. m namą su 9 a 
sklypu, 39 000 Lt.

Tel. (8-673) 48305.

1,5 kambario 35 kv. m butą J. Biliūno 
g. 20. Naujas remontas, nauji baldai, 
4-as aukštas.

Tel. (8-699) 62230.

Dviejų kambarių butą bendrabutyje 
(1-as aukštas).

Tel. (8-615) 43032.

3 kambarių butą Anykščių mieste 
( 2 aukštas iš 4). 
Tel. (8-682) 19227.

Sodo sklypą su namu sodininkų 
bendrijoje “Elma”, netoli Šventosios 
upės. Yra rūsys, garažas, pirtis. 
65000 Lt.

 Tel. (8-610) 77694.

Žemės ūkio technika

Rotacines šienapjoves, smulkintu-
vus, purkštuvus, vartytuvus, vago-
tuvus, lėkščiuotuvus, grūdų valomą-
sias, šnekus, bulvių sodinamąsias, 
kasamąsias, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Kitos prekės

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

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

Klojimą 55 x 15 nusigriauti Anykščių 
rajono Kavarsko seniūnijos Maželių 
kaime.

Tel. (8-679) 95015.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos 24 
tomą.

Tel. (8-686) 33036.

Šaldytuvą „Snaigė-117“, kaina 220 
Lt, televizorių „Daewoo“, kaina 300 
Lt.

Tel. (8-615) 84736.

Lietuvišką kiaulienos skerdieną pu-
selėmis 40-70 kg, 6 - 7 savaičių par-
šelius. Atveža.

Tel. (8-607)12690.

Statybinės medžiagos

Įmonė - įvairią džiovintą ir nedžio-
vintą medieną.

Tel. (8-698) 30995.

Administracinio pastato perdengi-
mo plokštes. 

Tel. (8-685) 37720.

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. Taiko nuolaidas.

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas taupantiems. Beržo, 
uosio briketus pigiau.

Tel. (8-698) 55663.

Atraižas (gali supjauti). Malkas kala-
dėmis. Veža į rajonus.

Tel. (8-693) 83102.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Juodalksnio malkas supjautas kala-
dėmis. Atveža.

Tel.: (8-672) 71853, (8-618) 24633.

Uosines malkas kaladėlėmis 35 - 
40 cm ilgio. Atveža į vietą (Anykščių 
mieste ar šalia).

Tel. (8-624) 39558.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas trinkomis, skaldytas. Brangiai 
perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

Telyčią po veršio.
Tel. (8-644) 13235.

Paršelius.
Tel. (8-603) 42555.

Kiaulį.
Tel. (8-612) 09959.

Avis.
Tel. (8-698) 44172.

Lašų ŽŪB parduoda 
grikius. Tinka sėklai. 

Tel. (8-611) 44130.

Perkame presuotus šiaudus 
ir šieną. Gali būti ir netinka-
mi gyvulių šėrimui. 100 Lt / t 

(plius PVM). 
Tel. (8-626) 85867.

PARDUODAME: Javų kombainą Volvo BM830, (pjaunamoji 2.8m, 
smulkintuvas, kabina), trašų barstytuvą Bogballe 500, mini eskava-
torių Bobcat 322, (2002 metų, tik atvežtas iš Vokietijos), sunkveži-
mį MB 4140 ( 1998 metų, 8x6 važiuoklė, kablys keičiamiems kėbu-
lams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 1999metų), vilkiką Renault 
Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 
18t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė ), priekaba Jumbo (2 ašys, tandem, 
ratai 19,5) šieno-šiaudų presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone 
AM282 (pakabinama, 2.8m užgriebis), medžių kirtimo ir genėjimo 
galvutę LogMax750, šakų smulkintuvą, sunkvežimius Scania, Volvo, 
Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių padangas. 

Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.  VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 20 d. (antra-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono vakcinuo-
tomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiau-
šinius pradėjusiomis dėti vištomis, bus gaidžių bei 
spec. lesalų (tel. 8-616 50414), kaina nuo 12 Lt: 
Staškūniškyje 6.50, Kurkliuose 7.00, Skiemonyse 
7.20, Auleliuose 15.40, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 15.50, Varkujuose 16.00, Debeikiuose 
16.05, Kalveliuose 16.10, Čekonyse 16.15, 
Emininkuose 16.20, N. Elmininkuose 16.25, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 16.35, Ažuožeriuose 16.45, Pagiriuose 
16.50, Dabužiuose 16.55, Janušavoje 17.05, 
Kavarske 17.10, Zaviesiškyje 17.20. 

VIŠTOS, VIŠTAITĖS Gegužės 18 d. (sekma-
dienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakci-
nuotais, sparčiai augančiais, ROSS-309 veislės 
vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (olandiškos); 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 12 
Lt), prekiausime kiaušiniais, turėsime gaižiukų, 
spec. lesalų (jei vėluosime prašome 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.

Vyriškis susipažintų su mote-
rimi iš kaimo nuo 54 m rimtai 
draugystei. Gali turėti nedidelę 
negalią.

Tel. (8-670) 31799.

Šunų ir kačių kirpykla 
Anykščiuose. 

Registracija tel. (8-620) 77544. 
Daugiau informacijos: www.su-
nukirpeja.lt

Andrioniškio lentpjūvė 
parduoda ivairią statybinę 
medieną,vidaus, lauko dai-
lylentes, grindlentes, atlieka 
medienos pjovimo, obliavimo 
paslaugas. 

Tel. (8-687) 38239.

Paslaugos

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

www.melkerlita.lt, tel.: Linas 
(8-616) 08020, Rolandas 
(8-686) 83265.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sis-
temų montavimas. Suteikiame 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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. 

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

Tel. (8-656) 77315.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai ir įvadai. Galima išsimokėti-
nai.

Tel. (8-657) 66116.

Įrengiame nuotekų surinkimo talpas 
gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 2,2 
m pločio, sandarūs, įlieti į betono pa-
grindą, nelaidūs vandeniui). Kasame 
tranšėjas vandentiekiui, jungiame hi-
droforus.

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

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

Tel. (8-606) 85525.

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

Tel. (8-679) 90305.

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.

Langai, durys, garažo vartai, žaliu-
zės, šiltnamiai. Nuolaidos iki 35 proc.

Tel. (8-698) 81888.

Akmenų malimas.
Tel. (8-682) 92949.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. 
baldus pagal individualius užsaky-
mus.

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

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

Tel. (8-602) 84088.

 Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
ežerų pakrantes. 

 Buldozeriais išlyginame že-
mes.

 Atliekame ir kitus žemių ka-
simo, stumdymo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.
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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.Perka galvijus.
Sveria, atsiskaito vietoje.

Bulius, telyčias (250–450 kg) 
brangiau.

Tel. (8-615) 37349.

Auksinių vestuvių proga brangius tėvelius
 
Birutę ir Vaclovą BRAŽIŪNUS, 

o mamą ir 80 - ies metų jubiliejaus 
proga, gyvenančius Čekonių kaime, sveikina 
ir linki geros sveikatos, džiaugsmo, laimingų
 ir gražių dienų

sūnūs, marčios ir anūkai

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamai gydytojai Virginijai 
PAŽĖRIENEI, med. seselei Dalytei MACKEVIČIENEI už 
rūpestingą Stasės Galvonienės gydymą ir atjautą. 

Ačiū Jums.
Irena Pleškienė ir Regina Čiukšienė

VšĮ „Sveikatos oazė“ baseino darbuotojams
Nuoširdžiai dėkojame baseino „Bangenis“ darbuotojams 

už malonų aptarnavimą.
Lankytojai

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimy-
nams, pažįstamiems, UAB Anykščių komunalinis ūkis laido-
jimo namų kolektyvui, giedotojoms už moralinį palaikymą, 
visokeriopą paramą ir paguodos žodžius, atsisveikinant ir 
į paskutinę kelionę palydint mylimą mums žmogų - Alfonsą 
LASKAUSKĄ.

Artimieji

Brangiai - įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, akumu-
liatorius, seną buitinę techniką ir 
elektroninę įrangą. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-670) 37592.

Sodybą arba tik žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pama-
tai. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.

Tel. (8-684) 44444.

Namą arba sodybą. Siūlyti įvairius 
variantus.

Tel. (8-620) 53309.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuo-
se.

Tel. (8-606) 14770.

Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50 
ha skubiai. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-648) 20000.

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

Tel. (8-650) 16017.

Miškininkystės įmonė brangiai - 
įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti, beržo eglės, pušies rąstus 
ir plonrąsčius.

Tel. (8-605) 27002.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Geros būklės traktorių T-150 K, 
gali būti be dokumentų; rusiško 
sunkvežimio balną puspriekabei, 
visą automobilį (gali būti neva-
žiuojantis).

Tel. (8-611) 43899.

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.

Gyvūnai, gyvuliai

Sraiges.
N. Elmininkai, Vorutos g. 13, tel. 

(8-670) 14733.

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.

Karves, jaučius, telyčias. Moka 
PVM, sveria, atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-699) 90758, (8-656) 30208.

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

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

Ukmergėje medienos apdirbimo 
įmonei reikalingas gamybos orga-
nizatorius.

Tel. (8-698) 31939.

Kavinei „Erdvė“ reikalinga (-as) 
virėjos (-o) padėjėja (-as).

Tel. (8-670) 53465.

UAB “Sirenga” reikalingi: staliai 
- staklininkai, statybininkai - dai-
lydės.

Tel. (8-698) 30995.

siūlo darbą

UAB „ANRESTAS“ 
reikalingi 

  PiRKimŲ VADYBiNiNKAS
  ĮVAiRiŲ SPECiALYBiŲ 

STATYBiNiNKAi
Gegužės g. 14, Anykščiai, 

tel. 5-25-00 

UAB “CESTA”, 
21 metus veikiančiai mėsos 

perdirbimo įmonei, firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose,

 REIKALINGA 
PARDAVĖJA - KASININKĖ.

 
Pageidautina, turinti darbo 

patirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

Reikalingi statybi-
ninkai  betonavimo, 
mūrijimo darbams.  

Tel. (8-698) 46745.
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Paskalis, Virkantas, Gailė, Bazilė.
šiandien

gegužės 18 d.

gegužės 19 d.

Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, Ve-
nancijus.

Gilvinas,Tauras, Celestinas.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
+23

+11

mįslė

komentaras
anyksta.lt

Amiliutė po prezidento rinki-
mų apmąsto politinę padėtį

„Šarka linų lauke braido?“

Ketvirtadienio mįslės: „Su saule 
gimiau, su saule miriau; saulė kilo 
– aš mažėjau, saulė sviro – aš di-
dėjau?“ teisingas atsakymas – še-
šėlis. 

???

+++
+ Centralizuotas kokybiško van-

dens tiekimas ir nuotekų šalinimas 
didelei daliai rajono gyventojų iš-
sprendė sanitarines, ekonomines ir 
aplinkosaugines problemas, page-
rino gyvenimo sąlygas. 

+ Įgyvendinus projektą, prie 
vandentiekio bus prijungta 600 
vartotojų, o prie nuotekų šalinimo 
322 vartotojai.

+ Vietoves, kuriose pavyko įgy-
vendinti projektą, priartins prie 
tikslo, kad 2015 m. geriamo van-
dens ir nuotekų šalinimo paslauga 
turėtų galimybę naudotis 95 proc. 
gyventojų.

Geografiškai patogi vieta – ne 
vienintelis siuntų taškų privalu-
mas. Tie, kas jau išbandė siuntų 
taškus, kaip pagrindinius privalu-
mus, nurodo ilgesnį darbo laiką, 
paprastą kainos apskaičiavimą, 
kai kaina nustatoma nesveriant, 
bet pamatuojant dvi siuntos kraš-
tines, ir gyvą bendravimą, kuomet 
siuntų taškų konsultantai maloniai 
aptarnauja, pataria ir padeda tei-
singai užpildyti adresą. 

Siuntų taškus jau spėjo pa-
mėgti ne tik fiziniai asmenys, 
bet ir smulkieji verslininkai, už-
siimantys elektronine prekyba. 
„Ieškojome sprendimo, kuris 
leistų greičiau ir patogiau prista-
tyti užsakytas prekes klientams, 
todėl, atsiradus galimybei siųsti 
siuntinius siuntų taškuose, ją 
išbandėme ir likome patenkinti. 
Ne tik sutaupome laiko nesto-
vėdami ilgose eilėse, bet prekes 
galime išsiųsti tiesiog užsukda-
mi į mums patiems patogią vietą 

Siuntų taškas – naujas būdas išsiųsti ir atsiimti siuntas
Didžiuosiuose Lietuvos miestuose spėjusią išpopuliarėti siuntų 

taškų paslaugą jau gali išmėginti ir Anykščių gyventojai. Užsukę 
į mobiliųjų telefonų ir kompiuterinės technikos parduotuvėje 
„Tvika“ įsikūrusį DPD Siuntų tašką galėsite ne tik išsiųsti siuntinį 
į bet kurią Lietuvos ar Europos vietovę, bet ir atsiimti  internetinė-
je parduotuvėje pirktas prekes. 

tvarkant kitus įmonės reikalus“, 
– patirtimi dalinosi interneto 
parduotuvę turintis Jonas.

Siuntų taškų idėja atkeliavo iš 
vakarų Europos, ten jau seniai 
įprasta atsiimti ir siųsti siuntas 
gyventojų dažnai lankomose, 
patogiose vietose, pavyzdžiui, 
mažose krautuvėlėse, drabužių 
valyklose, soliariumuose ir kituo-
se paslaugų centruose.

Lietuvoje siuntų taškų tinklą plė-
toja ilgametę patirtį turinti siuntų 
bendrovė UAB „DPD Lietuva“. 
Šiuo metu jau veikia 55 siun-
tų taškai. Iš viso jų numatoma 
įsteigti apie 100.

Geriausias būdas įsitikinti siun-
tų taško privalumais – išbandyti! 
Anykščiuose tai galite padary-
ti užsukę į mobiliųjų telefonų ir 
kompiuterinės technikos parduo-
tuvėje „Tvika“ (Vilniaus g. 22) įsi-
kūrusį siuntų tašką.

Daugiau informacijos apie siun-
tų taškus: www.dpd.lt.

Naudos švarų 
vandenį, neturės rūpesčių dėl nuotekų

- Kokių tikslų siekėte įgyvendin-
dami šį projektą?

- Anykščiuose prie vandentiekio 
tinklų pajungta 10 620, o nuotekų 10 
150 gyventojų, atitinkamai 90 ir 86 
proc. visų gyventojų, tuo tarpu, Svė-
dasuose, Vėjališkio irAžuožerių kai-
muose šie procentai gerokai mažesni. 

- Šio projekto įgyvendinimas už-
truko daugiau nei ketveris metus. 
Žinome, kad  teko atlikti daug že-
mės darbų, nutiesti naujas vanden-
tiekio ir nuotekų šalinimo trasas iki 
gyventojų valdų...

- Anykščiuose, Dainų slėnyje, pa-
statėme naują nuotekų siurblinę ir 
nutiesėme 1 243 m magistralinių van-
dentiekio ir nuotekų tinklų, pastatėme 
nuotekų siurblinę Vėjališkio kaime 
ir jame bei Ažuožerių kaime  paklo-
jome 5 369 m naujų magistralinių 
vandentiekio tinklų ir 300 m vanden-
tiekio atšakų, bei 2 224 m savitakinių 
magistralinių, slėginių tinklų ir atšakų 

nuotekoms. Svėdasuose darbų apim-
tys buvo bene didžiausios, pastatėme 
3 nuotekų siur-
blines ir paklo-
jome 7 741 m 
vandentiekio ir 
nuotekų trasų.

- Kokią sta-
tybinę ben-
drovę pasi-
telkėte šiems 
darbams?

- Vandentie-
kio ir nuotekų 
trasas klojo 
Anykščiuose 
įsikūrusi UAB 
„ Te r m o t a u -
pa“, o nuotekų 
valyklas statė 
uteniškių ben-
drovė „Statva“. 
Šios įmonės 
buvo laimė-
jusios darbų 
pirkimo kon-
kursus.

- Kokia šio Europos Sąjungos fi-
nansuoto projekto vertė?

  - Bendra projekto vertė yra 6 
mln.851 tūkst. 359 Lt, iš kurių 6 mln. 
508 tūkst 791 Lt yra Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų parama, o 342 
tūkst. 567 Lt  prisidėjo Anykščių ra-
jono savivaldybė, valdanti 100 proc. 
UAB „Anykščių vandenų“ akcijų.

- Sukurtą turtą pasitikėjimo tei-
se valdys UAB „Anykščių vande-

nys“, kuri teiks paslaugas, padengs 
eksploatacines išlaidas, sudarys 

sutartis su 
abonentais. Ar 
nebrangs van-
dens tiekimas 
ir nuotekų ša-
linimas gyven-
tojams?

- Šios paslau-
gos nebrango 
jau daug metų, 
kai tuo tarpu ki-
tos pabrango gal 
net kelis kartus, 
tad kažkiek kai-
nos gali keistis. 
Tačiau gyven-
tojai džiaugiasi 
suteikta gali-
mybe jungtis 
prie vandens ir 
nuotekų tinklų, 
nes jie gauna 
švarų, koky-
bišką vandenį, 

o nuotekų išsiurbimas ir išvežimas 
dabar brangus. Įgyvendinto projekto 
sąnaudas įskaičiuoti į kainą vartotojui 
pradėsime maždaug po metų pabai-
gus projektą. 

- Kiek gyventojų prisijungė prie 
vandens ir nuotekų šalinimo tinklų 
šio projekto dėka?

- Visiškai pabaigus darbus prie 
vandentiekio bus prijungta apie 600 
abonentų. O prie nuotekų šalinimo 
tinklų prisijungs 322 vartotojai.

Ar pajutote naudą iš van-
dentiekio ir nuotekų šalini-
mo projekto?

Daiva AGA-
FA N O V I E N Ė , 
Ažuožerių kaimo 
gyventoja, bibliote-
kininkė:

- Anksčiau van-
duo iš vandentiekio 
būdavo rudas, kaip 
kakava, kartais vandens tiekimas 
sutrikdavo. Balti skalbiniai nuruduo-
davo. Dabar geriame švarų ir tikrai 
skanų vandenį“.  

Rimantas JUO-
ZELSKIS, Vėja-
liškių kaimo gy-
ventojas: 

- Aš naudojuo-
si vandentiekiu, 
nuotekų šalinimo 
paslauga. Man ge-
rokai sumažėjo rūpesčių. Naudoja-
me kokybišką vandenį, o iš vietinio 
gręžinio jis buvo rudas, labai prastas. 
Nereikia rūpintis dėl nuotekų išveži-
mo. Ši paslauga buvo labai brangi.  

Valentinas NE-
NIŠKIS, Svėdasų 
miestelio gyvento-
jas, seniūnas:

- Deja, gyvenu 
tokioje vietoje, kad  
negaliu prie šių tin-
klų prisijungti.Svė-
dasuose gyvena apie 800 žmonių, o 
iki šiol toks miestelis neturėjo vei-
kiančių nuotekų valymo įrenginių. 
Labai džiaugiuosi, kad projekto dėka 
sumontuotos siurblinės, paklotos tra-
sos, sumontuota čekiška įranga jau 
veikia.  

(Atkelta iš 1 p.)

Oi galva - kaip avilys
Blogos mintys jon sulįs
Ūžia, ir miegot neduoda
į visuomenė vis rodo.

Neramu jai ir iš ryto
Kaip gi šitaip Ropė krito?
Ką gi sau galvoja žmonės,
Jei jiems neįtiko Bronis?

Ir netiko netgi Zuokas
Rusų-Tomaševskio blokas
Dar Paulauskas nusiteikęs
Imt karūną, ir Puteikis

Liko du dabar kovoti
Tik už ką dabar balsuoti?
Aiškaus skirtumo nemato.
Lauks kitų rimtų debatų

„Obana!“:

„Visada runkeliams patinka ro-
pės! Va tep“.

Svėdasų nuotekų valymo įrenginių siurblinė. 

UAB „Anykščių vandenys“ 
direktoriaus pavaduoto-
jas Algirdas Daukša sako, 
kad be Europos Sąjungos 
paramos šio projekto įgy-
vendinti jie nebūtų įstengę 
šiame dešimtmetyje.


