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Savivaldybė slepia, kas išviešino 
gyventojų privačius asmens duomenis

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Kai visuomenei būtina sužinoti į įvairias situacijas įsipainiojusių savivaldybės darbuotojų pavardes, SAVIVALDYBĖS ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS aiškina, jog tai privati informacija, kurios viešinti neleidžia asmens duomenų 
apsaugos įstatymas. Tačiau ne savivaldybės klerkų, o paprastų piliečių asmens duomenis su žmonių asmens kodais, tiksliais gyve-

namosios vietos adresais ir net 
būsto identifikavimo kodais sa-
vivaldybės darbuotoja nesivar-
gindama išviešina savivaldy-
bės interneto svetainėje www.
anyksciai.lt.

Pastaruosius DIREKTO-
RIAUS veiksmus Valstybinė 
duomenų apsaugos inspekcija 
pripažino kaip teisės aktų pa-
žeidimą ir konstatavo, jog to-
kia informacija neturėjo būti 
viešai skelbiama.

Tačiau nubausti už tai kalto 
asmens nebegalima, nes, pasak 
V. Juodelio, šis darbuotojas jau 
atleistas iš darbo, o duomenų 
apsaugos įstatymas draudžia 
atskleisti darbuotojo pavardę.

KONCERTAS. Šiandien 18 va-
landą Sakralinio meno centre (Vil-
niaus g. 11) festivalio “12 muzikos 
savaitgalių Anykščiuose” atidarymo 
koncertas. Jame pasirodys Vilniaus 
šv. Jonų bažnyčios GOSPEL choras. 
Vadovė Kristina Žaldokaitė. Koncer-
tas nemokamas. 

Pristatymas. Vilniuje publikai pri-
statyta iš Anykščių kilusio matemati-
kos mokslų daktaro, kompozitoriaus 
Giedriaus Alkausko antroji romanti-
nių dainų ir kamerinės muzikos kom-
paktinė plokštelė „Užburtas laikas“. 
Šeštadienį ją kompozitorius su drau-
gais pristatė ir Anykščių koplyčioje. 
Beje, įsigyti G.Alkausko plokštelę 
gana sudėtinga, mat autorius jas tie-
siog dovanoja. Norintys gali į autorių 
kreiptis „Facebook“ paskyroje. 

Žuvys. Ketvirtadienį į Šventosios 
upę buvo paleista 2 tūkst.500 meti-
nių šlakių. Kiek anksčiau į  Smulkio 
ežerą išleista 3 tūkst. dvimečių lynų, 
Uosintėlio, Rubikių, Viešintų ir  Ilgio 
ežerai, Dabužių tvenkinys įžuvinti 
paaugintomis lydekomis. Virintos 
upė pasipildė 5 tūkst. vienetų mar-
gųjų upėtakių paaugintais jaunikliais, 
Šventosios upė – 4 tūkst.vienetų mar-
gųjų upėtakių paaugintais jaunikliais. 
„Vakar buvo žuvinamas Mūšėjaus 
ežeras paaugintais europiniais un-
guriais“, - „Anykštai“ informaciją 
atsiuntė Anykščių rajono aplinkos 
apsaugos agentūros vedėjas Arnoldas 
Kazakevičius.

Degė. Trečiadienį Anykščiuose, 
Kalno gatvėje, individualaus gyve-
namojo namo rūsyje kilo gaisras. 
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, 
dviejų aukštų mūriniame name iš rū-
sio rūko dūmai. Katilinės patalpoje 
degė sandėliuotos pjuvenos. Išdegė 
50 kilogramų pjuvenų, apdegė namų 
apyvokos daiktai, aprūko sienos. 

Rinkimai. Sekmadienį nuo 7 va-
landos iki 20 valandos rinksime Lie-
tuvos Prezidentą. Pirmajame rinkimų 
ture varžosi 7 pretendentai. Išanks-
tiniame balsavime iki penktadienio 
dalyvavo 2,97 proc. Lietuvos rinkėjų. 
Anykštėnų aktyvumas buvo kiek di-
desnis nei šalies vidurkis – 3,13 proc.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 25 ct.

Ir garsas apie anykštėnų asmens kodus pasklido po visą platųjį pasaulį ir galbūt net prasiskvebė per 
Pravieniškių sienas. 

 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Turintys pažiūras laukia 
„raudonųjų kregždžių“ galo

Anykščių savivaldybei nusprendus griebtis naujų ginklų kovai 
su nepriklausoma žiniasklaida, Anykščių rajono tarybos narys 
Lukas Pakeltis dabartinę valdančiąją socialdemokratų – kon-
servatorių koaliciją pavadino „raudonosiomis kregždėmis“. O 
vienas Lietuvos šaulių vadų, ryškių dešiniųjų pažiūrų istorikas, 
Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas Mindaugas Nefas 
sužinojęs, kad Anykščių valdžia ketina leisti savo popierinį „or-
ganą“, „Facebook“-e brūkštelėjo, jog „raudonųjų kregždžių koa-
licijai linki greito galo“.

Šios dienos „Anykštoje“ spausdiname platesnį pirmojo Anykš-
čių rajono mero Sauliaus Nefo sūnaus M. Nefo komentarą, kal-
biname Seimo narį, konservatorių Sergejų Jovaiša. Taip pat pa-
sidalinti patirtimi paprašėme ir kolegą, „Druskininkų naujienų“ 
redaktorių Romą Kvietkevičių –Sadauską. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Istorikas Mindaugas Nefas laukia greito „raudonųjų kregždžių“ 
koalicijos galo Anykščių rajono savivaldybėje. 

Minėjime Anykščių karių ka-
pinėse dalyvavo tik vienas val-
džios atstovas, Darbo partijos 
narys rajono Taryboje Artūras 
Šajevičius. 

Pagerbė fašizmo aukasGiedrius Titenis vėl plaukia 
Anykščiuose

Vienas geriausių šalies plau-
kikų anykštėnas Giedrius Ti-
tenis nusiteikęs jį palaikančių 
anykštėnų nenuvilti. 

Meras prabilo 
gėlių kalba

“Alma littera“ išleido nau-
ją Sigučio Obelevičiaus knygą 
„Gėlių kalbos paslaptys“.
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spektras

Temidės svarstyklės
Sandėlis.  Policijoje gautas G. 

T., gimusio 1951 metais, gyve-
nančio Svėdasų seniūnijoje, pa-
reiškimas, kad gegužės 7 – osios 
naktį įsibrauta į jam priklausantį 
sandėlį, iš kur pasikėsintas pavog-
ti jam priklausantis turtas, tačiau 
nusikaltimas nebaigtas, nes įsi-
jungė sandėlyje įrengta apsaugos 
signalizacija. Įtariamieji S. V., gi-
męs 1980 metais, gyvenantis Ku-

piškio rajone ir R. L., gimęs 1992 
metais, gyvenantis Kupiškio rajone, 
sulaikyti ir uždaryti į areštinę. 

Telefonas. Balandžio 23dieną  
Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, 
iš parduotuvės pavogti du mobilio-
jo ryšio telefonai. Žala – 900 litų. 
Kompiuteris. Gautas R. S., gi-
musio 1989 metais, gyvenančio 
Anykščiuose, Ramybės gatvėje, 
pareiškimas, kad balandžio 26 die-
ną namuose girtavo su iš matymo 
pažįstamais asmenimis, o jiems 

išėjus pasigedo nešiojamojo kom-
piuterio ir mobiliojo ryšio telefo-
no. Žala – 1 600 litų.

Sumušė. Gautas A. P., gimusio 
1969 m., gyvenančio Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., pareiškimas, 
kad 2014 metų balandžio 20 d., 
apie 21 val. namų kieme, jį sumušė 
nepažįstami asmenys. 

Laužas. Gautas A. K., gimusio 
1958 metais, pareiškimas, kad  at-
vykęs į jam priklausančią sodybą 
pastebėjo, jog iš kiemo pavogtas 

metalo laužas. Žala – 700 litų. 
Įtariamieji nustatyti. 

Virvutės. Gautas A. M., gimu-
sio 1974 metais pareiškimas, kad  
atvykęs prie pastato Skiemonių se-
niūnijoje, pastebėjo, jog iš kiemo 
pagrobtos dviejų elektrinių pieme-
nų virvutės. Žala – 700 litų.

Cigaretės. Naktį iš balandžio 30 
į  gegužės 1 dieną buvo įsibrauta 
į parduotuvę Kurklių seniūnijoje, 
iš kurios pagrobtos cigaretės bei 
pinigai. Žala – 4 177,44 litai.

Pasak seniūno, kelias iki herbo 
sukūrimo nebuvo lengvas, teko 
daug galvoti, tartis ir net įrodinėti 
Heraldikos komisijai. „Bendruo-
menė tarėsi, kokio herbo norėtų, 
buvo pateikti du variantai. Pirmas 
– upėtakis. Ši žuvis yra viena iš 
gražiausių, per seniūniją vingiuo-
ja Virinta, kurioje gausu šių žuvų. 
Antras variantas – Šventas Jurgis, 
smeigiantis slibiną. Tai susiję su 
Kurklių bažnyčia, augustijonais. 
Buvo pasirinktas antrasis varian-
tas“,- sakė A. Jurkus. Seniūno tei-
gimu, nuo idėjos iki jos išpildymo 
praėjo maždaug 5 metai. „Nuo pat 
pirmo Kurklių paminėjimo 1526 
metais nebuvo jokio simbolio, tad 
vieną dieną man trūko kantrybė, 
apsisprendžiau“,- juokėsi seniū-
nas.

Tiesa, Heraldikos komisija no-
rėjo atkalbėti kurkliečius, kad jie 
herbe nevaizduotų arklio, o tik  
šventą Jurgį, smeigiantį slibiną, to-

Kurklių herbe – šventas Jurgis
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Ketvirtadienį Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus iš Heraldikos 
komisijos atsivežė patvirtinus Kurklių herbo, vėliavos ir antspaudo 
eskizus. Dabar tik belieka pasirašyti Prezidentei Daliai Grybaus-
kaitei ir dar viena rajono seniūnija turės visus atributus.

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus Heraldikos komisijai įro-
dė, kad žirgas Kurklių herbe būtinas.

dėl seniūnui teko įrodinėti remian-
tis istoriniais duomenimis, kad 
Kurkliai turi teisę herbe vaizduoti 
žirgą. „Yra istoriniai duomenys, 
kad karų su švedais metu Kurkliai 
kariuomenei pristatė 69 žirgus, kai 
tuo tarpu Anykščių dvaras tik 21 
žirgą. Komisija galiausiai sutiko 
su mūsų siūlomu variantu, nors 
įrodinėti teko nemažai“, - sakė se-
niūnas.

Pasak jo, herbe raudona spalva 
simbolizuoja narsą, pergalę, sida-
brinė – šviesą, gyvybę, auksinė 
- kilnumą, dorą, senatvę. „Žalias 
herbe yra slibinas, bet ši spalva 
herbe simbolizuoja ne blogį, o 
Kurklių pievas. Juoda ietis, nors ši 
spalva negatyviausia, simbolizuo-
ja išmintį ir išsilavinimą“,- apie 
spalvų reikšmes herbe pasakojo 
A.Jurkus. 

Herbą kūrė dailininkas Rolandas 
Rimkūnas. Visuomenei vėliava ir 
naujasis herbas bus parodyti liepos 

20 dieną, ją pašventins vyskupas 
Sigitas Tomkevičius. „Dabar rei-
kės užsiimti reprezentacinės vėlia-
vos gamyba, tikimės, kad spėsim 
iki šventės, esu labai patenkintas“,- 
neslėpė emocijų seniūnas. .

Beje, Anykščių savivaldybės 
salėje antradienį vyko seniūnų 
sueiga, kurioje Kurklių seniūnas 
Algimantas Jurkus susirinkusiems 
seniūnams demonstravo Kur-
klių indėlį į Anykščių krašto norą 
garsinti žirgus ir parodė Kurklių 

herbo eskizą. Bet didelio seniūnų 
susižavėjimo herbas nesukėlė, bet 
net ir pastaba, kad, ar nebijo kur-
kliečiai, jog dabar bus vadinami 
kaimo Jurgiais, A.Jurkaus iš vėžių 
neišmušė.O paskelbus apie „Aro“  
operaciją Kurkliuose, internautas 
RM apie Kurklių herbą parašė: 
„Čia ne herbas, čia perspėjimas 
„Arui“ - dar kartą pasirodysit ir 
gąsdinsit žmones-gausit į kaulus“. 
Taigi, su šventu Jurgiu geriau ne-
juokauti. 

Kompensuos. Sveikatos ap-
saugos ministro Vytenio Povilo 
Andriukaičio įsakymu patvirtinus 
naują kochlearinių implantų kom-
pensavimo tvarką, sunkią kurtu-
mo negalią turintiems vaikams 
bus kompensuojami du abiem 
ausims skirti kochleariniai im-
plantai. Kompensavimo klausimą 
dar praeitų metų rudenį pirmasis 
iškėlęs Seimo narys, darbietis 
Valdas Skarbalius teigia, kad šis 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
sprendimas yra itin reikšmingas, 
nes užtikrins vaikams gyvenimo 
kokybę.

Sunkiau. Buvę generaliniai 
prokurorai negalės be egzaminų 
ir atrankos tapti teisėjais. Tai įtei-
sino Seimas, priėmęs Prokuratū-
ros įstatymo pataisas. Priimtais 
pakeitimais panaikinta iki šiol 
galiojusi nuostata, leidusi buvu-
siam generaliniam prokurorui ir 
jo pavaduotojui be egzaminų ir 
atrankos būti paskirtiems į bet 
kurias laisvas teisėjo pareigas. 
Už tokias Prokuratūros įstatymo 
pataisas balsavo 69 parlamenta-
rai, 2 buvo prieš ir 21 Seimo na-
rys susilaikė.

Pensijos. Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas pasirašė įsa-
ką, kuriuo nurodoma pagerinti 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
gyvenančių Antrojo pasaulinio 
karo veteranų materialinę gero-
vę, praneša Rusijos prezidento 
spaudos tarnyba. Pranešime rašo-
ma, kad V. Putino įsakas atitinka 
visus tarptautinius susitarimus, 
o sprendimas priimtas reiškiant 
didelę pagarbą Didžiojo tėvynės 
karo dalyviams.

Nusižengimai. Įstaigų interne-
to svetainėse bus skelbiama in-
formacija apie visus tarnybinius 
nusižengimus. Tai nustatyta Tei-
sės gauti informaciją iš valsty-
bės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų įstatymo pataisose. Už jas 
vieningai balsavo 76 parlamen-
tarai. Šiuo metu galiojančiame 
įstatyme įtvirtinta, kad valstybės 
ar savivaldybės institucijos ar įs-
taigos savo interneto svetainėse 
privalo skelbti tik informaciją 
apie įstaigoje nustatytą šiurkš-
tų tarnybinį nusižengimą ir už 
jį paskirtą galiojančią tarnybinę 
nuobaudą. Pataisoms įsigalio-
jus, bus skelbiama apibendrinta 
informacija apie visus įstaigoje 
nustatytus tarnybinius nusižengi-
mus ir už juos paskirtas galiojan-
čias tarnybines nuobaudas bei in-
formacija apie įstaigos valstybės 
tarnautojų gautus apdovanojimus 
ir paskatinimus.

Žvalgėsi. „Scandinavian Air-
lines“ atstovai pranešė, jog rusų 
žvalgybinis orlaivis buvo perne-
lyg priartėjęs prie aviakompa-
nijos keleivinio lėktuvo ir taip 
sukėlė pavojų visų juo skridusių 
asmenų saugumui. SAS atstovė 
Trinė Kroman Švedijos televizi-
jos transliacijos metu pripažino, 
jog kovo 3 dieną rusų žvalgybinį 
orlaivį ir aviakompanijos lėktuvą 
vienu momentu skyrė vos 90 me-
trų. Incidentas įvyko virš Baltijos 
jūros, tarp Danijos ir Švedijos. Iš 
Kopenhagos į Romą skridusiame 
lėktuve tuo metu buvo 132 kelei-
viai.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

44 – ioms komandoms atsto-
vaujantys sportininkai suskirstyti 
į 4 amžiaus grupes 9 – iose rung-
tyse 50 ir 100 metrų distancijose 
kovoja dėl 63 medalių komplek-
tų. Vakar ryte tik prasidėjus fes-
tivalio kvalifikaciniams plauki-

Giedrius Titenis vėl 
plaukia Anykščiuose

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Vakar ir šiandien Anykščių plaukimo baseine vyksta Tarptautinis 
plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai – 2014“, į kurį susirinko beveik 
600 plaukikų iš Baltarusijos, Estijos, Latvijos Moldovos ir Lietuvos. 
Festivalyje plaukia 20 anykštėnų, tarp jų ir geriausio festivalio plauki-
ko titulo siekiantis tarptautinis sporto meistras Giedrius Titenis. 

mams, pasak plaukimo trenerio 
Redo Pivoriūno, vietas finale jau 
buvo užsitikrinę anykštėnai, tarp-
tautiniai sporto meistrai G. Tite-
nis ir Irmantas Vernickas.

Festivalio intriga – ar sugebės 
vienas geriausių šalies plaukikų 

anykštėnas G. Titenis ketvirtą 
kartą iš eilės laimėti absoliutaus 
nugalėtojo titulą, nes jo atkakliai 
siekia ir latvis Nikolajus Maska-
lenko bei estas Filypas Provor-
kovas. Tarp moterų geriausios 
plaukikės titulo trečią kartą iš ei-
lės siekia latvė Alona Ribakova, 
jeigu jai kojos nepakiš jaunosios 
Lietuvos plaukikės. 

Šiandien 16 valandą finaliniai 
plaukimai, geriausių plaukikų 
apdovanojimai ir festivalio užda-
rymas. 

Vienas geriausių šalies plau-
kikų anykštėnas Giedrius Ti-
tenis nusiteikęs jį palaikan-
čių anykštėnų nenuvilti. 

Autoriaus nuotr.

Šiemet sukanka 10 metų, kai Lie-
tuva įstojo į Europos Sąjungą. Šiai 
progai Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešoji biblioteka surengė šven-
tę. Renginys prasidėjo 12 valandą 
Vyskupo skvere, kur pradinukams 
iš miesto mokyklų buvo surengtos 
varžybos. Vieną iš rungčių – bėgimą 
su knyga - organizavo pats bibliote-
kos direktorius Romas Kutka, jam 
talkino rajono Tarybos narys Artūras 
Šajevičius. „Vaikai, žiūrėkit, dėdė 
Artūras jums tuoj viską paaiškins“,- 
ramino mažuosius R.Kutka.

Iki 17 valandos programoje vyko 

Europos dieną skambėjo 
rokenrolas
Penktadienį visą dieną Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bi-

bliotekos prieigose, Vyskupo skvere, vyko renginys M-ES(K)!, 
skirtas Europos dienoms Anykščiuose.

žaidimai vaikams, veikė paroda 
„Anykščiai 10 metų ES“, buvo ati-
daryta Kalbų alėja, komandos iš 3 
narių galėjo dalyvauti M-ES(K)! De-
šimtkovėje, vyko Europos egzami-
nas suaugusiems ir moksleiviams. 

O 17 valandą Vyskupo skvere 
Anykščių savivaldybės Jaunimo rei-
kalų taryba pakvietė į atvirą pokalbį. 
Šventę užbaigė koncertas „10 dainų 
piliečiams“, kuriame dalyvavo gru-
pė iš Vilniaus „MAGIC ABOVE“, 
grojanti rokenrolą. 

-ANYKŠTA

Bibliotekos direktorius Romas Kutka ir rajono Tarybos narys 
Artūras Šajevičius ruošia startui pradinukų komandas.

Lino BITVINSKO nuotr. 
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Ar turi būti 
paveldima 
nurėžta 
pensijos dalis?

užjaučia

Skaudžios netekties valan-
dą, mirus mylimam tėveliui, 
reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Silvinijai PUODŽIU-
KIENEI.

UAB „Anšilas“ kolektyvas

Stasė PAPIEVIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Manau, kad pensijos dalis, 
kurią vis žadama grąžinti, turi 
būti išmokėta mirusiojo vai-
kams ar anūkams. Aš turiu vaikų 
ir anūkų, tad kodėl turėčiau savo 
uždirbtos pensijos dalį padova-
noti valdžiai? Mes ją užsidirbo-
me. 

Rolandas NAVAŠINSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Pagal mane, turėtų būti ta 
dalis paveldima vaikų. Juk tą 
pensijos dalį uždirbo jų moti-
nos ir tėvai, tad ją ir paveldėti 
turėtų vaikai. Jei iš tėvų atėmė 
pinigus, tai tegu grąžina bent jau 
vaikams. 

Jovita ČIUCHNENKO, Ažuo-
žerių kaimo gyventoja:

- Per 3 metus, kol gražins 
nusavintą pensijų dalį, dar kiek 
žmonių numirs. Manau, kad vai-
kai turėtų paveldėti tėvų uždirb-
tą ir valdžios nusavintą pensijų 
dalį. Visą gyvenimą dirbęs pen-
sininkas ir taip senatvėj privers-
tas centus skaičiuoti. 

Sergejus Jovaiša: 
„Patys muša – patys rėkia“

Konservatoriui, Seimo nariui 
Sergejui Jovaišai Anykščių rajo-
no savivaldybės komunikavimo 
su žiniasklaida problemos ke-
lia nuostabą. Mat pats S.Jovaiša 
su žurnalistais elgiasi išskirtinai 
geranoriškai. Dviejų olimpiadų 
prizininkas, Pasaulio ir Europos 
čempionas netingi net naktimis 
kelti telefono ir Lietuvos porta-
luose nuolat galima pasiskaityti, 
ką S.Jovaiša mano apie kokias 
nors, net ir 23 valandą pasibaigu-
sias, rungtynes. „Visas Anykščių 
savivaldybėje vykstantis procesas 
yra demokratijos uzurpavimas. 
Paradoksas, jog pradžioje SAVI-
VALDYBĖS ADMINISTRACI-
JOS DIREKTORIUS VILIUS 
JUODELIS savo įsakymu padarė 
taip, kad žurnalistams informaci-
ja apie savivaldybės darbą būtų 
kaip įmanoma sudėtingiau pasie-
kiama. Kitaip tariant, informacija 
dozuojama. O paskui valdininkai 
nepatenkinti, jog žiniasklaida 
pateikia per mažai informacijos 
apie jų darbą ir grasina leisti savo 
biuletenį. Žodžiu, patys muša, 
patys rėkia, nors galėtų nei muš-
tis, nei rėkauti... Užtektų ramiai 
pagalvoti. Užsidarymas juk rodo 
nekompetenciją, nesugebėjimą 
kalbėti čia ir dabar. Kalbėdamas 
apie žurnalistų kritiką, esu guodęs 
krepšininkus. „Apie mus blogai 
rašo“ – virkavo. Sakiau: „Tai ko 
ėjai žaisti į gerą komandą – būtum 
nėjęs, būtų nerašę“. O Anykščių 
savivaldybės požiūryje aš daug ko 
nesuprantu. Pavyzdžiui, adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
be jokio išankstinio klausimų su-
derinimo gali dalyvauti abejotinos 
reputacijos radijo laidose, o tuo 
tarpu mero patarėjai visai išstumti 
iš informacijos pateikimo lauko. 
Protingi vyrai, su aukštaisiais, 
vienas jų – dviejų kadencijų Sei-
mo narys...“ – „Anykštai“ dėstė 
Seimo narys, krepšinio grandas 
S.Jovaiša. 

Mindaugas Nefas: 
„Rajoną valdo 
socialdemokratai“ 

Istorikas Mindaugas Nefas, pir-
mojo Anykščių mero, konserva-
toriaus Sauliaus Nefo sūnus, kal-
bėdamas su „Anykšta“ stebėjosi, 
kad meras konservatorius Sigutis 
Obelevičius ... apskritai neturi po-
zicijos.

Turintys pažiūras laukia 
„raudonųjų kregždžių“ galo

„Kai konservatoriai ir socialde-
mokarato suderina savo pozicijas 
ūkiniais klausimais – galima su-
prasti, bet jų vieninga kova prieš 
laisvą spaudą man nesuvokiama. 
Tiksliau, suvokiama, ko jie tuo 
siekia, bet manau, kad tai yra 
trumparegiški sprendimai. Ofici-
aliai ir Tėvynės sąjunga, ir LSDP 
deklaruoja demokratines vertybes, 
bet Anykščių valdančioji koalicija 
elgiasi visiškai priešingai. Man 
nesuprantama, kodėl tokiems da-
lykams nesipriešina kiti Anykščių 
rajono taryboje dirbantys Tėvynės 
sąjungos nariai. Mano nuomone, 
rajoną valdo socialdemokratas, 
SAVIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUS 
VILIUS JUODELIS, o meras Si-
gutis Obelevičius daro tai, ko šis 
pageidauja. Nesuprantama, kodėl 
meras bent jau neišsako savo po-
zicijos. Galbūt jis ne viską gali pa-
daryti, tačiau norėtųsi matyti bent 
jo kažkokius principus. Kažkokią 
nuomonę, o dabar, regis, ką tik so-
cialdemokratai daro, tam konser-
vatorius meras pritaria. Kaip tik 
dėl to ir linkiu kuo greičiau nusi-
baigti šitai „raudonųjų kregždžių“ 
koalicijai...

Ar pats neketinu aktyviai da-
lyvauti Anykščių politinėje vei-
kloje? Bent artimiausius dešimt 
metų, tikrai ne. Manau, pirma rei-
kia įgyti patirties kitoje veikloje, o 
paskui eiti į politiką. Nesinori būti 
tokiu juokingu, kaip atrodo kai 
kurie dabartiniai politikai...“

Romas Kvietkevičius 
– Sadauskas: „Druskininkų 
pavyzdys įkvėpia“

Druskininkai garsėja neribota 
socialdemokrato mero Ričardo 
Malinausko valdžia ir ant kreidi-
nio popieriaus leidžiamu valdišku 
laikraščiu, kuriame meras tik ką 

pranešė apie savo antrąsias sky-
rybas.

Vietinei žiniasklaidai, be abejo, 
sudėtinga konkuruoti su nemo-
kamu mero „organu“, tačiau kol 
kas laikosi abu nepriklausomi 
Druskininkų laikraščiai. O „Drus-
kininkų naujienų“ redaktoriaus 
R.Kvietkevičiaus-Sadausko pra-
šėme pasidalinti savo patirtimi.

„Dar 2013 m. kovą, kalbėdamas 
LR Seime surengtoje spaudos kon-
ferencijoje, prognozavau, kad tai, 
ką vadinu druskininkietiška liga, 
plis į kitas Lietuvos savivaldybes, 
jei iškart negaus deramo atkirčio. 
Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnyba labai aiškiai pasisakė savo 
išvadoje dėl Druskininkų valdžios 
propagandinio leidinio „Mano 
Druskininkai“, kad savivaldybės 
negali pačios ar per savo įstaigas 
užsiimti tokia leidyba. Kadangi 
šis sprendimas apskųstas teismui, 
o laikraštį imituojanti valdančiųjų 
politinė reklama toliau leidžiama 
ir nemokamai platinama, Lietuvos 
savivaldybių asociacijos prezi-
dento, Druskininkų mero Ričardo 
Malinausko pavyzdys įkvepia jo 
kolegas kituose rajonuose pana-
šiai neteisėtai veiklai. Kol teismai 
priims sprendimus, žiūrėk, ir 2015 
metų savivaldos rinkimai ateis... 
Žurnalistų bendruomenės solida-
rumo šiuo atveju nepakanka, kai 
Seime ir Vyriausybėje nėra politi-
nės valios skriausti savo bendra-
partietį merą, dar ne taip seniai 
reklamuotą kaip sėkmės pavyzdį. 
Kiekvienas nebrandus politikas, 
paslapčia ar viešai pasvajoja savo 
rinkėjams, vietoje kritiškos ne-
priklausomos žiniasklaidos, kuri 
visada domisi ne tiek jo pasigyri-
mais apie nuveiktus darbus, kiek 
klaidomis, pakišti jos pakaitalą, 
rašantį kaip apie mirusius - gerai 
arba nieko. Idealu, kai už tai dar 
gali mokėti ne patys, o mokes-
čių mokėtojų pinigais - tiesiogiai 
iš biudžeto arba per kontroliuo-
jamas savivaldybės įmones. Jų 
laukiamas rezultatas būtų nepri-
klausomų žiniasklaidos leidėjų 
bankrotas ir amžina apkvailintų 
rinkėjų meilė. O vietoj to gaus tik 
dar daugiau kritikos ir taps rinkė-
jų pajuokos objektais, nes XXI a. 
tiesiog neįmanoma kontroliuoti 
visų nepriklausomos informaci-
jos sklaidos būdų.“ – „Anykštai“ 
išdėstė „Druskininkų naujienų“ 
redaktorius R.Kvietkevičius-Sa-
dauskas. 

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

lzs.lt nuotr.

Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša mano, jog 
Anykščių rajono vadovai sten-
giasi „uzurpuoti demokratiją“.

O gal „mėlynosios rožės”?

Lukas PAKELTIS, rajono Tary-
bos narys, liberalsąjūdietis, apie 
rajoną valdančią socialdemokratų-
konservatorių koaliciją: 

„Man būtų visiškai natūralu, kad 
šios partijos prieš rinkimus sudary-
tų bendrą koalicinį sąrašą, pavadi-
nimu „raudonosios kregždės“. 

Valdžia norėtų, kad 
žiniasklaida dirbtų tik 
dviems skaitytojams

Rimas JASIŪNAS, verslinin-
kas, apie tai, kodėl rajono valdžia 
kariauja su nepriklausoma žinias-
klaida: 

„Jie nesuvokia, kas yra žinias-
klaida. Jiems atrodo, kad būtinai 
turi būti kažkokios povandeninės 
srovės, būtinai žiniasklaida turi ats-
tovauti kažkieno interesus, kažką 
ginti, kažką pulti. Jiems nesupran-
tama, kad laikraštis paprasčiausiai 
gali dirbti tik savo skaitytojams.“

Žinoma. Juk nuo seno 
Kurklių pievos garsėja 
savo slibinais

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnas, apie miestelio herbe 
esančių simbolių reikšmę: 

„Žalias herbe yra slibinas, bet 
ši spalva simbolizuoja ne blogį, o 
Kurklių pievas.”

Nea. Dabar politika.. 
Tada buvo karas

Artūras ŠAJEVIČIUS, Anykščių 
rajono tarybos narys, „darbietis“ 
apie tai, kodėl dalyvavo gegužės 
9-osios minėjime: 

„Aš dalyvauju daugumoje rengi-
nių. Čia ne politika. Jie nekalti, kad 
žuvo. Politika buvo tada“.

Rėkimas – darbo dalis, 
mušimas – pomėgis...

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, konservatorius, apie Anykščių 
savivaldybės vadovų „bendradar-
biavimą“ su „Anykšta“: 

„Patys muša, patys rėkia, nors 
galėtų nei muštis, nei rėkauti...“

Tyla gera byla. Ir dūšiai 
lengviau...

Mindaugas NEFAS, istorikas, 
Lietuvos edukologijos universiteto 
dėstytojas, apie rajono valdžią:

„Mano nuomone, rajoną valdo 
socialdemokratas, SAVIVALDY-
BĖS ADMINISTRACIJOS DI-
REKTORIUS VILIUS JUODE-
LIS, o meras Sigutis Obelevičius 
daro tai, ko šis pageidauja. Nesu-
prantama, kodėl meras bent jau ne-
išsako savo pozicijos.“

Uždrausti Nevilčiai prekiauti
pilstuku!

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, Darbo partijos atstovas, apie 
tai, kas vyksta kaime, kai jame už-
daromos valdiškos įstaigos: 

„Mes net nesaugom to, kas liko! 
Paskui ateina neviltis, o žmonės 
galiausiai prasigeria.”
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...Linksmoji dalis, kad 
po kitų rinkimų meras ir 
KAPITONAS gali atsidurti 
skirtingose barikadų pu-
sėse. Ir tada tas, kuris liks 
valdžioje, valdišku organu 
galės kutenti antrąjį, kuris 
bus nustumtas nuo lovio...

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Aktyviai ieškausi darbo. Galiu 
skinti narcizus arba mokyti ge-
ografijos. Arba ir viena, ir kita 
tuo pačiu metu. Alkoholį vartoju 
saikingai. Kartais… Tiksliau, kar-
tais saikingai. Rūkau nesaikingai. 
Skambinti telefonu… Mano tele-
fono numeris dar vis skelbiamas 
internete.

Žurnalistinę veiklą reikia „už-
raukti”. Būtinai! 25-aisiais Ne-
priklausomybės metais vėl reikia 
rašyti ir kalbėti „tarp eilučių”. 
O aš rašyti tarp eilučių nemoku. 
Jei jau į kaktą – tai tiesiai, ne per 
pakaušį…

Anykščių savivaldybės karas 
su nepriklausoma žiniasklaida 
būtų gal ir smagus užsiėmimas, 
jei jis turėtų kokias nors taisykles. 
Galvoju, jog net Druskininkų žur-
nalistams yra geriau nei mums. 
Ten meras ir neslepia, kad ka-

riauja. O mūsiškiai apsimeta, kad 
nekariauja, duria mažu peiliuku 
į nugarytę, bet žiūri gražiom 
akytėm ir sako: „ups, čia ne pei-
liukas ir, apskritai, čia ne aš”… 
Paskui į tos pačios „Anykštos” 
portalą patys rašo komentarus, 
kad peiliukas tai buvo ne meriu-
ko, o žurnaliūgos rankoj. Ir net 
ne peiliukas, bet visas peilis. Ką 
ten peilis, tiesiog iešmas…

Valdininkai su visu meru 
Sigučiu Obelevičiumi aiškina, 
kad iš „Anykštos” savivaldybė 
skelbimų neatėmė, o paskelbė 
naują, labai tyrą konkursą, kurį 
labai sąžiningai laimėjo laikraštis 
„Šilelis”. Paskui KGB REZERVO 
KAPITONAS VILIUS JUODE-
LIS, dar dirbantis ir ANYKŠČIŲ 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRA-
CIJOS DIREKTORIUMI, savo 
įsakymu suvaržė informacijos 
žurnalistams pateikimą. Žinoma, 
KAPITONAS ir jo kuopa („rota”) 
aiškina, kad nieko nevaržė. Ta-
čiau aš pats Investicijų skyriaus 
vedėjai Linai Blažytei, jos reika-
lavimu, ant „Anykštos” firminio 
blanko su skanuotu parašu 
siunčiau raštą, kuriame prašiau 
patikslinti per viešą renginį 
išgirstą informaciją. Paprasčiau 
pateikto rašto valdininkė nepriė-
mė, jau nekalbant apie atsakymus 
žodžiu. Kolegai Arvydui Lingai-
čiui Švietimo skyriaus vedėja 

Vida Dičiūnaitė atsisakė žodžiu 
pasakyti, kiek kainuoja vieno 
nemokamą maitinimą gaunančio 
mokinio pietūs ir t.t. 

Natūralu, kad kai žmonėm 
trukdai dirbti, tai ir sutrukdai, 
bent jau kartais. Klaidų, žurna-
listai negalėdami pasitikslinti 
informacijos, daugiau padaro, 
aktualaus teksto į numerį atiduoti 
nespėja ir t.t.  
Bet meras 
S.Obelevičius 
savo metinės 
veiklos atas-
kaitoje, kaip 
koks KAPITO-
NO politrukas 
pranešė, kad 
viena svar-
biausių jo vei-
klos problemų 
yra „darbas totalios antireklamos 
bei kai kuriose žiniasklaidos 
priemonėse skleidžiamo nihiliz-
mo ir pesimizmo sąlygomis./.../ 
Bandant keisti situaciją galvoja-
ma, kad 2014 metais Savivaldybė 
galėtų leisti informacinį biuletenį, 
kuriame būtų pateikiama objek-
tyvi, neiškraipyta informacija 
gyventojams apie Savivaldybėje 
vykstančius renginius, priimamus 
sprendimus, atliekamus darbus.“

Rašyti Ezopo kalba nemoku, bet 
skaityti sugebu. Taigi, ką pasakė 
meras, galiu iššifruoti: „po to, kai 

atėmėm iš “Anykštos” skelbi-
mus, ji neužsilenkė, nors taip 
tikėjomės. „Anykšta” per mažai 
rašo apie mano ir KAPITONO 
nuostabius darbus, todėl mes 
rinkėjų akyse nesame pakankamai 
išaukštinti./…/ Bandant keisti 
situaciją galvojama, kad 2014 
metais Savivaldybė turėtų leisti 
savo organą. Mes ne tokie durni, 

jog galvotume, 
kad „Šilelyje“ 
spausdinamą 
savivaldybės 
informaciją, už 
kurią mokame 
rinkėjų pini-
gais, kas nors 
skaito. Todėl 
būtinas savas 
organas, kuria-
me pateiktume 

informaciją apie mano, o ypač 
KAPITONO, nuostabius darbus ir 
rinkėjų akyse kaip pridera būtume 
išaukštinti.” 

Baigęs „Rieves“, imsiuos rašyti 
pasiaiškinimus visoms etikos insti-
tucijoms, nes šią mano ezopinę 
šifruotę meras, o gal net pats 
vartotojų iš už buitinio preziden-
tas, būtinai apskųs...

Ir dar... Kai iš „Anykštos“ buvo 
atimti skelbimai ir perduoti „Šile-
liui“, šiam laikraščiui vadovavo 
Audronė Pajarskienė. Po kurio 
laiko A.Pajarskienė buvo perduo-

ta savivaldybei. Dabar ji dirba 
skyriuje ilgu pavadinimu. Labai 
panašu, kad Anykščių valdžios 
įvaizdis yra ... A.Pajarskienė. Kur 
ji ateina, ten prasideda objekty-
vios ir neiškraipytos informacijos 
sklaida, baigiasi totalus nihiliz-
mas ir pesimizmas. (Gerai aš čia 
tarp eilučių pabandžiau, ane?). 
Žodžiu, jei tik atsiranda savi-
valdybėje tinkamas žmogus, jam 
reikia surasti ir kokio nors darbo. 
Nuobodu juk buvusiai redaktorei 
be jokio, net mažiausio, mažutėly-
čio laikraščio. 

Tokius organus, kokio nori 
mūsų meras, draudžia įstatymai, 
bet Druskininkai seniai jį leidžia. 
Vyksta teismai dėl R.Malinausko 
organo uždarymo, kalbama, kad 
net pats premjeras barė merą. 
Druskininkų meras, neva, prem-
jerui žadėjęs organą uždaryti, bet 
dabar teisinasi „darau, darau, 
darau, darau bet niekaip neužsi-
daro“...

Spjaukim ant įstatymų ir 
iškraipytos žiniasklaidos rinkos. 
Juolab, kad valdžiai labiausiai ir 
dera ieškoti skylių įstatymuose...  

Linksmoji dalis, kad po kitų 
rinkimų meras ir KAPITONAS 
gali atsidurti skirtingose barika-
dų pusėse. Ir tada tas, kuris liks 
valdžioje, valdišku organu galės 
kutenti antrąjį, kuris bus nustum-
tas nuo lovio...

Į knygą tilpo trečdalis gėlių

Šią 144 puslapių knygą ką tik 1800 
egzempliorių tiražu išleido leidykla 
“Alma littera“. „Knygos autorius 
botanikas Sigutis Obelevičius supa-
žindina su romantiškąja pačių popu-
liariausių gėlių kalba, jų reikšmėmis, 
legendomis ir netgi magiškomis sa-

Meras prabilo gėlių kalba Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių rajono meras, gamtininkas Sigutis Obelevičius para-
šė ir išleido kiek neįprastą knygą apie dovanojamų gėlių reikšmę 
ir jų horoskopus „Gėlių kalbos paslaptys“. 

Dabar jau niekas negalės pasiteisinti, kad nežinojo, ką reiškia 
gėlių puokštė, o gėlių įteikimas merui bus pakankamai pavojin-
gas užsiėmimas. 

vybėmis. Sužinosite, kokia gėlė jums 
tinka pagal druidų bioenerginį gėlių 
horoskopą ir kokios savybės ją ir jus 
sieja.”- taip leidykla pristato naująją 
mero knygą.  

Traupio botanikos daržo įkūrė-
jas, biologijos mokytojas ekspertas 
S. Obelevičius teigė, kad stengiasi 
skaitytojus šia knyga supažindinti su 

vadinamąja gėlių kalba, kai žmonės 
perduodami gėles, jomis pranešdavo 
žinią. Ši kalba buvo išpuoselėta ir ak-
tyviai naudota prieš du-tris šimtme-
čius. „Greičiausiai gėlių kalba buvo 
išpuoselėta islamo kraštuose, iš ten 
pateko į Europą ir JAV jau pakitusi“, 
- sakė S.Obelevičius. „Mokslininkai 
nurodo, kad gėlių kalboje buvo nau-
dojama net 600 gėlių rūšių, aš atrin-
kau 250-300, ta-
čiau jeigu sudėti 
visus augalus, 
tai knyga būtų 
tokio storio, kad 
galima žmones 
užmušinėti, be to, spalvota spauda 
brangiai kainuoja, tai tokiai avantiū-
rai jokia leidykla nesiryžtų, nes tokios 
brangios knygos neparduosi“, - apie 
tai, kodėl leidinyje liko tik 60 augalų, 
aiškino S. Obelevičius. 

Nuo edukacijos nepabėgo 

S.Obelevičius sako, kad ši kny-
ga skiriasi nuo ankstesnių jo knygų  
– lengva forma pasakodamas apie 
augalus, jis stengiasi pasiekti keletą 
tikslų iš karto. „Nors knyga yra len-
gvo turinio, bet ji turi ir mokslinį, 
edukacinį aspektą. Programa maksi-
mum – įnešti kultūros, kiek atgaivinti 
šią primirštą kalbą, o asfalto-betono 
sąlygomis gyvenantį žmogų nukreip-
ti į romantiką. Noriu pasėti gėrio sė-
klą“,- sakė biologas S.Obelevičius. 

Knygoje pateikiama informacija 
apie 60 populiariausių dovanoti skir-
tų gėlių - sudėti jų piešiniai, legendos 
apie jų kilmę. Autorius leidžiasi dar 
giliau į istoriją – siūlo skaitytojams 
sužinoti, kokia gėlė jiems tinkama  
pagal druidų bioenerginį gėlių ho-
roskopą. „Buvo keletas šios knygos 
variantų. Druidų sluoksnis knygoje 
atsirado tada, kai buvo atsisakyta prie 
piešinio dėti augalo aprašymą. „Sau-
sai“ atrodė. Tada peržiūrėjau savo 
sukauptą medžiagą, ieškodamas, kas 
tiktų tokio pobūdžio knygai, man 
užkliuvo, kad druidai siejo gimimo 
datas su tam tikru augalu. Tai man 
pasirodė įdomu, tiko ir leidyklai“,- 

pasakojo S.Obelevičius. Tiesa, kad jis 
sakė nesitiki sukurti universalų gėlių 
kalbos žodyną. „Susidūriau su pro-
blema, kad ta pati gėlė skirtinguose 
šaltiniuose turi skirtingas reikšmes. 
Žodyno dėl šios priežasties dar nie-
kam nepavyko sukurti“,- teigė kny-
gos autorius.

 „Gėlės per tūkstančius metų išliko 
pačia universaliausia dovana, kurią 

galima įteikti bet 
kam ir bet kokia 
proga”, - apie 
šią knygą sako 
S.Obelevičius. - 
Knygas aš rašau 

įdomiu būdu – kelias iš karto. Pagal 
užrašus galiu pasakyti, kad pradėjau 
prieš 4 metus, o intensyviai prie šios 
knygos dirbau apie metus“.. 

Kortos gimė po žaidimo
pas kleboną

S.Obelevičius skaitytojams siūlo 
ir pakortuoti, mat stilingoje dėžutėje 
yra ne tik knyga, bet ir kortų žaidi-
mas „Gėlių flirtas“. Kortos, kaip ir 
priklauso botanikui, su pieštomis gė-
lėmis, citatomis ir gėlių reikšmėmis. 
„Tokie žaidimai buvo populiarūs ir 
paplitę XIX amžiaus pabaigoje salo-
nuose, Smetonos laikais taip pat juos 
žaisdavo. Vieną tokį žaidimą turėjo ir 
buvęs Anykščių klebonas Stanislovas 
Krumpliauskas. Sutikdami vienus 
Naujus Metus jį ir žaidėme, tai ir 
buvo impulsas kortoms prie knygos 
atsirasti“,- sakė S. Obelevičius. 

Žaidimo esmė – vyrai ir moterys 
išsidalina kortas su gėlėmis, o vėliau 
vienas kitam perduoda. Flirtas todėl, 
kad praktiškai visi tekstai yra susieti 
su meile ar kitais dalykais, kurie lydi 

šį jausmą. „Tačiau aš siekiau, kad 
žmonės žaisdami galvotų ne tik apie 
meilę, bet kartu įsimintų ir augalą, 
kuris ant kortelės“,- sakė meras. Pa-
klaustas, gal jau išbandė žaidimą šei-
moje, meras juokėsi: „Su žmona ban-
dėm, bet reikia daugiau žmonių“. S. 
Obelevičius sakė, kad Lietuvoje tokių 
kortų daugiau nėra.

Dovanodami merui gėlę, 
būkite atsargūs

Taigi, norintys įteikti žiedą merui 
turės perskaityti „Gėlių kalbos paslap-
tis“, kad įsitikintų, jog mero neįžeidė, 
nepaniekino ar neišreiškė kokių nors 
seksualinių užuominų... Sakykim, 
jokiu būdu nepatariama merui įteikti 
anturio, nes jis reiškia: „Tu esi mano 
džiaugsmas ir kančia, nes tu – mano 
aistra”, arba bijūno, mat šis reiškia 
linksmą gyvenimą ir pagyrūniškumą, 
bet kuo puikiausiai jam galima įteikti 
medetkų, tuo pasakysite: „Aš nugalė-
tas”. Merui tiks ir kardelis, mat tai vy-
riškiausia gėlė, menanti riterių laikus. 
Beje, būkite atidūs ir žiūrėdami, kuria 
ranka puokštę tiesiate, nes knygoje 
S.Obelevičius rašo, jog dešine ranka 
teikiamas gėlės žiedas sako „taip“, 
kaire – „ne“.

Paklaustas, ar labai įdėmiai stebi, kas 
ir kokią gėlę jam teikia, S.Obelevičius 
juokėsi, kad „visa laimė, jog merams 
retai kas gėlių duoda“. 

„Knygoje yra toks sakinys, kad 
geriau bet kokia gėlė, negu jokios“,- 
ramino S.Obelevičius, kad nebus per-
nelyg priekabus dovanotojams.

O leidykla „Alma litera” jau pra-
dėjo naujosios S.Obelevičiaus kny-
gos reklaminę kampaniją - savaitgalį 
surengė ir virtualų konkursą laimėti 
naująją S. Obelevičiaus knygą, kuri, 
beje, perkant iš leidyklos kainuoja 56 
litus

Anykščių merui Sigučiu Obelevičiui idėją prie naujos knygos pridėti 
kortas davė žaidimas, kurį jis pamatė pas buvusį Anykščių kleboną 
Stanislovą Krumpliauską.                           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Renkasi gegežės 12 - 16 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.

...kuo puikiausiai jam ga-
lima įteikti medetkų, tuo pa-
sakysite: „Aš nugalėtas”...



2014 m. gegužės 10 d.

pirmadienis 2014 05 12

sekmadienis 2014 05 11

6.00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (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. 
Ketvirtfinalio rungtynės.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės.
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
17.30 Lašas po lašo. 
17.40 Klausimėlis.lt 
18.00 „Ponas Selfridžas“.
20.00 Prezidento rinkimai 2014. 
20.30 Panorama.  
20.50 Savaitė.  
21.00 Prezidento rinkimai 2014. 
0.00 Kelias į 2014 pasaulio 
futbolo čempionatą. 12 dalis.  
0.30 Auksinės rankos (k).

6.30 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 
6.55 „Beprotiškos linksmybės“. 
7.20 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.45 „Teisingumo lyga“.
8.10 „Benas Tenas. 
Supervisata“. 
8.35 „Kapitono Vrungelio nuo-
tykiai“. 

9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. „Šuo 
policininkas“.
11.50 „Princas ir aš. Karališkas 
medaus mėnuo“.
13.40 „Mano puikioji auklė“. 
14.50 „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 Prezidento rinkimai 2014.
0.00 „Išpirka“. N-14

6.45 Teleparduotuvė. 
7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“.  
7.30 „Bidamanų turnyras“. 
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 „Ramona ir Bizė“. N-7 
13.05 „Gera kompanija“. N-7  
15.20 TV Pagalba. N-7 
16.45 Kvieskite daktarą! N-7 
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Chorų karai.  
22.00 TV3 žinios. Rinkimai 
2014.  
22.30 „Išgelbėti Džesiką Linč“. 
N-7 
1.20 „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 „Nacionalinė Geografija. 
Iššūkis pelkėje“. N-7
13.30 Dviračio šou (k).
14.00 Sveikinimai. 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
„ Imperatorienė Sisi“ 2 d. N-7
21.10 RUSŲ KINAS „Mirties 
sala“. N-14
23.00 „Naujieji samurajai. Vėjo 
sūnūs“ (k). N-14  
1.00 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 pasau-
lis“.
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. 
Egzorcizmas“. N-7
16.30 „Būrėja“. N-7 
17.00 „Viešbutis “Grand Hotel”“. 
N-7 
19.00 „Amžiaus paslaptys. 
Gyvasis ir negyvasis vanduo“.  
20.00 „Nematomas žmogus“. 
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS „Niro Vulfo 
mįslės.Skambutis į duris“. N-14 
22.50 „Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai“. N-14

0.30 „Paslaptingos istorijos. 
Egzorcizmas“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“. 
8.30 „Mažasis princas“. 
9.00 Septynios Kauno dienos.  
9.30 Lietuvos tūkstantmečio 
dainų šventė. Folkloro diena 
„Žemynėle, žiedkelėle“.  
12.25 Paroda „Nuostabioji 
žemė. Dailininkai Rytų 
Prūsijoje. XIX - XX a. pirmos 
pusės tapyba iš Aleksandro 
Popovo rinkinio“ (k).  
13.30 „Baras“ (k).  
14.20 ...formatas (k).  
14.35 Mūsų miesteliai. Varniai. 
1 dalis.  
15.30 Šventadienio mintys.  
16.00 Koncertas „Tik mylėk ir 
lauk“ (k).  
16.30 Lietuvos kapinės. 3 laida. 
Seniausios Vilniaus kapinės - 
Rasos ir Bernardinai. (k).  
16.55 TV konkursas „Dainų 
dainelė 2014“.  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.45 „Meistras“.  
20.00 „Aplodismentai išsi-
pildžiusiai svajonei... arba 
7000 km su Mstislavu 
Rostropovičiumi“. 21.00 
Lietuvių kinas trumpai. Aurikos 
ir Algirdo Selenių animacija. 
Žemaičių pramotė. 2002 m. 
Neringa. 2001 m. Vilniaus mer-
gelė. 2000 m. (k).  
21.15 Europa dainuoja!  
23.00 Panorama (k).  
23.40 „Indijos laukinės gamtos 
paslaptys. 2 d. Tigrų džiunglės“. 
0.30 Tarptautinis džiazo festiva-
lis „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 Nuo...Iki...
19.00 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU karta 
(k).
19.30 KTV - kino ir televirtuvė.
20.00 Info Diena. Speciali rinki-
mų laida.  
0.00 Sveikatos ABC.  
00.50 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). 
4.15 Farai. N-14. 

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

10.00 Džeimio Oliverio patieka-
lai per 15 minučių. 
11.00 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.00 „Topmodeliai“. N-7
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Krovinių karai“. N-7 
16.00 „Herojus“. N-7 
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Ispanijos 
prizo lenktynės. 
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7 
22.00 „Krintantis dangus“. N-14
23.00 „Nauja norma“. N-14 
0.00 „Anarchijos vaikai“. N-14
1.15 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Švedija - Čekija. 

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 
15.20 „Tyrinėtojai. Vasario 23-
iosios legenda“. N-7 
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 „Rasputinas - caro favo-
ritas“. N-7 
19.40 Žinių naujienos. N-7 
20.00 Prezidentūra tiesiogiai. 
Speciali laida. 

 
6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Kobra 11“ (k.) N-7  
10.00 „Eurovizijos“ dainų kon-
kursas 2014. Finalas (k).  
13.10 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (k).  
13.25 Pasaulio panorama (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 „Naisių vasara“.  
19.20 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Dėmesio centre.  
21.45 Teisė žinoti.  
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Teisė žinoti.  
23.00 Vakaro žinios.  
23.30 Dokumentinio kino vaka-
ras. „Išminuotojų būrys. 2 d.“.  
0.30 „Senis“. N-7  
1.40 Dėmesio centre (k). 

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris I“. 
7.25 „Nauji papūgos Kešos 
nuotykiai“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Princas ir aš. Karališkas 
medaus mėnuo“ (k). 
10.45 „Šnipų vaikučiai“ (k). 
12.30 „Kapitono Vrungelio 
nuotykiai“(k).  
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
13.20 „Papūga Keša ir pabaisa“. 
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 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. 
11.05 „Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga“. 
12.55 „Drakonų medžiotojai“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Slibinų dresuotojai“. 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 geriau“. 
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 
1.55 „Liudininkai“. N-14 
2.45 „Eureka“. N-7 
3.35 „Biuras“. N-7

 

6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Ekstrasensai prieš 
nusikaltėlius“(k). N-7 
9.00 „Imperatorienė Sisi“ (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 „Klajūnas“. N-14
23.20 „WRC Pasaulio ralio 
čempionatas. Argentina“. 
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 „Krepšininkai“.

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 Juokas juokais (k). 
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.  
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Uždrausta meilė“.
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Pats baisiausias filmas 
2“. N-14 
22.35 „Deksteris“. N-14
23.35 „Įvykis“. N-7 

 KULTŪRA 
8.05 Mūsų miesteliai. Varniai. 
1 d. (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Kine kaip kine (k).  
11.55 „Nesėtų rugių žydėjimas“ 
(k). N-7 
13.25 „Vilkaviškio vyskupijai 80 
metų“ (k). 
14.15 Kultūrų kryžkelė.
14.30 Šventadienio mintys.  
15.00 Septynios Kauno dienos 
(k).  
15.30 Istorijos detektyvai.  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Europa dainuoja!  
19.45 Pasaulio panorama (k).  
20.10 Vilniaus mažojo teatro 
spektaklis. M. Gorkis. „Motina“. 
22.00 Dailininko Augustino 
Savicko 95-osioms gimimo 
metinėms. Renomė. Pažintis su 
Savickų šeima.  
22.40 Kūrybos metas.  

23.10 Baletas „Gulbių ežeras“ 
ant Galvės ežero.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 Paroda „Nuostabioji žemė. 
Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX 
- XX a. pirmos pusės tapyba iš 
Aleksandro Popovo rinkinio“ (k). 
1.45 Koncertas „Tik mylėk ir 
lauk“ (k).

5.00 Sveikatos kodas (k). 
5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Ne vienas kelyje.  
6.55 24 valandos. N-7
7.35 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU karta 
(k).
8.05 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios. 
9.25 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU karta 
(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 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. VDU karta 
(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
10.50 „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 „Tamsus dangus“. N-14
1.10 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Čekija - Kanada. 

7.30 „Pažabok stresą!“. N-7   
8.00 Mūsų miškai. 
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Nuoga tiesa. N-7 
11.00 Pasaulis X. N-7 
12.00 Patriotai. N-7 
13.00 „Rubliovka“. N-7 
14.15 „Gamtos pasaulis“.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Kobra 12“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Žinių naujienos. N-7
19.00 LKL čempionato pusfina-
lio 2-osios rungtynės. 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Pasaulis X. N-7 
0.00 „Air America“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.50 Lietuva tiesiogiai. 



2014 m. gegužės 10 d.

antradienis 2014 05 13

6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“.  
11.00 „Naisių vasara“ (k). N-7
11.30 „Išminuotojų būrys“ (k).
12.30 Auksinės rankos (k). 
13.25 Dėmesio centre (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 „Naisių vasara“.  
19.20 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Dėmesio centre.
21.45 Pinigų karta.
22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. 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 „Papūga Keša ir pabai-
sa“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.50 KK2 (k). N-7 
10.45 „Šuo policininkas“(k).  
12.30 „Kapitono Vrungelio 
nuotykiai“ (k).  
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Petia ir 
Raudonkepuraitė“. 

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 
„Šešios kulkos“. N-14 
0.30 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
1.25 „Nikita“. N-7 
2.20 „Čakas“. N-7

6.35 Teleparduotuvė. 
6.55 Žalioji enciklopedija.  
7.00 „Slibinų dresuotojai“. 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 „Nepaprastas pasau-
lis“. N-7 
12.55 „Drakonų medžiotojai“. 
13.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
14.00 „Slibinų dresuotojai“. 
N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „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 
1.50 „Liudininkai“. N-14 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7 
11.00 „Prokurorų 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 „Kritimas aukštyn“. N-7 
23.30 „Sausas įstatymas“. 
N-14  
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.30 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7 
7.20 „Draugai IX“. N-7.15
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-

tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Krepšininkai“.
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 „Meilės įkaitai“. N-7 
23.05 „Deksteris“. N-14
0.05 „Įvykis“. N-7 
1.00 „Ties riba“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 Baletas „Gulbių ežeras“ 
ant Galvės ežero (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Ne vien tik retro. Nijolė 
Tallat-Kelpšaitė (k).  
12.30 „Meistras“ (k).  
13.45 „Džeronimas“. 
14.05 „Mažasis princas“.  
14.30 Pagalbos ranka.  
15.00 Lietuvos kapinės. 3 
laida. Seniausios Vilniaus ka-
pinės - Rasos ir Bernardinai 
(k).  
15.25 „Aplodismentai 
išsipildžiusiai svajonei... 
arba 7000 km su Mstislavu 
Rostropovičiumi“ (k). 16.20 
Laba diena, Lietuva (k).  

17.40 Žinios (k).  
18.00 „Svajokliai“. 
19.00 Septynios Kauno die-
nos (k).  
19.30 Lietuvių kinas trumpai.  
19.50 „Jis – Baršauskas“.  
20.15 „2020-ieji“. 
21.10 Istorijos detektyvai.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 Koncertas „Donelaitis 
Lietuvai - Lietuva Donelaičiui“ 
(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 Alchemija LXI. 
Humanitarinis karas. 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 

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-7  
21.30 „Krikštatėvis III“. N-14
1.15 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Norvegija - 
Švedija. 

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 „Kremliaus gydytojas“. 
N-7
13.15 „Genijai ir piktadariai. 
Marija ir Irena Kiuri“. N-7 
13.50 „Gamtos pasaulis“. 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Kobra 12“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Šnipai orbitoje“. N-7
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.
18.50 Viskas bus gerai! N-7
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14 
0.00 „Air America“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.50 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Kobra 11“ (k). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 „Naisių vasara“ (k).. 
11.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).
12.25 Bėdų turgus (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 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Dėmesio centre.  
21.45 Specialus tyrimas.   
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Specialus tyrimas. 
23.00 Vakaro žinios.  
23.30 „Šnipai“. N-7  
0.30 „Senis“. N-7 
1.40 Dėmesio centre (k). 

6.10 Labas vakaras, Lietuva (k.).  
6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris I“. 
7.25 „Petia ir Raudonkepuraitė“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.50 KK2 (k). N-7 
10.45 Nuo...Iki... (k).  
11.40 Mano vyras gali (k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Gaidys ir spalvos“. 

13.45 „Savo noru“. 
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 
„Mirtinas smūgis“. N-14 
0.05 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7. 
1.00 „Nikita“. N-7 
1.55 „Čakas“. N-7

6.30 Teleparduotuvė.  
6.50 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
7.20 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Virtuvė“. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7 
11.35 TV Pagalba. N-7 
12.25 „Nepaprastas pasaulis“. 
N-7 
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 „Obelis nuo obels“. N-7 
20.30 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 Vikingų loto. 
22.05 „Daktaras Hausas“. N-14  
23.05 „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 „Mielas draugas“. N-14
23.40 „Sausas įstatymas“. N-14. 
0.45 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7.  
2.45 Bamba TV. S

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

7.50 „Beprotiški mažųjų nuoty-
kiai“.
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Krepšininkai“.
9.35 „Benas Tenas prieš ateivius. 
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 „Spąstai“. N-7
23.15 „Deksteris“. N-14
0.15 „Įvykis“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k).  
13.35 Dailininko Augustino 
Savicko 95-osioms gimimo 
metinėms. Renomė. Pažintis su 
Savickų šeima (k).  
14.15 Žalia dainų rūta.  
15.00 Dalia Kutraitė kalbina ... 
Birutę Almonaitytę. 1999 m. (k).  
15.30 Legendos (k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 „Eurovizijos“ dainų konkur-

sas 2014. Pirmas pusfinalis (k).  
20.00 Kultūra. Menininkas Algis 
Mikutis.  
20.15 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2014. Donaldo Kajoko 
knygos „Lapės gaudymas“ pri-
statymas.  
21.00 Prisiminkime.  
21.10 Kultūros savanoriai.  
21.40 ...formatas.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 „Meilė“. N-14 
0.35 Panorama (k).  
1.20 Baletas „Gulbių ežeras“ ant 
Galvės ežero (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 
10.50 „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 kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7 
21.30 „Kelionė po Europą“. N-7 
23.25 Europos pokerio turas. S
0.35 „Naša Raša“. N-7
1.10 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Slovakija - 
Norvegija. 
 

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 Kitoks pokalbis. N-7 
13.00 „Katastrofa Fukušimoje“. 
N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai ir piktadariai. 
Feliksas Dzeržinskis“. N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Žinių naujienos. N-7 
19.00 LKL čempionato pusfinalio 
3-osios rungtynės. 
21.00 Sąmokslo teorija. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nuoga tiesa. N-7 
0.00 „Air America“. N-7
1.00 Reporteris.  
1.50 Lietuva tiesiogiai. 

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). 
12.25 Specialus tyrimas (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 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014.  
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014. 
23.30 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 „Gaidys ir spalvos“. 
7.40 „Savo noru“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
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 „Pasaka apie žvejį ir 

ketvirtadienis 2014 05 15

žuvelę“. 
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 
„Urvas“. N-7 
0.10 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
1.05 „Ties riba“. N-14 
2.00 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 „Nepaprastas pasau-
lis“. N-7 
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 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 
1.50 „Nuodėmingoji 
Kalifornija“. N-14 
2.55 „Eureka“. N-7 
3.45 „Biuras“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 Yra kaip yra (k). N-7 
9.00 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7 
10.00 „Ekstrasensai prieš 
nusikaltėlius“ (k). N-7 
11.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Nuotakos siaubūnės“. 
N-7 
15.00 „Nugalėtoja“. 
15.30 „Dreikas ir Džošas“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.30 „Du su puse vyro“. N-7 
20.00 Dviračio šou.  
20.30 Prajuokink mane. N-7 
21.30 „Peržengti ribą“. N-14
23.30 „Sausas įstatymas“. 
N-14.
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7
1.30 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.35 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 „Krepšininkai“.
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 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 „Midsomerio žmogžu-
dystės IV. Elektrinė vendeta“. 
N-7 
23.10 „Begėdis“. N-14 
0.10 „Farų šeima“. N-7 
1.05 „Įvykis“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 Muzika gyvai. Žydų 
tautos muzikinis paveldas 
Lietuvos kultūriniame kon-
tekste (k).  
13.15 Jurijaus Smorigino 
kūrybos vakaras. 

Choreografinės miniatiūros 
(k).  
14.45 TV konkursas „Dainų 
dainelė 2014“.  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 „Eurovizijos“ dainų 
konkursas 2014. Antras pus-
finalis (k).  
20.10 Dvarai ir likimai. 1 
laida.  
20.40 Lietuvos kapinės. 4 
laida. Kapinės kaip krašto-
vaizdžio elementas.  
21.10 Legendos.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 „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 
10.50 „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-7 
21.30 „Prarasta kontrolė“. 
N-14
23.20 „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 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 „Genijai ir piktadariai. 
Sofija Kovalevskaja“. N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Viskas bus gerai! N-7 
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Patriotai. N-7 
0.00 „Air America“. N-7 
1.00 Reporteris. 
1.50 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „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 
I“. 
7.25 „Pasaka apie žvejį ir 
žuvelę“. 
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 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Katinas, kuris mokėjo 
dainuoti“. 
13.45 „Kas jis per paukštis?“ 
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 „Visados kaip pirmą 
kartą“. N-7 
0.15 „Betmeno sugrįžimas“. 
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 „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 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Ledynmetis 3“. 
21.20 „Ana ir karalius“. N-7 
0.25 „Triušio urvas“. N-7 
2.10 „Draugai su vaikais“. 

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 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 „Jaunavedžiai“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.30 „Nusidėjėliai ir šventie-
ji“. N-14 
23.40 „Mielas draugas“ (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 „Krepšininkai“.
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.
Šviesa ir šešėliai“. N-7 
23.00 SNOBO KINAS 
„Malonus miestelis“. 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 
šventė (k).  
13.30 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014 (k., 
su vertimu į gestų kalbą).  
15.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 „Eurovizijos“ dainų 
konkursas 2014. Finalas (k).  
21.00 „Apie teisę“. 
21.10 Linija, spalva, forma.  
22.00 Naktinis ekspresas. 
Ved. Jolanta Kryževičienė.  

22.30 Fotografijos istorija 
arba istorija fotografijoje. 3 
laida. Tarpukario fotografija.  
23.00 Džiazo vakaras. 
Tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2014“.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 „Slaptasis Pakistanas“ 
1 d. N-7 

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 „Mus supantis pasau-
lis“ (k). 
13.55 „Pasaulio uostai“ (k).  
14.50 „Mus supantis pasau-
lis“ (k). 
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos (k). N-7  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 
 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7 
9.55 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
10.50 „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 „6 kadrai“. N-7 
21.30  Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 „Tikrasis teisingumas“. 
N-14
23.00 „Nauja norma“. N-14 
0.00 Aukščiausia pavara. 
1.00 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Suomija - 
Šveicarija.

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 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 „Genijai ir piktadariai. 
Marija ir Irena Kiuri“. N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Tyrinėtojai. 
Nesantuokinis Jekaterinos 
sūnus“. N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Mirtinas tikslas“. N-14 
23.40 „Saldus kerštas“. N-14

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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Rinkimai 2014. 21.05 TV serialas „Antrasis kvėpavimas“. 23.20 Lietuvos „Laikas“. 
23.30 Vakarinis Urgantas. 0.05 Naktinės naujienos. 0.15 Jevgenijus Matvejevas. 1.05 
Suprasti. Atleisti. 1.35 Mados nuosprendis. 3.15 TV serialas „Antrasis kvėpavimas“. 5.00 
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, 1.50 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona.9.10, 18.00 TV serialas „Taksi”. 10.00 Dokumentinis seria-
las. 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, 2.25 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00 TV seri-
alas „Špako žmonės“. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Arena.15.45, 0.10 Vaidybinis f. 
„Gylys“. 17.00, 2.40 Pavarų dėžė. 17.30, 1.20 Moterų žurnalas. 19.25, 3.05 Žurnalisto 
tyrimas. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45, 3.50 X zona. Kriminalinės naujienos.23.45 
Sunkios dienos vakaras. 2.05 Taikus ratas.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Tiesa 
kažkur šalia. 9.55 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas 
pietauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų rei-
kalas. 15.25 Suprasti. Atleisti.15.55 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos „Laikas“. 21.00 Rinkimai 
2014. 21.20 TV serialas „Antrasis kvėpavimas“.23.35 Lietuvos „Laikas“. 23.50 Politika. 
0.45 Naktinės naujienos. 0.55 Liaudies medicina. 1.50 Suprasti. Atleisti. 2.15 Mados 
nuosprendis. 3.05 TV serialas „Antrasis kvėpavimas“. 4.50 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”. 10.10 Apie maistą. 10.35 Žurnalisto tyrimas. 
11.05, 22.55, 4.10 Baltarusijos laikas. 12.10, 19.50 TV serialas „Gydymas meile“. 13.00, 
1.45 Sveikata. 13.35 Pirmyn į praeitį. 14.00, 22.00 TV serialas „Špako žmonės“. 15.15 
Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. „Gylys“. 17.00 Taikus ratas. 
17.15, 2.45 Laida automobilininkams. 17.40, 1.05 Sugrįžimas. 19.20, 3.10 24 klausimai. 
20.40, 3.40 Specialus reportažas. 21.45, 3.55 X zona. Kriminalinės naujienos. 23.45 
Aktualus interviu. 0.00 Vaidybinis f. „Trojos arklys“. 2.20 Vasarvietė.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Tiesa kaž-
kur šalia.9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 
13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 
15.20 Suprasti. Atleisti.15.50 J. Menšovos laida. 16.40 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas“. 21.00 Rinkimai 
2014. 21.05 TV serialas „Antrasis kvėpavimas“.23.20 Lietuvos „Laikas“. 23.30 Vakarinis 
Urgantas. 0.00 Naktinės naujienos. 0.15 Vėlai vakare.1.00 Žvaigždėlaivis. 1.25 Suprasti. 
Atleisti. 1.50 Mados nuosprendis. 3.35 TV serialas „Antrasis kvėpavimas“. 5.20 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, 1.40 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 

sekmadienis 2014 05 11

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. 11.20 
Kareivio ir aktoriaus šlovė. 12.10 Pavasario ir Pergalės dainos. 13.50 Vaidybinis f. 
„Bresto tvirtovė“. 16.20 TV serialas „Trys leitenanto Kravcovo dienos“. 20.00 Laikas. 
21.00 Antrininkai. 0.00 Vaidybinis f. „Krantas“. 2.15 Vaidybinis f. „Ak, vodevilis, vodevilis“. 
3.20 Vaidybinis f. ‚Aš – beržas“. 4.25 Muzikinis kanalas.

5.00 Panorama. 5.55, 2.05 Tikėjimo jėga. 6.20, 3.25 Autografas. 6.45 Aukščiau stogo. 
7.15 Vaidybinis f. „Brolelis“. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 
3.50 Vaidybinis f. „Petrovo ir Vasečkino nuotykiai“. 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 f. 13.30 Medicinos pa-
slaptys. 13.55 Moterų žurnalas.14.25 Laida automobilininkams. 15.15 Tavo miestas. 
15.30 Tyrimo paslaptys. 16.00 Arsenalas.16.25 Žurnalisto tyrimas. 16.50 Baltarusija 
LIFE. 17.15 Pasitikėk ir tikrink. 17.40, 23.20 Mistinės istorijos. 18.30 „Eurovizija“. 18.50, 
0.15 Toje pačioje vietoje tą pačią valandą. 19.45 Superloto.20.35 Sugrįžimas. 21.00 
Svarbiausias eteris. 22.00 Orai. 22.15 Vaidybinis f. „Gylys“. 1.05 Pašnekesiai apie civi-
lizaciją. 1.35 Baltarusija 24. Savaitės įvykiai.

pirmadienis 2014 05 12

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. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.15 Suprasti. 
Atleisti. 15.50 Mados nuosprendis.16.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos „Laikas“. 21.05 Vaidybinis f. „Vargšė Liza“. 23.10 Lietuvos „Laikas“. 23.20 
Vakarinis Urgantas. 23.50 Naktinės naujienos. 0.05 Pozneris. 1.10 Suprasti. Atleisti. 1.40 
Mados nuosprendis. 3.20 Vaidybinis f. „Skėtis jaunavedžiams“. 4.45 Muzikinis kanalas.

5.05 Svarbiausias eteris. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 1.35 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 Pašnekesiai apie civilizaciją. 
11.00 Reporteris. 11.40 Taikus ratas. 12.10, 19.55 TV serialas „Gydymas meile“. 13.00, 
1.55 Redaktorių klubas. 13.35 Atgalinė atskaita. 14.05 Mūsiškiai. 14.20 Perkrovimas. 
15.15 Regiono naujienos. 15.30 Baltarusijos žemė.15.45, 0.00 Vaidybinis f. „Gylys“. 
17.00, 2.45 Arsenalas. 17.35, 1.10 Biuro stilius. 18.00 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.2.30 
Laida apie futbolą.
 antradienis 2014 05 13

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. 13.35 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 

Verslas. 7.10, 8.10 X zona.9.10, 18.00 TV serialas „Taksi”. 9.55 Apie maistą. 10.25 24 
klausimai. 10.50, 22.45, 4.05 Baltarusijos laikas. 12.05, 19.50 TV serialas „Gydymas 
meile“. 13.00, 1.55 Medicinos paslaptys.13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.55, 2.25 Firmos 
paslaptis. 14.10, 22.00 TV serialas „Špako žmonės“.15.15 Regiono naujienos. 15.30 
Specialus reportažas. 15.45, 0.10 Vaidybinis f. „Trojos arklys“. 17.00, 2.40 Jėgos veiks-
nys. 17.30, 1.10 Garsenybės. 19.20, 3.10 Piniginė ir gyvybė. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 
21.45, 3.50 X zona. Kriminalinės naujienos. 23.45 Sunkios dienos vakaras.

penktadienis  2014 05 16

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. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų 
reikalas. 15.20 Suprasti. Atleisti.15.30 J. Menšovos laida. 16.25 Mados nuosprendis. 
17.25 Jūrmala. Humoro festivalis. 18.55 Vestuvių sąmyšis. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
„Laikas“. 21.05 TV žaidimas „Stebuklų laukas“.22.15 TV serialas „Antrasis kvėpavimas“. 
0.15 Vakarinis Urgantas. 1.20 Vaidybinis f. ‚Mes su jumis kažkur buvome susitikę“. 2.50 
Suprasti. Atleisti. 3.15 Mados nuosprendis. 5.00 TV serialas „Antrasis kvėpavimas“. 6.40 
Muzikinis kanalas.

5.05, 21.00 Panorama. 5.40 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, 15.25 
Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas „Taksi”. 10.10 Baltarusijos virtuvė. 10.35 
Piniginė ir gyvybė. 11.05 Baltarusijos laikas.12.10, 19.50 TV serialas „Gydymas meile“. 
13.00, 1.05 Rytdiena - tai mes. 13.25 Aukščiau stogo. 13.50 Mūsiškiai. 14.05, 22.10 
TV serialas „Špako žmonės“. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 
Vaidybinis f. „Trojos arklys“. 16.45 Mano kinas. 17.10, 2.35 Muzikos malūnas. 18.05 
Mistinės istorijos. 19.20 Tyrimo paslaptys. 20.35, 1.50 Baltarusija Life. 21.45, 4.10 X zona. 
Savaitės apžvalga. 23.45 Vaidybinis f. „Medžiai ant asfalto“. 2.10 Pasitikėk ir tikrink. 3.30 
Perkrovimas.

šeštadienis  2014 05 17

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. 12.15 Tiesa kažkur šalia. 12.45 Marina Nejolova. 
13.50 Vaidybinis f. „Tu man viena“. 15.45 Respublikos turtas. 17.00 Naujienos. 17.20 
Respublikos turtas. 18.15 Vaidybinis f. ‚Saulės ratas“. 20.00 Laikas. 20.30 Humoro 
jausmas. 21.40 Šįvakar su A. Malachovu. 23.25 Kas? Kur? Kada? 0.50 Vaidybinis f. 
„Pokrovo vartai“. 3.05 Vaidybinis f. „Mano jaunesnysis brolis“. 4.40 Muzikinis f. ‚Siela“. 6.15 
Muzikinis kanalas.

5.20, 21.00 Panorama. 5.55, 2.45 Religinė laida. 6.25 Vaidybinis f. „Medžiai ant asfalto“. 
7.40, 18.05, 23.15 Mistinės istorijos. 8.30, 3.15 Vasarvietė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 
9.10, 4.20 Vaidybinis f. „Petrovo ir Vasečkino atostogos“. 10.15 Animacinis f. 10.25 
Autografas. 10.50, 3.50 Perkrovimas. 11.30 Apie maistą. 12.10 Redaktorių klubas. 
12.45 Taikus ratas. 13.05 Dokumentinis serialas. 13.30 Sveikata. 14.00, 1.40 Biuro stilius. 
14.25 Pavarų dėžė. 15.15 Regiono naujienos. 15.30, 2.05 Muitų sąjunga. 16.00 Jėgos 
veiksnys. 16.25 Atgalinė atskaita. 16.55 Aplink planetą.17.35 Baltarusija 24. Savaitės įvy-
kiai. 18.55 Garsenybės. 19.25, 0.10 Talentų akademija. 21.40 Žurnalisto tyrimas. 22.05 
Vaidybinis f. „Jauno gydytojo užrašai“. 2.30 Baltarusijos žemė.

šeštadienis 2014 05 17

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“. 
4 d. 
12.00 „Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu“. 
13.00 Dainų dainelė 2014.  
15.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).  
15.30 Pasaulio panorama.  
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.10 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Auksinės rankos.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Algimanto Raudonikio 
jubiliejinis vakaras „Skinsiu 
raudoną rožę“.  
0.00 „Čelendžeris“. N-7 
2.00  „Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 
(k)“. 

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

8.10 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
8.35 „Kapitono Vrungelio nuo-
tykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Padėkime augti.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala“.
12.05 „Mano tėtis nuvarė ma-
šiną“. N-7 
13.50 „Mano puikioji auklė“.
14.25 „Didingasis amžius“. N-7 
16.25 „Tai nutiko Manhatane“. 
N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS „Jau 
atvažiavom?“. 
20.50 „Nacionalinis saugu-
mas“. N-7
22.35 „Laukinės aistros 2“. 
N-14. 

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. N-7 
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7 
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
9.00 Tobula moteris.  
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 „Karingoji gražuolė 
Vendė Vu“. N-7 
12.55 „Ponia Dautfajė“. 
15.20 TV Pagalba. N-7 
16.45 Kvieskite daktarą! N-7 
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  

19.00 „Jaunėlis“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 
21.15 „Ir velnias dėvi Prada“. 
N-7 
23.40 „Medaus mėnuo Las 
Vegase“. N-7 

7.00 Yra kaip yra (k). N-7 
8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Šefas rekomenduoja. 
10.30 Kviečiu vakarienės. 
11.00 „Naujakuriai“. N-7 
12.00 Lietuvos sprendimas.
13.00 Dviračio šou (k).  
14.00 Prajuokink mane (k). N-7
15.00 „Jaunavedžiai“ (k). N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Mentai“. N-7 
18.00 „Ekstrasensai prieš nusi-
kaltėlius“. N-7 
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė. 
21.30 MANO HEROJUS 
„Nepavykęs sandėris“ . N-14 
23.15 AŠTRUS KINAS 
„Nakvynės namai 2“. 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 
surikatos“.
11.00 „Korio gyvūnijos pasau-
lis“.  
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. 
Gyvasis vanduo“. N-7 
16.30 „Būrėja“.  
17.00 „Toks gyvenimas“. N-7 
19.00 „Naminukai“.  
21.00 „Nemarus kinas. Vinetu 
3“. N-7
22.50 „Dešimčia metų jaunes-
ni“. N-7 
0.00 „Paslaptingos istorijos. 
Gyvasis vanduo“ (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. Donaldo 
Kajoko knygos „Lapės gaudy-
mas“ pristatymas (k).  
11.30 Naktinis ekspresas (k).  
12.00 „Svajokliai“ (k).  
12.50 Kūrybos metas. 
Dailininkas Augustinas 
Savickas (k). 
13.20 Kine kaip kine.  
13.45 „Maža išpažintis“.  
15.05 „Slaptasis Pakistanas“ 
(k). N-7  
16.00 LFF futbolo taurės 
finalas.  
18.00 Dvarai ir likimai. 1 laida.
(k).  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  

18.45 Muzika gyvai. Visi Karlo 
Orfo triumfai. 
21.10 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
22.00 „Nepaprasti Tučkaus ir jo 
viršininko nuotykiai“- 10 metų.  
23.00 Panorama (k).  
23.30 Lietuvių kinas trumpai 
(k). 
23.50 LNOBT baletas. Leo 
Delibo „Kopelija“. 

5.00 Info diena (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 24 valandos (k). N-7 
14.10 KK2 (k). N-7 
14.55 Dviračio šou (k).  
15.25 Padėkime augti.  
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.45 Dviračio šou (k).  
18.15 Mano kiemas.  
18.45 Nuo...Iki....  
19.30 Lietuvos sprendimas.  
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 LXI. 
Humanitarinis karas. 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 patieka-
lai per 15 minučių. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara. 
16.00 „Herojus“. N-7 
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 6 kadrai. N-7
19.00 „Nėra ko prarsti“. N-7
21.00 „Džo“. N-14 
22.00 „Krintantis dangus“. N-14 
23.00 „Naujokė“. N-7 
0.00 „Naša Raša“. N-14 
 

7.35 „Gamtos pasaulis“. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Nikita Chruščiovas. 
Balsas iš praeities“. N-7 
11.00 Viskas bus gerai! N-7 
13.00 Pasaulis X. N-7 
14.00 Kitoks pokalbis.  
15.00 „Kelionė į Rio 1. 
Argentina“.  
16.00 Žinios. 
16.10 Jungtinė lyga. 
Ketvirtfinalio 1-osios rungty-
nės. 
18.00 Žinios. 
18.30 „Inspektorius Luisas“.  
N-7 
20.40 Žinių naujienos. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Paramedikai“. N-14 
23.50 „Kauksmas“. S
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(Atkelta iš 1 p.)

SITUACIJA

Savivaldybė slepia, kas išviešino gyventojų 
privačius asmens duomenis

Atskleidė asmens kodus

„Anykšta“ pasidomėjo savival-
dybės interneto svetainėje www.
anyksciai.lt skelbiamais ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
V.JUODELIO įsakymais ir neteko 
žado. Pasirodo, tuose įsakymuose 
piktų kėslų turintys žmonės, gali 
sužinoti ne tik žmonių asmens 
kodus (juos galima panaudoti, tar-
kim, greitiesiems kreditams gauti), 
bet ir tikslius gyvenamosios vietos 
adresus, netgi su būsto identifika-
vimo kodais, ar tokią informaciją, 
kiek ir kokių išmokų gauna Anykš-
čių rajono gyventojai.

Pavyzdžiui, 2013 metų ba-
landžio 10 dienos DIREKTO-
RIAUS įsakyme „Dėl laiki-
nosios rūpybos tėvų prašymu 
nustatymo...“ rašoma, kad 14 
metų amžiaus (t.y. nepilname-
čiam asmeniui, kurio duome-
nys turi būti ypatingai stropiai 
saugomi) X.Y. (nurodomas var-
das, pavardė, asmens kodas), 
gyvenusiam (nurodoma gatvė 
ir namo numeris) nustatoma 
laikinoji globa tėvų prašymu. 
„Vaiko laikinąja rūpintoja ski-
riu A.L.. (nurodomas vardas, 
pavardė, asmens kodas, tiksli 
gyvenamoji vieta)“, - rašoma 
V.JUODELIO įsakyme. 

Tokių įsakymų apie vaikams 
skirtas globas, tėvų teisių apsiboji-
mus ir kitais atvejais savivaldybės 
interneto svetainėje buvo marios.

Galima orientuotis, 
ką reketuoti

Daug SAVIVALDYBĖS ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
įsakymų viešai skelbiama apie gy-
ventojams skiriamas įvairias pašal-
pas. 

Štai 2013 metų balandžio 25 
dienos įsakyme „Dėl vienkartinių 
pašalpų skyrimo“ nurodyta penkių 
asmenų vardai, pavardės, gyve-
namosios vietos adresai ir pinigų 
sumos, kurias gyventojams skiria 
savivaldybė.

 Ko gi ne ant lėkštutės kokiam 
nors nusikaltėliui padėta informa-
cija, skatinanti apsilankyti pas to-
kius, pinigų gavusius gyventojus ir 
juos tiesiog nureketuoti?

Lengva manipuliuoti 
nekilnojamojo turto 
informacija

2013 metų lapkričio 7 dienos 
V.JUODELIO įsakyme „Dėl soci-
alinio būsto nuomos“, pateikiama 
informacija, kam trejiems metams 
išnuomojamas socialinis būstas. 
Ten nurodoma asmenų vardai, pa-
vardės, asmens kodai, būsto plo-
tas, būsto unikalus numeris, tikslus 
adresas...

Kodėl nepasinaudoti tokia iš-
samia informacija piktiems kės-
lams? 

Apribojo teisę į privatų 
gyvenimą

Apie tokius Anykščių rajono gy-
ventojų privataus gyvenimo duo-
menų atskleidimus teko informuoti 
Valstybinę duomenų apsaugos ins-
pekciją. Kai inspekcija pradėjo ty-
rimą, visi V.JUODELIO įsakymai  
su asmenų duomenimis iš savival-
dybės internetinio puslapio dingo.

Va l s t y b i n ė 
duomenų apsau-
gos inspekcija 
konstatavo, kad 
Anykščių rajo-
no savivaldybės 
administracija 
asmenų duo-
menis tvarkė 
netinkamai, o 
paviešinę fizi-
nių asmenų duomenis neribotam 
skaičiui trečiųjų asmenų, tai darė 
neteisėtai. 

„Administracija negalėjo viešai 
skelbti aukščiau nurodytų DIREK-
TORIAUS įsakymų su juose nuro-
dytais asmens duomenimis“, - po 
išsamaus tyrimo paskelbė valstybi-
nė duomenų apsaugos inspekcija. 
– Asmens kodą draudžiama skelbti 
viešai. Pažymėtina, kad Europos 
Teisingumo Teismas 2010 metų 
lapkričio 9 dienos sprendime yra 
pažymėjęs, kad su asmenvardžiais 
susietų duomenų paskelbimas in-
ternete, dėl ko šie duomenys tampa 
prieinami tretiesiems asmenims, 
yra teisės į privatų gyvenimą apri-
bojimas. Tame pačiame sprendime 
teismas yra pažymėjęs, kad nuo 
duomenų apsaugos nukrypstančios 
nuostatos ir apribojimai turi griež-

tai atitikti būtinumo sąlygą.“

Baudos išvengė

Administracinės teisės pažeidi-
mų kodekse už neteisėtą asmens 
duomenų atskleidimą yra numa-
tyta piniginė bauda nuo 500 iki 1 
000 litų. Tačiau SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTO-
RIUS V.JUODELIS nuo baudos 
išsisuko, atsakomybę suversdamas 
savivaldybės administracijos tar-
nautojai.

„Administracija raštu paaiš-
kino, kad asmens duomenys sa-
vivaldybės interneto svetainėje 
buvo paskelbti dėl vyriausiosios 
specialistės, pakaitinės valstybės 
tarnautojos, neapdairumo. Kon-
kretaus administracijos darbuo-
tojo, kuriam būtų pavesta viešai 
skelbti įsakymus, nėra, - rašoma 
Valstybinės duomenų apsaugos 
inspekcijos rašte „Anykštai“. – 
Ši vyriausioji specialistė savo pa-
aiškinime nurodė, kad ji, žodiniu 
savo tiesioginio vadovo pavedi-

mu, kiekvieno 
mėnesio pabai-
goje surinkda-
vo ADMINIS-
T R A C I J O S 
D I R E K T O -
RIAUS vei-
klos įsakymus 
į vieną elek-
troninę bylą 
ir persiųsda-

vo administracijos Bendrojo ir 
juridinio skyriaus informatikui, 
kuris juos patalpindavo į admi-
nistracijos interneto tinklalapį. 
ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIAUS veiklos įsakymų su-
rinkimas ir suarchyvavimas uži-
ma didelę darbo laiko dalį, todėl 
skyriaus vedėjų ir vyriausiųjų 
specialistų persiųsti įsakymai dėl 
per didelio darbo krūvio nebuvo 
tinkamai peržiūrimi, o buvo de-
dami į bendrą elektroninę bylą ir 
siunčiami informatikui“.

Tiesioginis vyriausiosios speci-
alistės vadovas, Bendrojo ir juri-
dinio skyriaus vedėjas Audronius 
Gališanka atsisakė „Anykštai“ 
paaiškinti, kokia buvo savivaldy-
bėje nustatyta tvarka viešai skelbti 
teisės aktus, kad jie nepažeistų gy-
ventojų privatumo. 

„Kaltoji“ savivaldybėje  
jau nedirba

Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija „Anykštai“ pranešė, jog 
nubausti už neteisėtą asmens duo-
menų atskleidimą nėra ką. „Skun-
do nagrinėjimo metu nustatyta, kad 
aukščiau minėta administracijos 
vyriausioji specialistė, dėl kurios 
kaltės aukščiau nurodyti ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
įsakymai su asmens duomenimis 
buvo paskelbti administracijos in-
terneto svetainėje www.anyksciai.
lt, nuo 2014 metų kovo 3 dienos 
administracijoje nedirba. Todėl 
jos atžvilgiu administracinės bylos 
teisena yra negalima“, - informavo 
Valstybinė duomenų apsaugos ins-
pekcija.

Prisidengė...asmens duomenų 
apsaugos įstatymu

Kai „Anykšta“ panoro visuome-
nei pranešti neatsakingai dirbusios 
savivaldybės tarnautojos pavardę, į 
raštu su saugiu elektroniniu parašu 
pateiktus klausimus SAVIVAL-
DYBĖS ADMINISTRACIJOS DI-
REKTORIUS V.JUODELIS raštu 
atsakė: „Jūsų prašomas paviešinti 
specialistas nebedirba savivaldy-
bės administracijoje. Jis nebėra 
viešas asmuo ir nesutinka, kad jo 
asmens duomenys būtų paviešin-
ti, todėl vadovaudamiesi Asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstaty-
mu, jo vardo ir pavardės nurodyti 
negalime“.

Tuomet V.JUODELIUI nusiun-
čiau dar vieną raštą, kuriame nuro-
džiau, kad DIREKTORIUS neatsa-
kė į pirmame rašte pateiktą dar vieną 
klausimą, nuo kada iki kada savival-
dybėje dirbo „kaltas“ specialistas ir 
kada jis buvo atleistas iš darbo. 

„Jūsų prašoma pateikti informa-
cija yra asmens duomenys, todėl 
pakartotinai informuojame, kad 
jos suteikti negalime“, - raštu at-
sakė V.JUODELIS, kuris galimai 
bijo jau net savo šešėlio ir savaip 
interpretuoja asmens duomenų ap-
saugos įstatymą. 

Pažymėtina, jog net Valstybi-
nė duomenų apsaugos inspekcija, 
kuri prižiūri, ar tinkamai tvarkoma 
privati informacija, „Anykštai“ nu-
rodė, kada savivaldybės specialis-

tė buvo atleista iš darbo, t.y.2014 
metų kovo 3 dieną....

SAVIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUS 
V.JUODELIS, paprašytas duoti in-
terviu apie asmens duomenų apsau-
gos spragas savivaldybėje, atsisakė 
nuo bet kokių komentarų, teigdamas, 
jog viską šiuo klausimu savivaldybė 
jau paaiškino Valstybinei duomenų 
apsaugos inspekcijai ir dvirm raštais 
„Anykštos“ redakcijai (tuose raš-
tuose buvo atsisakyta nurodyti savi-
valdybės darbuotojos pavardę ir jos 
atleidimo iš darbo datą).

„Anykšta“ iš patikimo infor-
macijos šaltinio sužinojo, kad 
V.JUODELIO įsakymus su slapta 
privačia gyventojų informacija 
internete talpino dvejus metus sa-
vivaldybėje pakaitine tarnautoja 
dirbusi Edita Zelevaitė, kuri Valsty-
binei duomenų apsaugos inspekci-
jai nurodė tokį darbą atlikti buvusi 
įpareigota savo tiesioginio vadovo, 
Bendrojo ir juridinio skyriaus ve-
dėjo Audroniaus Gališankos.

Savivaldybės vadovai verti
baudžiamosios bylos

Anykštėnė Aldona Rimavičienė, 
kurios privatūs duomenys savival-
dybės interneto svetainėje buvo 
skelbiami beveik metus, ir apie tai 
sužinojusi iš „Anykštos“ žurnalis-
to, šiurpo: „Kaip jie gali taip elg-
tis? Juk privataus pobūdžio infor-
macija viešai gali būti skelbiama 
tik to žmogaus sutikimu. Darykite 
ką nors, kad ta informacija būtų 
išimta, nes aš pati invalidė ir netu-
rėsiu jėgų kariauti su savivaldybe. 
Manau, kad savivaldybės vado-
vams už tokius dalykus turėtų būti 
keliama baudžiamoji byla“.

Paklausta, ar neketina kreiptis į 
teismą dėl privačios informacijos 
paviešinimo ir tokiu būdu reikalau-
ti iš savivaldybės neturtinės žalos 
atlyginimo, A.Rimavičienė tokią 
galimybę atmetė teigdama, jog „tas 
procesas ne mano jėgoms“. „Ge-
riau jūs apie tai straipsnį parašyki-
te, kad ir kiti žmonės žinotų, kaip 
savivaldybės administracija elgiasi 
su jai patikėta konfidencialia pri-
vataus pobūdžio informacija“, - 
„Anykštai“ patarė A.Rimavičienė.

Vėliau į redakciją paskambinusi 
A.Rimavičienė sakė, jog žmonės, 
su kuriais ji kalbėjo apie savival-
dybėje neteisėtai paviešintus jos 
asmeninius duomenis, patarė jai 
būtinai savivaldybę paduoti į teis-
mą ir reikalauti moralinės žalos 
atlyginimo.

Renginyje dalyvavo tik vienas 
valdžios atstovas, Darbo partijos  
narys rajono Taryboje Artūras Ša-
jevičius. „Aš dalyvauju daugu-
moje renginių. Čia ne politika. Jie 
nekalti, kad žuvo. Politika buvo 
tada“, - kodėl dalyvauja visuome-
nėje prieštaringai vertinamame 
minėjime, paaiškino deputatas 
A.Šajevičius.

Kapinėse kalbą sakė buvęs Anykš-
čių karinio komisariato vadovas Vy-
tautas Laurinavičius. Jis priekaištavo, 
jo žodžiais, „kabutėse patriotais save 
vadinantiems asmenims, kurie karo 
veteranus vadina okupantais. „Karys 
neturi galimybės pasirinki, kur, kada 
ir su kuo kariauti. Juolab, kur žūti. 

Pagerbė fašizmo aukas
Gegužės 9 dieną Anykščių karių kapinėse buvo pagerbtos An-

trojo pasaulinio karo aukos, likusiems gyviems karo veteranams 
linkėta sveikatos.

Karys tik vykdo vadų įsakymus“, 
- kalbėjo V.Laurinavičius. Jis gyrė 
rajono vicemerą, Socialdemokratų 
partijos skyriaus pirmininką Donatą 
Krikštaponį, kuris prieš porą metų 
Antrojo pasaulinio karo dalyviams 
parodė dėmesį. „D.Krikštaponis 
tuomet mūsų kariams įteikė pagy-
rimo raštus. Bet proginės pagarbos 
karo dalyviams neužtenka“,  - sub-
tiliai rajono valdžią pakritikavo 
V.Laurinavičius.

Karių kapinės yra ir Kurkliuose. 
Tačiau seniūno Algimanto Jurkaus 
duomenimis, ten joks minėjimas 
nevyko. „Mačiau tik kad prie pa-
minklo kariui yra padėtos gėlės“, 
- „Anykštai“ sakė A.Jurkus.

Minėjime Anykščių karių kapinėse dalyvavo tik keturi Antrojo pasaulinio karo dalyviai anykštėnai: 
Atilius Balaišis iš Vaitkūnų kaimo, Osvaldas Balna iš Kavarsko, Antanas Baltrūnas iš Troškūnų ir 
Karo veteranų Anykščių skyriaus tarybos pirmininkas Vincas Radušis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

...„Geriau jūs apie tai 
straipsnį parašykite, kad 
ir kiti žmonės žinotų, kaip 
savivaldybės administracija 
elgiasi su jai patikėta kon-
fidencialia privataus pobū-
džio informacija“...
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SKELBIMAI

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.

DĖMESIO!
Parduotuvėje „Šansas“ visą 

gegužės mėnesį visų prekių 
išpardavimas.

Nuolaidos iki 70 %.
Kviečiame apsilankyti!

S. Dariaus ir S. Girėno g. 5.
Darbo laikas: 

pirmadieniais - penktadie-
niais nuo 9.00 iki 18.00 val.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

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.

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!

A. Jogelos IĮ „Skardininkas“
 STOGŲ DENGIMAS
 SKARDINĖS STOGŲ

   DANGOS
 SKARDOS GAMINIAI

Tel. (8-611) 43781.

Žemės ūkio produkcija, 
sodinukai

Dideles valgomas ekologiškas 
bulves.

Tel. (8-610) 17063.

Pašarines ir sėklines bulves. 
Atveža.

Tel. (8-630) 59656.

Vasarinius kvietrugius pašarui. 
Yra apie toną. 1 kg kaina - 50 
cnt.

Kavarsko seniūnijos, Girelės 
kaimas, tel. (8-603) 50167.

Pomidorų ir kitų daržovių dai-
gus. Įvairias vasarines gėles ap-
želdinimui. Išrašo sąskaitas - fak-
tūras.

Tel. (8-600) 22483.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas taupiems. Beržo, 
uosio briketus pigiau.

Tel. (8-671) 91348.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. Turi skaldytų. Veža po 8 
metrus.

Tel. (8-617) 80504.

Malkas. Gali suskaldyti.
Tel. (8-628) 54918.

Gyvuliai

Karvę, avižas, pieno šaldytuvą 
300 l talpos.

Tel. (8-629) 19371.

VIŠČIUKAI,  VIŠTAITĖS Gegužės 11d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais, 
ROSS-309 veislės vienadieniais mėsiniais 
broileriais, 1-2 savaičių paaugintais mėsiniais 
broileriais, vienadienėmis vištytėmis (olan-
diškos); 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis 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.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 13 d. 
(antradienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėslio-
siomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis 
vištomis, bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 
8-616 50414), kaina nuo 12 Lt: Staškūniškyje 
6.50, Kurkliuose 7.00, Skiemonyse 7.20, 
Auleliuose 15.40, Svėdasuose (prie turge-
lio) 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.

Paršelius.
Tel. (8-674) 41305.

Šunų ir kačių kirpykla 
Anykščiuose. 

Registracija tel. (8-620) 77544. 
Daugiau informacijos: www.sunukir-
peja.lt

Karšiame plautą ir neplautą avies 
vilną. Siūname antklodes.

Tel. (8-655) 81553.

Andrioniškio lentpjūvė parduoda 
ivairią statybinę medieną,vidaus, 
lauko dailylentes, grindlentes, at-
lieka medienos pjovimo, obliavimo 
paslaugas. 

Tel. (8-687) 38239.

Paslaugos

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-656) 77315.

Kasimo darbai mini ekskavatoriu-
mi: vandentiekis, kanalizacija, dre-
nažas, pamatai ir įvadai.

Tel. (8-657) 66116.

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. 

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

61960, (8-615) 61741.

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

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

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

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

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų 
valymas. Naudoja 0,5 mm; 0,8 mm 
skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-606) 85525.

Dengiame, remontuojame sto-
gus. Namai, angarai, daržinės ir t.t. 
Pasirūpiname medžiagomis.

Tel. (8-648) 86123.

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

Tel. (8-679) 90305.

Nebrangiai dažau namus ir sodo 
namelius. Tinkuoju, tvarkau kaminus.

Tel. (8-675) 92410.

Atlieku visus elektros instaliacijos 
darbus. Namų instaliavimas.

Tel. (8-655) 34902.

Griauname pastatus, sumalame 
statybines atliekas.

Tel. (8-682) 92949.

Akmenų malimas.
Tel. (8-682) 92949.

Mobiliu gateriu pjaunu medieną. 
Pjaunu ir be elektros, benzininiu va-
rikliu. Kaina sutartinė.

Tel. (8-682) 12189.

Nuoma

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

Tel. (8-602) 84088.

Išsinuomočiau butą pirmame aukš-
te arba namą Anykščiuose arba ne-
toli Anykščių.

Tel. (8-679) 45069.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisome automatines skalbimo ma-
šinas, televizorius kliento namuose.

Tel. (8-630) 57575.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

UAB „ANRESTAS“ 
reikalingi 

  PIRKIMŲ VADYBININKAS
  ĮVAIRIŲ SPECIALYBIŲ 

STATYBININKAI
Gegužės g. 14, Anykščiai, 

tel. 5-25-00 

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO ŠIO MĖNESIO 
REPERTUARAS

Š. 10 d. 17 val. Jaan Tatte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Režisierius Albertas 
Vidžiūnas. (2 dalių pjesė) Mažoji salė.
S. 11 d. 12 val. Džanis Rodaris „SIDABRINĖS STRĖLĖS KELIONĖ“. Režisierius 
Darius Skamarakas. (Stebuklinga pasaka vaikams)
T. 14 d. 18 val. Inga Abele “JAZMINAS”. Režisierė Mara Kimele (Trijų dalių pjesė)
K. 15 d. 18 val. L.M.Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Režisierius Antanas 
Gluskinas. (Romantinė dviejų dalių drama visai šeimai). Mažoji salė.
P. 16 d. 18 val. Germanas Grekovas “HANANA, KELKIS IR EIK”. Režisierius Rolandas 
Augustinas A. (2 dalių spektaklis,N-16)
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 paaugliams pagal Gendrutį Morkūną)
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SVEČIAI: 
Klaipėdos dramos teatro gastrolės
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



Redakcija dirba: 
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
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Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt). 
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perka

parduoda

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

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

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
12,00 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-657) 41767.

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinė-
mis problemomis. Atsiskaito grynai-
siais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Sodyb ą 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.

Jau nulingavo 50 metų 
Pro ilgakasius uosius paupiais
Gerų, linksmų ir daug laimingų metų 
Nusinešė jaunystė praeitin
Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų, 
Geros sveikatos, nuotaikos žvalios.

Jubiliejaus proga Vygantą KLIEPĄ, 
gyvenantį Nevėžio kaime, sveikia

puseserė Audronė, pusbrolis Rimantas su šeimomis

Miškininkysttės įmonė brangiai - 
įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti, beržo eglės, pušies rąs-
tus ir plonrąsčius.

Tel. (8-605) 27002.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-633) 39897.

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.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Troškūnų seniūnijoje (2 
ha žemės).

Tel. (8-620) 54816.

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

Tel. (8-612) 85703.

Debeikių seniūnijoje - sodybą, 
vienkiemyje (yra žemės).

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

6 arų žemės sklypą namo staty-
bai Anykščių mieste.

Tel. (8-698) 47335.

Skubiai - butą Anykščiuose, 
Žiburio gatvėje, 78 kv.m., namas 
mūrinis,  1990 m., kaina 37000 Lt. 

Tel. (8-657) 41719. 

Dviejų kambarių butą Šviesos 
gatvėje. Autonominis šildymas, įsti-
klintas balkonas, tvarkingas. Kaina 
sutartinė.

Tel. (8-612) 78869.

Suremontuotą dviejų kambarių 
50 kv. m butą Ramybės gatvėje 
(plastikiniai langai, šarvo dutys).

Tel. (8-639) 45862.

Keturių kambarių butą Šaltupio 
gatvėje (4-as aukštas, kaina 

46 000 Lt).
Tel. (8-678) 87766.

„Liudiškių“ sodininkų bendrijo-
je - sodą. Yra geodeziniai ma-
tavimai, vanduo, juodžemis.

Tel. (8-647) 68166.

Sodo sklypą su nameliu sodi-
ninkų bendrijoje “Elma”, netoli 
Šventosios upės. Yra rūsys, 
garažas, pirtis, 70000 Lt.

Tel. (8-610) 77694.

Garažą.
Tel. 5-19-74.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Automobilį TOYOTA PICNIC 
1997 m. (turbo fdyzelis, 2,2 l, 
galiojanti T.A, draudimas, kaina 
5600 Lt).

Tel. (8-699) 56491.

POTINGER šienainio rinktuvą 
su skleistuvais; vartytuvą (7 m); 
grėblį (6 m); grūdų traiškytuvą 
su maišytuvu; DELOVAL melži-
mo liniją 100 karvių. 

Tel. (8-699) 62481.

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

Tel. (8-612) 57075.

Kitos prekės

Visuotinės lietuvių enciklopedijos 24 
tomą.

Tel. (8-686) 33036.

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

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

Naudotus surenkamus metalinius 
garažus (3x3 m, 3x5 m, 3x 6 m, 3x9 
m, 4x6m). Gali atvežti, surinkti.

Tel. (8-687) 73343.

Pigiai: langus šiltnamiui, veidrodį su 
spintele, naują skalbyklę „Beko“.

Tel. (8-625) 25886.

Statybinę medieną, beržines mal-
kas.

Tel. (8-646) 65445.

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

Tel. (8-607)12690.

Kita

Pistoletą „Makarov“.
Tel. (8-648) 95408.
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Antoninas, Putinas, Sangailė, 
Viktorina.

šiandien

gegužės 11 d.

gegužės 13 d.

Mamertas, Skirgaudas, Miglė, 
Pilypas.

Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerė-
jas, Nerys, Nerijus.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

+15

+11

mįslė

komentaras
anyksta.lt

Amiliutė ruošiasi pinigų keiti-
mui ir perka naują piniginę

„Šuo prie dviejų ežerėlių 
tupi?“

Ketvirtadienio mįslės: „Geltonas 
žaltys ant kaklo apsivyniojęs bau-
bia?“ teisingas atsakymas – muzi-
kantas su triūba. 

„istorija“:

„Kaip Sabonis vienas gimsta per 
šimtmečius, taip atsirado ir tikras 
Anykščių meras S.Obelevičius“.

padėkų), trečia – Astai Bartulienei (8 
padėkos). 

Kurklių ambulatorijoje dirbančiai 
ir daugiausiai padėkų sulaukusiai 
slaugytojai R. Paciūnienei redakcija 
įsteigė specialų prizą – dovanojo ke-
ramikės iš Kauno Virginijos Užusie-
nytės dėžutes papuošalams.

Anykščių PSPC centro direktorė 
Zita Neniškienė ypač džiaugėsi, kad 
pacientai pastebi ir dėkoja ne tik gy-
dytojams, bet ir medicinos persona-
lui. „Slaugytojai yra tie specialistai, 
kurie nuveikia daug darbų“, - kalbėjo 
direktorė. – „Be jų ir geriausiam gy-
dytojui būtų sunku“. Z. Neniškienė 
džiaugėsi „Anykštos“ redakcijos 
daugiau kaip dešimtį metų organi-
zuojamais populiariausio gydytojo 
rinkimais ir pripažino, kad medikams 
gerų žodžių nebūna per daug.

Gydytoja D. Kazlauskienė teigė ne-
mėgstanti viešai sakyti kalbų, tačiau 
neslėpė, kad „Anykštos“ skaitytojų 
padėkos jai buvo malonus dalykas: 
„Tai, kas prasidėjo kaip žaidimas, vir-
to džiaugsmu“.

Beje, D. Kazlauskienė yra ir 
Anykščių rajono tarybos narė, atsto-
vaujanti konservatorių partiją.

Prie „Anykštos“ redakcijos inicia-
tyvos pagerbti rajono medikus, neti-
kėtai redakcijai, prisijungė ir Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obelevičius. 
Daugiausiai „Anykštos“ skaitytojų 
padėkų pelniusiems gydytojams ir 
slaugytojai R. Paciūnienei meras do-
vanojo po rožę ir knygą.

 -ANYKŠTA

Ketvirtadienio popietę Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) vykusiame Gydymo tarybos posėdyje „Anykštos“ 
laikraščio vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė pasveikino 2014 metų populiariausio rajono gydytojo rinkimuose nugalėjusias 
medikes ir įteikė joms sertifikatus apie išreikštą skaitytojų valią ir dovanas – profesionalių dailininkių sukurtus keramikos dirbinius.

Apdovanoti populiariausi rajono medikai

Populiariausia 2014 metų Anykš-
čių rajono gydytoja „Anykštos“ skai-
tytojai išrinko Kurklių ambulatorijos 
ir Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro (PSPC) šeimos gydy-
toją Dalią Kazlauskienę. Gydytoja 
sulaukė 22 padėkų. 

D. Kazlauskienei „Anykštos“ vy-
riausioji redaktorė įteikė sertifikatą 
ir du panevėžietės keramikės Vili-
jos Balčiūnienės keramikos darbus. 
„Garsusis psichiatras Aleksandras 
Alekseičikas yra sakęs, kad dėkingi 
pacientai sveiksta greičiau“, - juoka-
vo redaktorė ir citavo kitą šio gydy-
tojo mintį: „Dievas mielai teikia pa-
galbą, bet tik žmonių rankomis. Jūs ir 
esate tie žmonės“, - sakė G. Šmigels-
kienė. „Pernai redakcija skaitytojus 
skatino pagerbti mokytojus. Tačiau, 
nors mokytojams padėkas laikraštis 
spausdino nemokamai, padėkų buvo 
labai nedaug“ – kalbėjo „Anykštos“ 
laikraščio vyriausioji redaktorė.

Antrą vietą rinkimuose pasidali-
jo po 16 pacientų padėkų gavusios 
Anykščių PSPC šeimos gydytojos 
Salomėja Rainienė ir Violeta Gustie-
nė. 

Trečia vieta atiteko Anykščių PSPC 
šeimos gydytojai Ritai Juodiškienei, 
sulaukusiai 11 „Anykštos“ skaitytojų 
padėkų. 

Šių metų rinkimuose ypatingo 
dėmesio ir pacientų padėkų sulaukė 
slaugytojos. Daugiausia – net 19 – 
kartų dėkota Kurklių ambulatorijos 
slaugytojai Rūtai Paciūnienei. Antra 
vieta atiteko Irutei Mikučionienei (18 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojos Violeta Gustienė ir Salo-
mėja Rainienė rinkimuose pasidalijo II -ąją vietą (nuotraukoje antroje eilėje iš dešinės), 
III -iąją vieta užėmė to paties centro šeimos gydytoja Rita Juodiškienė (pirmoje eilėje).

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kurklių ambulatorijos ir Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro šeimos gy-
dytoja Dalia Kazlauskienė populiariausia 
rajono medike renkama nuo 2009 metų.

Mąstymas mūsiškių siauras
O ant nosies kabo euras
Rusijai paskelbė sankcijas-
Ekonomika kris, akcijos.

Eina euras į tėvynę
Reikia ruošti piniginę.
Neturėsiu jų per daug
Skyriai dideli – jūs lauk.

Eina krautuvėn pikta
Žiūri, šita per maža
Ta per didelė, gili
Moteries dalia sunki.

Pagaliau, po ilgo laiko
Su tikrove susitaiko.
Pasirodys mūsų žemėj -
Viskas tilps vienoj kišenėj.


