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Iš rankų paleidę riebų žvirblį, girioje 
gaudo briedį...

Dėl galimai neskaidraus viešo-
jo pirkimo konkurso Anykščių 
rajono savivaldybė prarado ga-
limybę iš Europos Ekonominės 
erdvės ir Norvegijos finansavimo 
mechanizmo Okuličiūtės dvarelio 
rekonstrukcijai gauti 2 mln.400 
tūkst.Lt. Be to, dėl įsisukusios 
teismų karuselės Anykščiai ne-
gavo ir mecenatės Beatričės Klei-
zaitės – Vasaris 1,5 mln.Lt vertės 
paveikslų kolekcijos, kuri dabar 
eksponuojama Marijampolėje. 

Ir tai dar ne visi savivaldybės 
administracijos praradimai: 
Viešąjį konkursą Okuličiūtės 
dvarelio techniniam projektui 
rengti pralaimėjusi UAB „Šiltas 
namas“ iš savivaldybės siekia 
prisiteisti beveik 11 tūkst.Lt žalos 
atlyginimą.

Nors teismai įsiteisėjusiu sprendimu pripažino, kad savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija savo 
sprendimą dėl Okuličiūtės dvarelio techninio projekto rengimo konkurso priėmė neatsižvelgusi į vi-
sas aplinkybes, ir nugalėtoju paskelbė ne tą bendrovę, kuri atitiko konkurso sąlygas, šios komisijos 
pirmininkas Valentinas Patumsis „Anykštai“ sakė, kad komisijos veikla yra skaidri kaip krištolas.

Arvydo LINGAIČIO nuotr.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

BUITINIAI DUJŲ BALIONAI
PRISTATYMAS 

Į NAMUS 

UŽSAKYMAI PRIIMAMI:
mob.  8-682-62136
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8-800-23344

UAB TOPGAS 
KUPIŠKIO DUJŲ 

PILSTYMO STOTIS

fEstIVALIs. Gegužės 24 d. 
(šeštadienį) 19val. 30min. Anykščių 
Šv. Mato bažnyčioje (Vilniaus g. 8) 
vyks festivalio „12 muzikos savaitga-
lių Anykščiuose” sakralinės muzikos 
koncertas. Atlikėjai: Laurynas Lapė 
(trimitas), Jurgita Kazakevičiūtė (var-
gonai). Koncertas nemokamas !

Šunys. Anykščiuose susirūpinta 
aplinka. Mieste iškabinti plakatai, 
kurie skelbia, „Mylėk ne tik savo au-
gintinį, bet ir savo aplinką. Nepalik!“. 
Nepalikti galima, bet kad vienintelė 
speciali šiukšliadėžė tik Anykščių 
parke stovi. 

Byla. Anykščių rajono apylinkės 
teisme nagrinėjama buvusios koo-
peratinės bendrovės „Žalioji lanka“ 
vyriausiosios buhalterės Daivos Bal-
takienės byla dėl neteisėto atleidimo 
iš darbo. Antrame parengiamajame 
teismo posėdyje D.Baltakienė ir 
KB „Žalioji lanka“ direktorė Nijolė 
Barkauskienė viena kitos atžvilgiu 
„svaidėsi žaibais“, o teisėja Jolanta 
Gasparavičienė aiškinosi, ar dabar 
jau bankrutuojančios bendrovės „Ja-
ros sauga“ išduotos D.Baltakienei 
palankios pažymos yra teisėtos. 
Teismas ilgokai aiškinosi, kas, kada 
ir kokias sąskaitas išrašė „Žaliajai 
lankai“ ir kaip buvusi buhalterė tas 
sąskaitas apmokėdavo. Už netinka-
mą darbą N.Barkauskienė buhalterei 
D.Baltakienei yra skyrusi drausminę 
nuobaudą, kurios buvusi buhalterė 
teisme nepripažįsta.

Gamyba. AB „Anykščių vynas“ 
pradėjo gaminti du naujus vynus. Pre-
kyboje jau yra naujoji, penktoji „Voru-
ta“, kuri gaminama iš aronijų, juodųjų 
serbentų ir vyšnių. Taip pat „Anykščių 
vynas“ pradėjo gaminti ir vyną „Ka-
goras“. Tiesa, anykštėnų „Kagoras“ ne 
iš vynuogių, o iš vaisių ir uogų.  

Viešnagė. Praeitą savaitę Mado-
nos mieste (Latvija) vyko Europos 
dienos „Kultūros tapatumas: vienybė 
įvairovėje“, kurioje atnaujinta 2007 
m. pasirašyta Bendradarbiavimo su-
tartis tarp Madonos rajono (Latvija), 
Anykščių rajono (Lietuva) ir Raplos 
apskrities (Estija) bibliotekų. Sutartį 
sudarė ir pasirašė bibliotekininkai, 
Anykščiams atstovavo L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos  direkto-
rius Romas Kutka. 

Savivaldybės Bendrojo ir 
juridinio skyriaus vedėjas Au-
dronius Gališanka „Anykštai“ 
patvirtino, kad vicemeras yra 
komandiruotėje. A.Gališanka 
sakė, kad mero vardu yra gau-
tas kvietimas dalyvauti Kaimo 
turizmo asociacijos konferenci-
joje. D.Krikštaponis „Anykštai“ 
sakė, jog Kaimo turizmo asocia-
cijos konferencijoje jis dalyvau-
ja ne kaip verslininkas, o „kaip 
rajono vadovas“. Meras Sigutis 
Obelevičius atostogauja.

Internete paskelbus šią žinu-

Vicemeras labai rūpinasi 
kaimo turizmu

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vicemeras, socialdemokratas Donatas Krikštaponis ketvirta-
dienį Mažeikiuose dalyvavo Kaimo turizmo asociacijos konfe-
rencijoje. Kaimo turizmo sodybos savininkas D.Krikštaponis į 
Kaimo turizmo asociacijos konferenciją išvyko darbo metu, tar-
nybiniu automobiliu, kurį vairavo savivaldybės vairuotojas.

tę, sulaukėme įvairių komenta-
rų. Vieni internautai teigė, jog 
vicemeras elgiasi teisingai, kiti 
retoriškai klausė, ar tik valdi-
ninkas nesupainiojo interesų. O 
„Anykščių Merfis“ ironizavo: 
„O kaip Krikštaponis atskiria, 
kada jis yra rajono vadovas, o 
kada verslininkas? Kita vertus 
rajono vadovas Krikštaponis juk 
gali verslininko Krikštaponio 
vizitines korteles ir jo kaimo tu-
rizmo sodybos reklamas dalinti. 
Tai būtų labai graži rajono vado-
vo parama privačiam verslui.“

Vicemeras Donatas Krikštaponis labai rūpinasi Anykščių rajono 
kaimo turizmu. Nuo Anykščių iki Mažeikių - 200 kilometrų, bet 
vicemerui tokia kelionė nėra iššūkis. 

Justo NAVAŠINSKO nuotr.    

VILIUs 
JUODELIs 
atsiprašė už 
neteisėtą 
duomenų 
skelbimą

Vieniems technologijos – kančia, 
kitiems – progresas

Anykščiuose veikiančios te-
levizorių taisyklos vadovas 
Antanas Kašelynas sakė, jog 
duomenis „sodrai“ teikti elek-
troniniu būdu jam finansiškai 
neįkandama.

sekmadienis su bulvėmis

Elmininkų bandymų stoties 
direktorius Kęstutis Rainys 
sako, kad mitas, jog daug kra-
kmolo turinčių bulvių vartoji-
mas lemia žmonių nutukimą.



 

KONKREČIAI 2014 m. gegužės 24 d.

spektras

Temidės svarstyklės

Informacija ir išankstinis bilietų užsakymas tel.: 8 655 50662

Programoje: Pirmą kartą Lietuvoje Indijos ančių bėgikių pasirodymas, dre-
suotų Kamerūno ožkyčių šou, nuostabusis šuniukas Kūba. Taip pat žonglieriai,  
ekvilibristai, akrobatai, oro gimnastai, fakyrai  ir linksmieji klounai. ATVYKITE  

!!!  Gerą  nuotaiką  garantuojame.

ANYKŠČIUOSE PROFESIONALAUS KILNOJAMO 
CIRKO GASTROLĖS

RENGINIO VIETA  BUVSI TURGAUS AIKŠTELĖ PRIE PC 
,,NORFA“ (KALNO G. 6)

Vaidinimų pradžia:
Gegužės 23, 24 d. – 18.00 val.
                        25d.- 15.00 val.

NUO
23

GEGUŽĖS

IKI
25

GEGUŽĖS

Bilietų kainos 15, 
20, 25 litai

Valstybiniai egzaminai Anykš-
čiuose bus laikomi A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos patalpose. Po 
vieną Anykščių mokyklų abiturientą 
jau laikė valstybinius rusų ir vokiečių 
kalbų bei muzikologijos egzaminus. 
Šie trys abiturientai laikyti egzaminų 
važiavo į kitus šalies miestus.

Birželio 2-ąją bus laikomas lietuvių 
kalbos egzaminas. Lietuvių kalbos eg-
zaminas yra privalomas, tiesa, galima 
rinktis lygį – laikyti mokyklinį arba 
valstybinį egzaminą. Kitų pagrindi-
nių dalykų mokykliniai egzaminai 
nerengiami, tik valstybiniai. Moky-
klinius egzaminus galima laikyti tik 
muzikologijos, technologijų ir dailės.  

Prasidėjo brandos egzaminai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šį šeštadienį 103 Anykščių rajono abiturientai laikys anglų kal-
bos valstybinį brandos egzaminą. Anglų kalbos egzaminą pasi-
rinko 76 J.Biliūno gimnazijos, 6 – troškūnų vidurinės mokyklos, 
4- Kavarsko vidurinės mokyklos bei po 2 svėdasų gimnazijos ir 
Anykščių technologijos mokyklos abiturientus. 

Pakanka dviejų išlaikytų egzaminų, 
net ir mokyklinių, kad abiturientas 
gautų brandos atestatą. Maksimaliai 
abiturientams leidžiama laikyti 7 eg-
zaminus.

Šiais metais Anykščių rajono 
mokyklas baigia 249 abiturientai – 
daugiau nei pusė jų – 151 - mokosi 
išgrynintoje Anykščių J.Biliūno gim-
nazijoje. Gimnaziją palieka net 7 dvy-
liktokų klasės.

J.Biliūno gimnazijos direktorė Re-
gina Drūsienė „Anykštai” sakė, jog 
populiariausiais pasirenkamaisiais eg-
zaminais tradiciškai lieka matematika, 
anglų kalba, istorija, tačiau kaip alter-
natyvą pastarajam egzaminui, nemažai 

abiturientų šiemet pasirinko geografiją. 
„Laiko ir technologijų egzaminą. Mo-
kiniai vis daugiau galvoja apie būsimą 
profesiją, nebepuola aklai į universite-
tus.” – „Anykštai” sakė R.Drūsienė. 
Direktorė tikino, kad mokiniams apsi-
spręsti padėjo mokykloje vykusi Kar-
jeros diena, kai savo studijų programas 

pristatė universitetai ir kolegijos, o taip 
pat ir pedagogų kolektyvo atliekamas 
profesinis orientavimas.

J.Biliūno gimnazija turi teisę kom-
plektuoti suaugusiųjų klases, tačiau 
nėra poreikio ir niekas iš suaugusiųjų 
šiemet Anykščiuose vidurinės moky-
klos nebaigia. 

Medžius apgenėjus, aplinka 
išgražėjo

Šį pavasarį vieną pusdienį anykštėnai komunalininkai gerokai 
pasidarbavo genėdami aukštaūgius medžius Kunigiškių kaime 
prie svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus ir jo apylinkėse. 

Vytautas BAGDONAS

Muziejaus kiemelyje šalia ūkinio 
pastato augęs didžiulis uosis kėlė 
grėsmę pastato stogui, nes medžio 
šakos pradėjo laužti šiferį. Nuo sti-
presnio vėjo gūsio lūžtančios šio 
medžio šakos galėjo sulaužyti ir 
medinį tualetą, pastatytą po uosiu 
šalia ūkinio pastato.  

Svėdasų seniūnijos rūpesčiu 
buvo pakviesti komunalininkai, 
turintys ir specialią automašiną- 
bokštelį, ir patyrusius medžių ge-
nėtojus. Jie ir apgenėjo Muziejaus 
kiemelyje augantį uosį,.Ta pačia 
proga buvo apgenėtos daugelį de-
šimtmečių augančių ir niekuomet 
negenėtų šalia Muziejaus augančių 

 Šalia kelio Savičiūnai-Vaitkūnai Kunigiškiuose įrengta rodyklė 
anykštėnų komunalininkų dėka tapo gerai įžiūrima, jos nebeuž-
gožia išlakių medžių nukarusios šakos.      

Apgenėjus liepas ir klevus Svėdasų krašto (Vaižganto) muzie-
jaus kiemelyje, bus įrengtas jaukus poilsio kampelis gamtos 
prieglobstyje.    Nuotraukos autoriaus

traktorius. Gegužės 19  die-
ną  pastebėta, kad iš traktoriaus, 
stovėjusio kieme Traupio seniū-
nijoje, pavogta 140 l hidraulinio 
tepalo, 160 l dyzelinio kuro, 10 
hidraulinių žarnų, kuro paėmimo 
žarna su antgaliais, hidraulinio 
tepalo užpylimo žarna, hidrau-
linio tepalo užpylimo pompa, 
dvi spynos. Žala – 3 870 litų.  
Medžiai. Gautas L. N., gimusios 
1981 metais, gyvenančios Trau-
pio seniūnijoje, pareiškimas, 
kad gegužės 18 dieną  nuvykusi 
į jai priklausantį miško sklypą, 
esantį Ukmergės rajono Taujėnų 
seniūnijoje, rado iškirstus me-
džius. Žala tikslinama. 

Daiktai. Gautas A. M., gimu-
sio 1962 metais, pareiškimas, 

kad iš jo namo ir šalia esančios 
teritorijos, Anykščiuose, Vilniaus 
gatvėje, pavogti jam priklausan-
tys daiktai. Žala – 3 850 litų. 

Apgavo. Gegužės 17 dieną  
apie 20 valandą Anykščiuose, 
Mindaugo gatvėje pavogtas ne-
šiojamasis kompiuteris ir du seg-
tuvai su dokumentais.  Gegužės 
19  dieną apie 11 valandą apgau-
lės būdu iš matymo pažįstamas 
G. R., gimęs 1974 metais, iš pi-
liečio išviliojo 1 500 litų. Apie 
16 valandą pilietis pastebėjo, kad 
iš liemenės dingo odinė piniginė. 
Žala – 4 770 litų. 

Mušė. Gautas A. J., gimusio 
1979 metais, gyvenančio  Kal-
velių kaime, pareiškimas, kad 
gegužės 21  dieną apie 20 valan-
dą 30 minučių Čekonių kaime jį 
sumušė nepažįstami jaunuoliai. 

Šiemet Anykščių rajono mokyklas palieka 249 abiturientai
Justo NAVAŠINSKO nuotr.    

klevų bei liepų šakos, tad iš karto 
aplinka tapo gražesnė, vaizdinges-
nė. Čia planuojama įrengti jaukų 
poilsio kampelį.

Anykštėnai komunalininkai ap-
genėjo ir aukštą daugiašakę liepą, 
šalia kurios prieš dvidešimt penke-
rius metus buvo įrengta medinė ro-
dyklė, nurodanti į Muziejų. Tačiau 
ta rodyklė šiek tiek buvo matoma 
tik rudenį ir žiemą, nukritus me-
džio lapams. Šiaip išlakios liepos 
šakos tiesiog „paslėpdavo“ medžio 
skulptūrą, tad atvykusiems į Mu-
ziejų ekskursijų dalyviams tokia 
sunkiai matoma rodyklė nesuteik-
davo reikiamos informacijos. 

Paaiškino. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė teigia, jog Vygaudas Ušac-
kas jos vardu vykdė daugelį dalykų, 
kuriems šalies vadovė nepritarė, ir 
tai nulėmė tuometinio užsienio rei-
kalų ministro atleidimą. „Valstybės 
Prezidentas, vykdydamas užsienio 
politiką, ją vykdo pagal Konstituci-
ją kartu su Vyriausybe, artimiausias 
bendražygis turi būti užsienio reika-
lų ministras. Deja, tokiu bendražy-
giu ponas Ušackas netapo ir mano 
pasitikėjimo neturėjo, taigi toks 
sprendimas ir buvo, - LRT debatų 
metu sakė šalies vadovė. - Jis vykdė 
mano vardu labai daugelį dalykų, 
kuriems aš nepritariau, todėl teko 
išsiskirti“. Paklausta, ar jis pats tai 
žino, Prezidentė atsakė: „Tikiuosi, 
kad žino”.

Drausmė. Seimo Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokra-
tų (TS-LKD) frakcijos narys Arvy-
das Anušauskas, matydamas viešą 
valdančiosios koalicijos aplinkos 
apsaugos ministro Valentino Ma-
zuronio ir Socialdemokratų partijos 
pirmininko pavaduotojo Ričardo 
Malinausko konfliktą, kreipėsi į 
Ministrą Pirmininką Algirdą But-
kevičių. Politikas atkreipė dėmesį 
į Druskininkų rajono mero R. Ma-
linausko „savivaliavimą užtvėrus 
praėjimą palei Ratnyčėlės upę, taip 
šiurkščiai pažeidžiant aplinkosau-
gos reikalavimus“. Be to, jam kelia 
įtarimų ir paties pastato statybos 
leidimo, kurį išdavė Druskininkų 
rajono savivaldybė, teisėtumas.

Referendumas. Referendumas 
dėl žemės pardavimo užsieniečiams 
bus rengiamas iš lėšų, kurias pavy-
ko sutaupyti nustatant, kad atlygi-
nimai statutiniams tarnautojams ir 
teisėjams būtų didinami iš vidinių 
lėšų.  Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos prašymu referendumui, kuris 
vyks birželio 29 dieną, Vyriausybė 
numatė skirti 13,52 mln. litų. „Šitas 
lėšas mes sutaupėme toje eilutėje, 
kuri buvo skirta kompensuoti padi-
dėjusio darbo užmokesčio išmokė-
jimą statutiniams valstybės tarnau-
tojams ir teisėjams“, - sakė finansų 
ministras R. Šadžius.

Keliai. Karšti orai įkaitina ir ke-
lių dangas, o joms įkaitus tampa su-
dėtingesnės eismo sąlygos, perspėja 
kelininkai. Pasak jų karštis didelę 
įtaką turi betoninei kelio dangai, 
kuri, oro temperatūrai pakilus iki 
25 laipsnių, pradeda deformuo-
tis. Visų, vykstančiųjų valstybinės 
reikšmes magistraliniu keliu A14 
Vilnius-Utena nuo 16,92 iki 89,6 
km ruožuose su betono danga, ke-
lininkai prašo būti itin atidžių, nes 
galimos dangos deformacijos.

Egzaminai. Švietimo ir mokslo 
ministerijos duomenimis, populia-
riausias egzaminas tarp abiturientų 
šiemet yra anglų kalbos valstybinis 
egzaminas. Jį laikyti pasirinko 17 
849 kandidatai, arba 46 proc. visų 
2014 m. kandidatų. Iš viso egzami-
nus šiemet laiko 38 562 kandidatai, 
daugiau nei 36 tūkst. iš jų yra abi-
turientai. Tarp populiariausiųjų taip 
pat yra istorijos (15 268 kandidatai) 
ir valstybinis matematikos brandos 
egzaminas (16 538 kandidatai). 
Daugėja kandidatų, pasirenkan-
čių geografijos valstybinį brandos 
egzaminą. Šiemet jį laikys 15,27 
procento visų kandidatų, pernai šis 
skaičius siekė 11,94 proc.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Elektroninius pranešimus 
galima teikti ir pasitelkus 
„sodros“ kompiuterius

„Sodros“ Utenos skyriuje teira-
vomės, kas bus, jeigu individualios 
įmonės savininkas, turintis du dar-
buotojus, priešinsis naujai tvarkai, 
nes jis galbūt net kompiuterio netu-
ri arba elektronine sistema nemoka 
naudotis? 

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo (VSDF) valdybos Utenos 
skyriaus Registro skyriaus vedėja 
Danguolė Bernotienė „Anykštai“ 
paaiškino, jog naujoji tvarka galio-
ja visiems darbuotojams. „Sodros“ 
skyriuje įrengta kompiuterizuota 
darbo vieta socialinio draudimų 
(SD) pranešimų, pasirašytų kvalifi-
kuotu elektroniniu parašu, pateiki-
mui. Draudėjų atstovams teikiamos 
konsultacijos bei jie mokomi nau-
dotis elektronine draudėjų aptar-
navimo sistema. Draudėjai visada 
gali kreiptis į „Sodros“ specialistus 
pagalbos ir naudotis tam skirtais 
kompiuteriais „Sodros“ skyriu-
je“, - paaiškino D.Bernotienė. Jos 
duomenimis, saugaus elektroninio 
parašo sertifikatus šiuo metu nemo-
kamai galima įsigyti telekomunika-
cijų bendrovėse „Omnitel“ ir „Tele 
2“, tiesa, reikia būti šių bendrovių 
klientais.

Paklausta,  kodėl iš visų darbda-
vių pradėta reikalauti ne popieri-
nių, o elektroninių SD pranešimų, 
D.Bernotienė sakė: „Sodros“ vei-
klos specifika reikalauja, kad įmo-
nių teikiami SD pranešimai būtų 
saugomi 50 metų, nes jų pagrindu 
prireikus nustatomos, skiriamos ir 
mokamos pensijos bei kitos valsty-

Vieniems technologijos – 
kančia, kitiems – progresas
Nuo gegužės 1 dienos visi darbdaviai pranešimus „sodrai“ apie 

apdraustus darbuotojus privalo teikti tik elektroniniu būdu per 
elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą pasirašytus saugiu 
kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Anykščių rajone ši tvarka įsigalios apie 70 draudėjų (apie 26 
proc.), savo įmonėse turinčių tik iki penkių darbuotojų. Dalis šių 
draudėjų šiuo metu jau yra įsigiję elektroninius parašus ir kon-
sultavosi su „sodros“ specialistais dėl ataskaitų teikimo.

Balandžio mėnesį jau 74 proc. rajono draudėjų, turinčių ma-
žiau kaip 5 apdraustuosius, kurie galėjo teikti popierinius prane-
šimus, teikė pranešimus pasirašytus saugiu elektroniniu parašu.

binio socialinio draudimo išmokos. 
Būtina, kad tie dokumentai būtų pa-
sirašyti, nes kitaip jie neturės jokios 
juridinės galios. Taigi elektroniniai 
įmonių SD pranešimai juridinę ga-
lią turės tik tuo atveju, jeigu jie bus 
pasirašyti elektroniniu parašu, pa-
tvirtintu kvalifikuotu elektroniniu 
sertifikatu. Kvalifikuotą elektroni-
nio parašo sertifikatą būtų galima 
prilyginti elektroniniam asmens 
pasui, kuris parodo, kad asmuo pa-
sirašė elektroninį dokumentą“.

Baisu tik pirmą kartą

Stalių gaminiais besiverčianti 
Burbiškio UAB „Guoba“, turin-
čioje tris apdraustuosius, direkto-
rius Rimas Jurgelionis sakė, jog 
nauja „Sodros“ tvarka smulkioms 
įmonėms nėra paranki. „Bandy-
sime kažkaip suvesti visus galus, 
- aiškino R.Jurgelionis. – Esu nu-
sipirkęs asmens tapatybės kortelės 
skaitytuvą, ir bandysiu dokumentus 
„Sodrai“ ta kortele pasirašinėti. Iki 
šiol SD pranešimus teikdavome ant 
popieriaus“.

Pasiteiravus, ar mokės naudotis 
„Sodros“ elektronine sistema, UAB 
„Guoba“ vadovas sakė: „Pirmą kar-
tą tik baisu, antrą kartą, tikiuosi, bus 
lengviau“.

„Aš už informacines 
technologijas“

Prie Rubikių kaimo turizmo so-
dybą turinti ir žemės ūkio veiklą 
vykdančios Astos Grinevičiūtės 
nuomone, naujoji „Sodros“ tvarka 
individualia veikla besiverčiančiai 
įmonei, kurioje yra du apdraustie-

ji,  neigiamų pasekmių neturės. „Aš 
esu už informacines technologijas, 
elektroniniu būdu teikti duomenis 
valstybinėms institucijoms yra žy-
miai patogiau, negu popieriniame 
variante, todėl aš naujoves tik svei-
kinu. Mes turime ir savo kompiu-
terį, o buhalteris sugeba naudotis 
„Sodros“ elektronine duomenų per-
davimo sistema“, - „Anykštai“ sakė 
A.Grinevičiūtė.

Vos alsuojanti įmonė neturi 
galimybių investuoti į 
informacines technologijas

Televizorius taisanti Antano Ka-
šelyno firma „Tevira“, kurioje yra 
tik du apdrausti socialiniu draudi-
mu asmenys, neketina paklusti „So-
dros“ reikalavimui duomenis teikti 
elektroniniu būdu. „Mūsų įmonė 
vos alsuoja, todėl lėšų saugiam 
elektroniniam parašui įsigyti aš ne-
turiu. Jau nekalbu apie investicijas į 
galingesnį kompiuterį, kuriuo būtų 
galima ne tik elektroninius laiškus 
siųsti, bet ir atlikti sudėtingesnes 
operacijas. Eisiu į „Sodrą“, rašysiu 
prašymą, kad ir toliau jiems duo-
menis galėčiau teikti popieriuje. 
Visoms valstybinėms institucijoms, 
tarp jų ir mokesčių inspekcijai, de-
klaracijas teikiame popierines, nes 
elektronines mums teikti tiesiog 
neapsimoka“, - naujus „Sodros“ 
reikalavimus smulkiesiems versli-
ninkams kritikavo A.Kašelynas.

Vargonininko ir 
zakristijono duomenis 
teiks elektroniniu būdu

Savo pavardės pasakyti nenorė-
jusi Anykščių šv.Mato bažnyčios, 
kurioje yra trys apdrausti darbuoto-
jai, buhalterė „Anykštai“ sakė, kad 
„elgsis taip, kaip bus reikalaujama“. 
„Dabar naudotis informacinėmis 
technologijomis, manau, niekam 
nėra problemos, nes kiekvienas 
žmogus namuose turi kompiute-
rį. Todėl ir aš duomenis „Sodrai“ 
perduosiu savo kompiuteriu ir man 
nereikės naudotis „Sodros“ kom-
piuteriu Anykščių skyriuje“, - sakė 
moteris.

Paklausta, ar bažnyčios apdraus-
tieji yra vargonininkas, rajono Ta-
rybos narys Rimvydas Griauzdė ir 
zakristijonas, šv. Mato bažnyčios 
buhalterė suabejojo, ar tokius duo-
menis ji galinti viešinti spaudai ir 
atsakyti į klausimą atsisakė.

-ANYKŠTA

Anykščiuose veikiančios televizorių taisyklos vadovas Antanas 
Kašelynas sakė, jog duomenis „Sodrai“ teikti elektroniniu būdu 
jam finansiškai neįkandama.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

užjaučia

skaudžios netekties ir liū-
desio valandą, dėl Broniaus 
stAtULEVIČIAUs mir-
ties, žmoną Aldoną, dukras 
ir kitus artimuosius nuošir-
džiai užjaučia kaimynai Ju-
relės, Kalinkai, Mikeškienė, 
Pilkauskai, slavinskienė, 
Šapokienė.

Karolina PEMPYTĖ, anykš-
tėnė:

- Tai priklauso nuo kiekvieno 
žmogaus poreikių. Vienas gali 
gyventi tik bulves valgydamas, 
kitam reikia prašmatniau. Vie-
nam ir 800 litų užteks, kitam ir 
2000 litų bus labai mažai. Kita 
vertus, juk gaunantis 800 litų tik 
pasvajoja apie 2000 litų.

Stasys GUŠČIKAS, Leliūnų 
kaimo (Debeikių sen.) gyvento-
jas:

- Kaip čia pasakius? Jeigu iš-
sireikšti be konkrečių skaičių, tai 
gyventi reikštų patenkinant savo 
vidutinius poreikius, kurie kie-
kvieno skirtingi. Juk kas mažiau 
uždirba, to ir poreikiai mažesni, 
kas gauna daugiau, tam tikrose 
ribose irgi nori dar daugiau.

Kazimieras KAPLERIS, Vil-
niuje gyvenantis anykštėnas:

- Aš gyvenu už 1500 litų pensi-
ją, kurią užsidirbau. Nors „šikar-
nai“ negyvenu, tačiau nesiskun-
džiu, gyventi užtenka tų 1500 
litų. Tačiau, jeigu tiek gaunant 
žmogui reikia išlaikyti žmoną, 
vaikus, tada jau būtų mažai. 

Kiek reikia 
uždirbti, kad 
gyventi, o ne 
pragyventi?

Baigta, nebėra mero... 
Ir pripažino tai savi

Ona REPEČKIENĖ, Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos direktorė, konservatorė, 
apie rajono merą Sigutį Obelevi-
čių:

„Kad jau pats mūsų meras yra 
„paimtas“. Tik nežinau, ar vienas, 
ar kartu su savo patarėju Virgiliju-
mi Aloyzu Milakniu“.

Kankinkit, budeliai, smarkiau! 
Iškęsim, neprisipažinsim!

Alvyta VITKIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė, 
apie „nuplaukusį“ savivaldybės 
projektą:

„Komisija dirbo skaidriai, todėl 
jokios savo kaltės nepripažįsta-
me“.

taip, tai ne laikraštis.
tai – organas 

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovas, rajono Tarybos 
narys, apie savivaldybės pradėtą 
leisti laikraštį:

„Šito leidinuko, kurį išleido 
Anykščių savivaldybė, aš nevadin-
čiau laikraščiu...“ 

O jeigu pasinaudojo, tai „ups“, 
labai gaila...

VILIUS JUODELIS, Anykščių 
rajono savivaldybės ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUS, at-
siprašė dėl išviešintų gyventojų 
asmens duomenų:

„Viliamės, kad tretieji asmenys 
nepasinaudojo netyčia paviešinta 
informacija...“

Deimantai, ir tie būna su
defektais, o čia krištolas...

Valentinas PATUMSIS, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas, 
apie Viešųjų pirkimų komisijos 
darbą:

„Mūsų komisijos veikla buvo 
skaidri kaip krištolas...“

trijų profesionalių darbas 
kainuoja tik 100 000 litų

Vytautas BERNATAVIČIUS, 
bankininkas, rajono Tarybos narys, 
apie tai, kaip savivaldybė turėtų 
pateikti informaciją: 

„Biudžeto lėšomis galima iš-
leisti tikslinius biuletenius tik tais 
atvejais, kai profesionalai negali 
pateikti nešališkos informacijos“. 

Būsimasis laikas šioje 
situacijoje jau nebetinka

Linas GARBENIS, Raseinių 
laikraščio „Naujas rytas“ redakto-
rius, apie neteisėtai savivaldybių 
leidžiamus laikraščius:

„Viliuosi, kad Anykščių rajono 
gyventojams pasisekė labiau ir jų 
valdžia nenusiris iki tokio žemo 
lygio...“
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Cepelinams dar ne laikas į 
nacionalinį paveldą

„Turbūt, cepelinai, mūsų na-
cionalinis patiekalas“, - paban-
džiau spėti, bet K.Rainys tik 
papurtė galvą. „Cepelinai, visų 
pirma, yra ne 
lietuviškas pa-
tiekalas, nes 
kilęs iš Pietų 
Vokietijos – 
Čekijos pasie-
nio regiono, o antra, cepelinai 
dar negali būti įtraukti į naciona-
linių valgių sąrašą. Nuo valgio 
paskelbimo turi praeiti mažiau-
siai 100 metų. O pirma lietuviš-
ka kulinarijos knyga pasirodė tik 
apie 1924 metus. Vadinasi, turim 
palaukti dar bent dešimtmetį, kol 
sukaks 100 metų iki normatyvo. 
Bet ir tai toje knygoje cepelinai 
vadinami didžkukuliais“, - sakė 
K. Rainys.

sluoksniuotos bulvės

Jis pateikė kitą receptą keptų - 
troškintų bulvių, kurias ruošia su 
šeima sekmadieniais. 

sekmadienis su bulvėmis Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Bulviniai patiekalai Lietuvoje dabar – ne lygis. Midijos, kre-
vetės, vieversėlių kepenėlės – štai ką siūlo televizijos ir žurnalai. 
tačiau Elmininkų bandymų stoties direktorius Kęstutis Rainys 
sako su šeima sekmadieniais valgantis tik bulvinį patiekalą.

Reikės: Bulvių, kmynų, laši-
nukų, obuolių sulčių, druskos, 
prieskonių.

Ruošimas. Priskusti bulvių, 
kaip sakė K.Rainys, geriau vė-
lesnės vegetacijos, supjaustyti 
jas griežinėliais. Paimti troš-

kinimo indą, 
suvalkietiškai 
„britvonu“ va-
dinamą, dėti 
sluoksnį bul-
vių, sluoksnį 

lašinukų, užbarstyti kmynais, 
po to dar 3 sluoksnius bulvių, 
vėl lašinukų, vėl bulvių, kmynų 
(sluoksniavimą galima reguliuo-
ti pagal indo gylį). Troškinti 40-
50 minučių, išimti, į indą pripilti 
obuolių sulčių, ir galima valgyti 
su kefyru arba tomis pačiomis 
obuolių sultimis. Iš karto pilti 
sulčių į troškinimo indą negali-
ma, tik pabaigoje. 

Dabartinės bulvės – dietų 
besilaikantiems

K.Rainys ne veltui minėjo vė-
lesnės vegetacijos bulves. Pasak 
jo, jose susikaupia daugiau kra-

kmolo. „Nuo dietų paklaikusioje 
Europoje dabartinės bulvių veis-
lės vedamos taip, kad bulvėse 
kuo mažiau būtų krakmolo, nes 
sakoma, kad dėl krakmolo storė-
jama, bet tai nesąmonė. Per mano 
akis ir burną praėjo nemažai bul-
vių veislių“,- sakė K.Rainys. 

„Mes nebemėgstam bulvių 
virti, kepti. Šiuo laiku reikia, 
kad bulvės išlaikytų savo formą 
mišrainėse, todėl šiuolaikinės 
bulvės virdamos negali sukris-
ti. Praktiškai tokių veislių, prie 
kurių buvo pratę mūsų tėvai 
ar seneliai, nebėra“,- aiškino 
K.Rainys.  

Pasak mokslininko, bulvė – 
trumpos vegetacijos, bet įnorin-
gas augalas. Jeigu mokslininkai 
gerina vienas savybes, tai nuken-
čia kitos. Sakykim, didinat der-
lingumą, gali nukentėti skonis, 
o mažinant krakmolingumą, gali 
atsitikti, kad veislė taps mažiau 
atspari ligoms. Pasak K.Rainio, 
mūsų protėviai savaime dirbo 
sėjomainos ir selekcijos darbą, 
periodiškai keisdamiesi turimo-
mis bulvėmis, kad ir tame pačia-
me kaime.

Elmininkų bandymų stoties direktorius Kęstutis Rainys sako, 
kad mitas, jog daug krakmolo turinčių bulvių vartojimas lemia 
žmonių nutukimą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

...cepelinai dar negali būti 
įtraukti į nacionalinių val-
gių sąrašą...

Naujame numeryje skaitykite JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO ŠIO MĖNESIO 
REPERTUARAS
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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 ins-
cenizacijos autorius Antanas Gluskinas. (Dviejų dalių drama paau-
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Daiva GOŠTAUTAITĖ

Lakštingala negali nečiulbėti 
arba kas šuniui pakels uodegą, 
jeigu ne jis pats... Taip galima 
pavadinti Anykščių rajono savi-
valdybės sprendimą pradėti leisti 
organą. Pavarčius jį ilgai sukau 
galvą, kaip tą popierinį daiktą 
pavadinti – vadinti jo laikraščiu 
negali, nors leidybinėje grupėje 
yra ir buvusi „Šilelio“ laikraščio 
redaktorė Audronė Pajarskienė. 
Be jos – dar socialinė darbuotoja 
ir pedagogė. Gal pastarosios 
neklausė kolegės patarimo, gal jai 
net neparodė, kokia saviveikla už-
siima, nes netikiu, kad laikraščio 
redaktorė būtų palaimimusi tokį 
projektą, koks pasiekė anykštė-
nus. Informaciniu bukletu „to 

daikto“ irgi negalima vadinti, nes 
be rašinėlio apie tai, kaip rajono 
meras jubiliejaus proga sveikino 
senolę ir kritikos „Anykštai“, 
nelabai ten kas daugiau ir yra. 
Jokios informacijos apie savival-
dybės pražioplintus milijonus, 
jokios, net mažiausios žinutės, 
apie mokesčių mokėtojų pinigais 
finansuotą valdininkų kelionę į 
Švediją. Pedagogės, savivaldybėje 
dirbančios viešųjų ryšių specia-
liste, prane-
šime spaudai 
teigiama, kad 
keturių žmonių 
delegacijos į 
Švediją tikslas 
buvo: „ap-
tarti sutarties 
atnaujinimo, 
susitikti su 
Lietuvos Švedi-
jos draugijos nariais ir valdybos 
pirmininke Viola Ingvarsson bei 
Gnosjo miesto socialinių reikalų 
skyriaus vedėju Bengt Andersson 
bendradarbiavimo ir bendrų 
socialinių projektų galimybių tarp 
Anykščių, Odeshogo (Švedija) ir 
Stefan Voda (Moldova) aptari-
mui“. Supratot šio sakinio kons-
trukciją? Nieko tokio, jeigu nesu-
pratot... Kuo mažiau visuomenė 

supras, tuo ramiau valdininkai 
gyvens. Juk tokiam tikslui ir buvo 
įkurtas Komunikacijos skyrius, ar 
ne? Informacija pateikta, skyrius 
dirba, algos trims skyriaus dar-
buotojoms mokamos (100 tūkstan-
čių litų per metus), viskas vyksta 
pagal planą. O nesupratusieji, ką 
valdininkė tokiu sakiniu norėjo 
pasakyti, gali graužtis dėl savo 
neišprusimo pirštus arba pradėti 
mokytis kokią nors užsienio kalbą. 

Keliomis kal-
bomis šnekanti 
savivaldybės 
specialistė, ma-
tyt, pirmiausia 
tekstą pasirašo 
ispanų kalba, 
o iš jos verčia į 
lietuvių. Jeigu 
tokia prielaida 
yra klaidinga, 

verta vadovams susimąstyti, ar 
nereiktų savivaldybėje organizuoti 
lietuvių kalbos kursų. Tegul ir 
mokesčių mokėtojų pinigais... 

Galvoju, kad rajono vado-
vai, tiksliau vienas pagrindinis 
VADOVAS, norėtų, kad žurna-
listai dirbtų pagal tokį scenarijų 
– kiekvieną rytą žurnalistai atėję 
į darbą turėtų peštis, kuris grei-
čiau, kuris daugiau parašys apie 

valdininkų pasiaukojimą ir jų 
šventus darbus rajono bendruo-
menei. Jie ir nevalgę lieką, ir 
laiką nuo savo šeimų „nuvagia“, 
kad tik paprastiems žmogeliams 
garantuotų šviesesnį rytojų. 
O čia kažkokie eiliniai eilinio 
laikraščio žurnalistėliai knisasi 
vis giliau ir giliau, skaičiuoja 
valdiškomis mašinomis nuvažiuo-
tus kilometrus, sėdi archyvuose 
ir kapstosi po valdininkų praeitį, 
ir dar visus atkapstytus faktus 
paviešina. Kaip tokiomis sąlygo-
mis galima dirbti? Kaip apskritai 
galima valdyti rajoną ir rajono 
biudžeto lėšas, kai žurnalistai 
kur buvę, kur nebuvę skambina 
ir visokių niekų klausia: kiek 
kainuoja pamaitinti vieną vaiką? 
Kiek pinigėlių pieštukams išlei-
džia? Ką darbo metu sostinėje 
veikia?

Kai galutinai rajono VADO-
VĄ „užkniso“ landūs žurnalis-
tai, kurie neleidžia dirbti savo 
nuožiūra, atėjęs vieną tamsų 
rudens rytą į darbą, JIS sėdo prie 
kompiuterio ir sukurpė taisykles, 
kaip nuo to tamsaus rudens ryto 
žurnalistai turės dirbti. Klau-
siantiems paaiškino, kad tokios 
taisyklės reikalingos užtikrinti 
sklandesnį bendradarbiavimą 

tarp žurnalistų ir valdininkų. Kai 
bendravimas, paremtas nauja 
tvarka, niekaip nesirišo, žurna-
listai ir toliau savo klausimais, 
patvirtintais saugiu elektroniniu 
parašu, trukdė dirbti, VADOVAS 
žengė dar toliau – jo mintyse 
plykstelėjo idėja apie organą. 
Kaip tarė, taip ir padarė, ir štai 
jau du organo numeriai pasiekė 
skaitytojus. 

Teorinis rajono vadovas – me-
ras – negalėjo prieštarauti savi-
valdybės VADO idėjai dėl organo, 
tad ir į savo ataskaitą įrašė, kad 
turi minčių išleisti „objektyvų“ 
leidinį apie valdžios nuveiktus 
darbus. Juk bet kokia idėja, gimu-
si VADO galvoje yra priimtina ir 
neginčytina, net jei ji prieštarauja 
valstybės įstatymams. 

Tyliai atsiduso meras, paliko 
organo leidyba rūpintis komuni-
kacijos specialistėms ir išvažiavo     
sveikinti senukų, juk darbo dieną 
reikia kažkaip prastumti...

O karštus vasaros rytus VADAS 
leidžia savo kabinete su trimis 
specialistėmis galvodamas, kokius 
gražius valdininkų darbus aprašy-
ti nelegaliame trečiajame organo 
numeryje. Pasufleruosiu: gal apie 
neteisėtai išviešintus anykštėnų 
asmeninius duomenis? 

...Tyliai atsiduso meras, 
paliko organo leidyba rū-
pintis komunikacijos speci-
alistėms ir išvažiavo sveikin-
ti senukų, juk darbo dieną 
reikia kažkaip prastumti...

Išvyta Zarasų valdžia rengiasi revanšui

Regionas prarado ... Uteną

Amžius mokslui – ne kliūtis

13 klausimų Irenai Andrukaitienei

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

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

skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą „Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt galite užsisakyti
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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. 3 d. Dykumų liūtai“ 
(subtitruota). 
13.00 „Puaro“. N-7 
15.00 LKL čempionatas. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
17.30 Lašas po lašo.
17.45 Specialios žinios. 
18.00 „Ponas Selfridžas“.
20.00 Didysis finalas. Lietuva 
renka Prezidentą ir Europos 
Parlamentą.
20.30 Panorama.  
21.00 Didysis finalas. Lietuva 
renka Prezidentą ir Europos 
Parlamentą. 
0.00 Kelias į 2014 pasaulio 
futbolo čempionatą. 14 dalis.  
0.30 „Puaro“ (k). N-7

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

Supervisata“. 
8.35 „Kapitono Vrungelio nuo-
tykiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Badis“.
11.45 „Policininkų šou“. N-7
13.45 „Mano puikioji auklė“. 
14.55 „Didingasis amžius“. N-7
17.05 Ne vienas kelyje. 
17.50 Patrulis. N-7
18.30 Speciali „Žinių“ ir „Alfa 
savaitės“ laida, skirta rinki-
mams.
19.30 Teleloto.
20.30 „Superbombonešis. 
Naikinti viską“. N-7 
22.50 Žinios. Rinkimai 2014. 
23.30 „Stiklo namai“. N-14 
1.40 „Laukinės aistros 3. 
Aistros dėl deimantų“ (k). 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 Sportuok su mumis.  
9.30 Statybų TV.  
10.00 Laikas keistis.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 „Raganaitės 2“. 
12.45 „Muzika, suradusi mus“. 
N-7 
14.55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
15.20 TV Pagalba. N-7 
16.45 Kvieskite daktarą! N-7 
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 „Trys muškietininkai“. 
N-7 
21.45 „Apgaulinga aistra“. N-14 

0.00 „Karo istorijos“. N-14 
1.40 „Gelbėtojų būrys“. N-7

7.00 Yra kaip yra (k). N-7 
7.55 Nacionalinė loterija.  
8.00 „Galileo“. N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sekmadienio rytas.
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 „Nacionalinė Geografija. 
Iššūkis pelkėje“. N-7
13.00 Yra kaip yra (k). N-7
14.00 Sveikinimai. 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Mentai“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7.  
19.00 Koncertas „Padėkite 
turėti mamą“.
22.00 RUSŲ KINAS „Aštuoni 
pirmieji pasimatymai“. N-7
23.45 „Šiandien tu mirsi“ (k). 
N-14. 
1.30 Bamba TV. S

6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Kalahario dykumos 
surikatos“. 
11.00 „Korio gyvūnijos pasau-
lis“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Savaitgalis su Aleks. 
13.00 „Sodo paslaptys“.
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30  „Paslaptingos istorijos.
Vargšas magas“. N-7

16.30 „Būrėja“. N-7 
17.00 „Viešbutis “Grand 
Hotel”“. N-7 
19.00 „Amžiaus paslaptys. 
Mimino. Legendos gimimas“.  
20.00 „Nematomas žmogus“. 
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS „Niro Vulfo 
mįslės. Ji iškrenta iš žaidimo“. 
N-14 
22.50 „Pasiklydę kosmose“. 
N-7

 KULTŪRA
8.05 „Džeronimas“. 
8.30 „Mažasis princas“. 
9.00 Septynios Kauno dienos.  
9.30 Lietuvos tūkstantmečio 
dainų šventė. Pučiamųjų orkes-
trų koncertas „Vario audra“.
12.25 Koncertas „Jaunųjų 
talentų fiesta“. 
13.10 F. Šopoeno Koncertas 
fortepijonui ir orkestrui Nr.2.  
14.40 Mūsų miesteliai. Varniai. 
3 dalis.
15.30 Šventadienio mintys.  
16.00 TV konkursas „Dainų 
dainelė 2014“.  
17.25 ...formatas (k).  
17.40 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
17.55 Futbolas. SMScredit.lt 
A lyga. „Klaipėdos granitas“ – 
„Šiauliai“. 
20.00 Algirdo Patacko knygos 
„Litua“ pristatymas Signatarų 
namuose.  
21.30 Dvarai ir likimai. 2 laida 
(k).  
22.00 Likimai. Pianistė Mūza 
Rubackytė.  
22.35 „Aš, veteranė“ (k). N-7 
23.00 Panorama (k).  
23.40 „Indijos laukinės gamtos 
paslaptys. 3 d. Dykumų liūtai“. 
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. VDU karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.05 Mano kiemas (k).  
9.35 Ne vienas kelyje (k). 
10.15 Autopilotas (k). 
10.45 Alchemija. VDU karta (k).
11.15 24 valandos. N-7 
12.00 Tauro ragas (k). N-7  
12.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė 
(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....  
19.05 Alchemija. VDU karta (k).  
19.40 KTV - kino ir tele virtuvė.  
20.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7  
21.00 „Mus supantis pasaulis“. 
22.00 „Pasaulio uostai“. 
23.00 Padėkime augti (k).  
23.30 „Alfa“ savaitė.  
0.00 Sveikatos ABC.  
0.50 24 valandos. N-7 
1.35 24 valandos (k). N-7 
2.20 Yra kaip yra (k). N-7 
3.10 Ne vienas kelyje (k).  
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 patie-
kalai per 15 minučių. 
11.00 „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“. 
N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.00 „Topmodeliai“. N-7
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Krovinių karai“. N-7 
16.00 „Kriso Eindželo iliuzijų 
pasaulis“. N-7 
18.00 „Formulės – 1“ pa-
saulio čempionato Didžiojo 
Monako prizo lenktynės.
20.30 „6 kadrai“. N-7
21.00 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Finalas. 
23.15 IIHF pasaulio ledo ritu-
lio čempionatas. Rungtynės 
dėl 3 vietos. 
1.25 „Tikri bičai“. N-7

7.15 Kitoks pokalbis. N-7 
8.15 „Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos“. N-7 
9.20 Šiandien kimba.  
9.50 Namų daktaras.  
10.25 „Pažabok stresą!“. N-7 
11.00 Šiandien kimba. 
11.30 Mūsų miškai.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.05 „Albanas“. N-7 
15.15 „Tyrinėtojai. Pakeistas 
caras“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Didysis barjerinis 
rifas“. N-7
17.00 Žinios
17.20 „Didysis barjerinis 
rifas“ (tęs). N-7 
18.00 Žinios. 
18.30 „Leninas. Mitai ir tikro-
vė“. N-7 
19.45 Rinkimai tiesiogiai. 

 
6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“.
11.00 Vyriausiosios rinkimų 
komisijos spaudos konfe-
rencija dėl LR Prezidento ir 
Europarlamento rinkimų. 
11.30 Specialus tyrimas (k).
12.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
13.25 Pasaulio panorama (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai“. N-7  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.30 Krepšinis. LKL finalas. 
Kauno „Žalgiris“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Dėmesio centre.  
22.00 Loterija „Perlas“.  
22.05 Dėmesio centre.  
23.00 Vakaro žinios.  
23.30 Dokumentinio kino 
vakaras. „Vakarėlis baigėsi. 
Kaip Vakarai bankrutavo“.  
0.30 „Senis“. N-7  

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
II“. 
7.25 „Skruzdėlė pagyrūnė“. 
7.40 „Didžiausias draugas“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „101 dalmatinas“ (k). 
10.50 „Bėgimas džiunglėse“ 

(k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Seni pažįstami“. 
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

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 „Trys muškietininkai“. 
N-7 
13.50 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 TV Pagalba. N-7 
20.00 Tik nesakyk mamai. 
N-7 
21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.00 „Raudonoji našlė“. 
N-14  
23.00 „Kažko skolinto“. N-7 
1.20 „24 valandos“. N-14 
2.10 „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 „Svajonių laivas. Bora 
Bora“. 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 „Pragaro virtuvė“. 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 „Korumpuotasis“. N-14
23.45 „Sausas įstatymas“. 
N-14 
0.50 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 

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

8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.  
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k).  
11.00 „Pabaiga“ (k). 
12.00 „Melo pinklės“. 
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7 
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.  
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Uždrausta meilė“.
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Tėvų diena“. N-7 
23.05 „Deksteris“. N-14
0.05 „Įvykis“. N-7 
1.00 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA 
8.05 Mūsų miesteliai. Varniai. 
3 d. (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Kine kaip kine (k).  
11.55 „Andrius“ (k).  
12.55 Vytauto Kernagio dai-
nos Vilniui (k).  
14.15 Kultūrų kryžkelė.  
14.30 Šventadienio mintys.  
15.00 Septynios Kauno die-
nos (k).  
15.30 Istorijos detektyvai.  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Vilniaus festivalis 2013.  
19.35 Pasaulio panorama (k).  
20.00 Koncertas „Taip, 
Donelaiti!“.  
21.00 Lietuvos 

Nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto signataro Algirdo 
Saudargo knygos „Apie tautą 
ir jos valstybę“ sutiktuvės 
Signatarų namuose.  
22.30 „Žiedinių lenktynių tra-
soje“. N-14  
0.00 Panorama (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 LXII. 
Humanitarinė taika. VDU 
karta (k).
8.05 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios. 
9.25 „Alfa“ savaitė (k).
9.55 „Mus supantis pasaulis“ 
(k). 
10.50 „Pasaulio uostai“ (k). 
11.50 „Mus supantis pasaulis“ 
(k).  
12.50 „Pasaulio uostai“ (k). 
13.50 Padėkime augti (k). 
14.15 Valanda su Rūta (k). 
15.50 Alchemija LXII. 
Humanitarinė taika. 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
10.55 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7 

13.25 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Las Vegasas “. N-7 
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14 
23.00 „Karklų žmogus“. S
1.10 „Teksaso mirties laukai“. 
N-14

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 „Smolensko tragedija“. 
N-7 
14.15 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Viskas bus gerai! N-7
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Pasaulis X. N-7 
0.00 „Kobra 12“. N-7 
1.05 Reporteris.  
1.55 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“.  
11.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k). 
11.30 „Vakarėlis baigėsi. Kaip 
Vakarai bankrutavo“ (k).
12.30 Dėmesio centre (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai“. N-7 
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 „Naisių vasara“.  
19.20 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Dėmesio centre.
21.45 Pinigų karta.
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Pinigų karta.
23.00 Vakaro žinios.
23.30 „Šnipai“. N-7  
0.30 „Senis“. N-7
1.40 Dėmesio centre (k).  

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
II“. 
7.25 „Seni pažįstami“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.50 KK2 (k). N-7 
10.50 „Policininkų šou“ (k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“. 
13.30 „Ančiukas, kuris nemo-
kėjo žaisti futbolo“. 

13.45 „Nepaklusnus kačiukas“.
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 
„Misionierius“. N-14 
0.05 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
1.00 „Nikita“. N-7 
1.55 „Čakas“. N-7

6.40 Teleparduotuvė. 
6.55 Žalioji enciklopedija.  
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“. 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7 
11.15 Tik nesakyk mamai. N-7 
12.20 „Juodoji skylė“. N-7
12.50 Ragai ir kanopos su-
grįžta 
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.20 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.50 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV Pagalba. 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 „Mirusiųjų šnabždesiai“. 
N-14 
1.05 „24 valandos“. N-14 
1.55 „Biuras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
9.00 „Amerikietiškos imtynės“ 
(k). N-7 
11.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.00 Kalbame ir rodome. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Pragaro virtuvė“. 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 „Širdžių ėdikės“. N-14 
23.55 „Sausas įstatymas“. 
N-14  
1.00 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
3.00 Bamba TV. S

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7 
7.20 „Draugai IX“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 

tęsiasi“. 
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k). 
11.00 „Pabaiga“ (k). N-7 
12.00 „Meilės pinklės“. N-7 
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 „Superauklė“ (k). N-7 
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7  
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Kraštutinės priemo-
nės“. N-14 
23.20 „Deksteris“. N-14
0.20 „Įvykis“. N-7 
1.15 „Ties riba“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Miestelio ligoninė“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Likimai. Pianistė Mūza 
Rubackytė (k).  
12.00 Pasaulio lietuvių 
jaunimo susitikimas 2012. 
Koncertuoja Andrius 
Mamontovas (k).  
13.20 „Smilgos uoga“ (k). 
13.45 „Džeronimas“.  
14.05 „Mažasis princas“.  
14.30 Pagalbos ranka.  
15.00 Lietuvos kapinės. 5 
laida. Karių ir tautinių mažumų 
kapinės (k).  
15.30 Linija, spalva, forma (k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 „Filipinai... Didysis 
Tolimųjų Rytų pasaulis“. 

18.40 „Sugrįžimas“. 
19.30 Septynios Kauno dienos 
(k).  
20.00 „Su hidžabu ir aukšta-
kulniais“. 
21.00 Prisiminkime.  
21.10 Istorijos detektyvai.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė. 
0.00 Panorama (k).  
0.45 Koncertas „Taip, 
Donelaiti!“ (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 LXII. 
Humanitarinė taika. VDU karta 
(k).
14.05 Yra kaip yra. N-7.  
15.00 KK2 (k). N-7 
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos. N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 
 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Tavo augintinis.  
9.55 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
10.55 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7 
12.55 „Simpsonai“. N-7 

13.25 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7 
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-7  
21.30 „Gundanti klasta“. N-14
23.55 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
1.00 „Naša Raša“. N-14 
2.00 Nepaprasti rusiški kadrai. 
N-7

7.00 Reporteris 
7.45 Žinių naujienos. N-7
8.00 „Albanas“. N-7 
10.10 „Kobra 12“. N-7 
11.15 Reporteris. 
12.00 „24/7“.
13.00 „Tyrinėtojai. Caro archy-
vas“. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.
18.50 Viskas bus gerai! N-7
19.50 „Albanas“. N-7 
21.00 Patriotai. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14 
0.00 „Kobra 12“. N-7 
1.05 Reporteris.  
1.55 Lietuva tiesiogiai. 

trečiadienis 2014 05 28

6.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7  
10.00 „Miestelio ligoninė“. 
11.00 „Naisių vasara“ (k).. 
11.30 Auksinės rankos (k).
12.30 Emigrantai (k). 
13.25 Dėmesio centre (k). 
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.00 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai“. N-7.  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.30 Krepšinis. LKL finalas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Kauno 
„Žalgiris“.  
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  „Ančiukas, kuris nemokė-
jo žaisti futbolo“.
7.40 „Nepaklusnus kačiukas“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.50 KK2 (k). N-7 
10.45 Nuo...Iki... (k).  

11.40 Mano vyras gali (k). N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Dvi pasakos“.
13.45 „Pinigėlis“. 
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 
„Drakono akys“. N-14 
0.00 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7. 
0.55 „Nikita“. N-7 
1.50 „Čakas“. N-7

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“. 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7
11.15 Prieš srovę. N-7 
12.20 „Juodoji skylė“. N-7 
12.50 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.20 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.50 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.20 „Simpsonai“. N-7  
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7 
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7 

18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7  
21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.00 Vikingų loto. 
22.05 „Daktaras Hausas“. N-14  
23.05 „Kontraktas“. N-14 
1.00 „24 valandos“. N-14 
1.50 „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 „Pragaro virtuvė“. 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 „Didysis Bakas 
Hovardas“. N-7
23.15 „Sausas įstatymas“. 
N-14
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.15 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7.  
2.20 Bamba TV. S

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai IX“. N-7
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“.
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“. 
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“.
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k).  
11.00 „Pabaiga“ (k). 
12.00 „Melo pinklės“. 
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (k).
14.30 „Savaitgalis su Aleks“ (k). 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7 
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Ašmenys“. N-14
23.20 „Deksteris“. N-14
0.20 „Įvykis“. N-7 
1.15 „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 TV spektaklis „Atžalynas“ 
(k). 
15.00 Fotografijos istorija arba 
istorija fotografijoje. 4 laida. 
Sovietmečio fotografija (k).  

15.30 Legendos (k).  
16.20 Laba diena, Lietuva (k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2012. Koncertuoja 
„Liūdni slibinai“.  
19.05 „Kažkas atsitiko“. 
20.15 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2014. Inteligentiški 
chuliganai. Apie „Melo ekono-
miką“. 21.10 Kultūros sava-
noriai.  
21.40 ...formatas. Poetas Julius 
Keleras.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 „Anapus kalvų“. N-14 
1.00 Panorama (k). 

5.00 Info diena (k).  
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou. 
10.05 Yra kaip yra. N-7 
10.55 24 valandos. N-7 
11.45 KK2. N-7  
12.25 Sveikatos kodas. 
13.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
14.05 Yra kaip yra (k). N-7 
15.00 KK2 (k). N-7 
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos (k). N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 

9.10 Teleparduotuvė. 
9.25 Adrenalinas. 
9.55 „Beverli Hilsas 90210“. 
N-7 
10.55 „Dingusiųjų paieškos 
grupė“. N-7
11.55 „Pelkė“. N-7 

12.55 „Simpsonai“. N-7 
13.25 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7 
21.30 „Kontrolė“. N-14 
23.50 Europos pokerio turas. S
0.55 „Naša Raša“. N-7
1.25 „Karklų žmogus“. S
 

7.00 Reporteris.  
7.45 Žinių naujienos. N- 7 
8.00 „Albanas“. N-7 
10.10 „Kobra 12“. N-7 
11.15 Reporteris. 
12.00 Kitoks pokalbis. N-7 
13.00 „Tyrinėtojai. Pakeistas 
caras“. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Kai jos nelauki“. N-7 
19.50 „Kartą Odesoje“. N-7 
21.00 Sąmokslo teorija. 
22.00 Reporteris.  
22.50 Žinių naujienos. N-7 
23.00 Nuoga tiesa. N-7 
0.00 „Kobra 12“. N-7
1.05 Reporteris.  
1.55 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 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
11.30 Bėdų turgus (k). 
12.20 Stilius (k). 
13.10 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (k).  
13.25 Dėmesio centre (k).  
13.55 Laba diena, Lietuva.  
15.55 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.00 „Šerloko Holmso nuo-
tykiai“. N-7  
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.50 „Naisių vasara“.
19.20 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre.
21.45 Istorijos detektyvai. 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Istorijos detektyvai. 
23.00 Vakaro žinios. 
23.30 „Šnipai“. N-7  
0.30 „Senis“. N-7 
1.40 Dėmesio centre (k).

6.35 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
II“. 
7.25 „Dvi pasakos“.
7.40 „Pinigėlis“.  
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). 
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N-7 
12.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Maša jau nebe tingi-
nė“. 
13.45 „Maša ir stebuklinga 
uogienė“. 
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 
„Sukeisti žudikai“. N-14 
0.00 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
0.55 „Ties riba“. N-14 
1.50 Sveikatos ABC (k). 

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7
11.15 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7 
12.50 „Ragai ir kanopos 
sugrįžta“. 
13.20 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.50 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 

17.50 Kvieskite daktarą! N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 TV Pagalba. 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 „Paranormalūs reisški-
niai 3 “. S 
0.45 „24 valandos“. N-14 
1.40 „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 „Pragaro virtuvė“. 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 „Dažnis“. N-14
23.50 „Tikras kraujas“. N-14.
0.55 „Mentalistas“ (k). N-7
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ 

(k). N-7 
2.55 Bamba TV. 

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai IX“. N-7 
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“.
8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
10.00 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).
10.30 „Sodo paslaptys“ (k). 
11.00 „Pabaiga“ (k). 
12.00 „Melo pinklės“. N-7 
13.00 „Apgavystės“. N-7 
14.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (k). 
14.30 „Savaitgalis su Aleks“ 
(k). 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Išdykę seniokai“. N-7 
16.00 „Jaunavedžiai“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Uždrausta meilė“. N-7
20.00 „Pabaiga“. 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės IV. Niūrus ruduo“. 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 (k).  
13.25 Jerzy Giedroyco premi-
jų teikimo ceremonija (k).  
14.50 TV konkursas „Dainų 

dainelė 2014“.  
16.20 Laba diena, Lietuva 
(k).  
17.40 Žinios (k).  
18.00 „Be dainos nė dienos“. 
18.30 XLII Tarptautinis folklo-
ro festivalis „Skamba skamba 
kankliai“.  
20.10 Dvarai ir likimai. 3 
laida.  
20.40 Spaudos kelias. 1 lai-
da. Spaudos draudimo metai 
ir kelias į laisvę.  
21.10 Legendos.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 „Anapus kalvų“ (k). N-14 

5.00 Info diena (k).  
9.00 Žinios.  
9.40 Dviračio šou.  
10.05 Yra kaip yra. N-7  
10.55 24 valandos. N-7  
11.45 KK2. N-7 
12.30 Autopilotas.  
13.00 Tauro ragas. N-7  
13.30 Apie žūklę.  
14.05 Yra kaip yra (k). N-7  
15.00 KK2 (k). N-7  
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos (k). N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 

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

12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.30 „Konanas barbaras“. 
N-14
0.00 „Naša Raša“. N-14
0.30 „Gundanti klasta“. N-14 

7.00 Reporteris. 
7.45 Žinių naujienos. N-7
8.00 „Albanas“. N-7
9.05 „Kartą Odesoje“. N-7 
10.10 „Kobra 12“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Pasaulis X. N-7 
13.00 Sąmokslo teorija. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Kai jos nelauki“. N-7 
19.50 „Kartą Odesoje“. 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 „Kobra 12“. N-7 
1.05 Reporteris. 
1.55 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 Specialus tyrimas (k).
12.20 Taip. Ne. (k). 
13.15 Lašas po lašo (k). 
13.25 Dėmesio centre (k).
14.05 Laba diena, Lietuva. 
14.30 NATO Parlamentinės 
Asamblėjos pavasario sesija 
Vilniuje.
16.00 Žinios.
16.30 NATO Parlamentinės 
Asamblėjos pavasario sesija 
Vilniuje.
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. 
19.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.15 Duokim garo! 
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Duokim garo!
23.15 „Šnipai“. N-7 
0.15 „Senis“. N-7

6.35 „Žuviukai burbuliukai“.  
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
II“.
7.25 „Maša jau nebe tinginė“. 
7.40 „Maša ir stebuklinga 
uogienė“. 
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 „Snieguolė“. 
13.40 „Sniego takeliais“.
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 „Širdžių ėdikas“. N-7 
0.20 „Betmenas ir Robinas“. 
N-7

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
7.30 „Simpsonai“. N-7 
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7 
9.05 „Dievobaimingos kalės“. 
N-7 
10.10 „Visada sakyk visada“. 
N-7
11.15 Kitoks tyrimas. N-7 
12.20 „Juodoji skylė“. N-7 
12.50 „Ragai ir kanopos 
sugrįžta“. 
13.20 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.50 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.20 „Simpsonai“. N-7 
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
17.45 Kvieskite daktarą! N-7 

18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Mikė Pūkuotukas“. 
20.30 „Karalius Ralfas“. N-7
22.45 „Namai namučiai“. 
N-14
0.35 „Nepadori komedija“. 
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 „Pragaro virtuvė“. 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 „Šeimynėlė“. N-7 
19.30 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.30 „Nostradamas“. N-14 
23.15 „Dažnis“ (k). N-14 
1.35 Bamba TV. S

6.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
7.20 „Draugai IX“. N-7 
7.50 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“. 
8.15 „Nenugalimieji. Kovos 
tęsiasi“.

8.40 „Žvėrelių būrys“. 
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prieš 
ateivius. 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. 
Kareivėlių mūšis“. N-7 
22.55 SNOBO KINAS 
„Meilėje ir kare“. N-7
1.05 „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).
13.35 TV spektaklis 
„Zooparke“ (k).  
15.00 „Be dainos - nė dienos“ 
(k). 
15.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k).  
16.20 „Kažkas atsitiko“ (k).  
17.25 Laba diena, Lietuva 
(k).  
17.50 Žinios (k).  
18.00 „Poezijos pavasario“ 
- Maironio premijos laureato 

vainikavimas ir literatūros 
vakaras. 
20.00 Skambantys pasauliai.  
21.00 „Apie teisę“. 
21.10 Linija, spalva, forma.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Lietuvių kinas trumpai. 
Vasaros MEDIA Studija.  
23.00 Džiazo vakaras.  
0.00 Panorama (k).  
0.45 Pasaulio lietuvių jau-
nimo susitikimas 2012. 
Koncertuoja „Liūdni slibinai“ 
(k). 

5.00 Info diena (k). 
9.00 Žinios. 
9.40 Dviračio šou.  
10.05 Padėkime augti (k). 
10.30 Šefas rekomenduoja.  
10.55 24 valandos. N-7 
11.45 Sekmadienio rytas.  
12.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
13.00 „Pasaulio uostai“ (k). 
13.55 „Mus supantis pasau-
lis“ (k).  
14.50 „Pasaulio uostai“ (k). 
15.45 Dviračio šou (k).  
16.10 24 valandos (k). N-7  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k). 
 

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

12.55 „Simpsonai“. N-7
13.25 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Las Vegasas“. N-7 
17.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7
19.00 „CSI Niujorkas“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „6 kadrai“. N-7 
21.30  Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
23.00 „Naujokė“. N-7 
0.10 „Žmogžudystė“. N-14 
1.10 „Kontrolė“. N-14

7.00 Reporteris.  
7.45 Žinių naujienos. N-7 
8.00 „Kartą Odesoje“. N-7 
10.10 „Kobra 12“. N-7 
11.15 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 Lietuva tiesiogiai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai“.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Kai jos nelauki“. N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Pranašas“. N-14 
23.50 „Vieniša vieta numirti“. 
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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12.25 Metas pietauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 
Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.20 Suprasti. Atleisti. 15.55 J. Menšovos 
laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas“. 21.00 TV serialas „Tauškalius“. 23.05 
Lietuvos „Laikas“. 23.20 Vakarinis Urgantas. 23.50 Informacinė laida. 0.25 
Naktinės naujienos. 0.35 Karas Korėjoje. 1.25 Vaidybinis f. „Išėjo degtukų“. 
2.55 Suprasti. Atleisti. 3.50 Mados nuosprendis. 5.30 Muzikinis kanalas.

6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.25 
Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 Vaidybinis f. “Išgelbėti arba 
sunaikinti” (1,2). 11.10, 20.00 TV serialas “Kaip ištekėti už milijonieriaus”. 12.10, 
1.55 Mistinės istorijos. 13.05 TV serialas “Antrasis kvėpavimas”. 15.15, 18.40 
Regiono naujienos. 15.25 TV serialas “Pėdsakas”. 16.30 TV serialas “Šeimos 
melodramos”. 17.35 Baltarusijos laikas. 19.20, 1.05 Interesų sritis. 19.40, 0.50 X 
zona. 21.00 Panorama. 21.45 Pergalės simbolis. 22.15 Vaidybinis f. “Išgelbėti arba 
sunaikinti”. 0.20 Sunkios dienos vakaras. 1.40 Sporto naujienos.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 
9.25 Tiesa kažkur šalia. 9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 
Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.00 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos 
naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.20 Suprasti. Atleisti. 
15.55 J. Menšovos laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas“. 21.00 TV seria-
las „Tauškalius“. 23.10 Lietuvos „Laikas“. 23.20 Vakarinis Urgantas. 23.55 
Informacinė laida. 0.25 Naktinės naujienos. 0.35 Politika. 1.30 Vaidybinis f. 
„Už universalinės parduotuvės vitrinos“. 2.55 Suprasti. Atleisti. 3.50 Mados 
nuosprendis. 5.30 Muzikinis kanalas.

6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 Vaidybinis f. 
“Išgelbėti arba sunaikinti”. 11.05, 20.00 TV serialas “Kaip ištekėti už milijonie-
riaus”. 12.10, 1.25 Mistinės istorijos. 13.10 TV serialas “Marijos širdis”. 15.15, 
18.40 Regiono naujienos. 15.25 TV serialas “Pėdsakas”. 16.30 TV serialas 
“Šeimos melodramos”. 17.35 Baltarusijos laikas. 19.20 Specialus reportažas. 
19.40, 0.35 X zona.  21.00 Panorama. 21.45 Pergalės simbolis. 22.15 TV 
serialas “Dingusieji”. 0.25 Aktualus interviu. 1.10 Sporto apžvalga.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 
Tiesa kažkur šalia. 9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 
12.30 Metas pietauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 
Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.25 Suprasti. Atleisti. 15.55 J. Menšovos 
laida. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos „Laikas“. 21.00 TV serialas „Tauškalius“. 23.10 
Lietuvos „Laikas“. 23.25 Vakarinis Urgantas. 23.55 Informacinė laida. 0.25 
Naktinės naujienos. 0.35 Vėlai vakare. 1.20 Žvaigždėlaivis. 1.35 Vaidybinis f. 
„Aštuntasis pasaulio stebuklas“. 2.55 Suprasti. Atleisti. 3.50 Mados nuospren-
dis. 5.30 Muzikinis kanalas.

sekmadienis 2014 05 25

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 Atspėk melodiją. 12.25 Vaidybinis f. „Ieškokite moters“. 
15.25 Naujokai. 16.00 Liubovė Poliščiuk. Moteris šventė. 17.00 Naujienos. 
17.20 Vaidybinis f. „Širli-myrli“. 20.00 Laikas. 21.00 Antrininkai. 0.00 Vaidybinis 
f. „Reportažas“. 1.30 S. Šolochovo laida. 2.20 Vaidybinis f. „Suvenyras proku-
rorui“. 3.50 Vaidybinis f. „Žydroji strėlė“. 5.15 Muzikinis kanalas.

5.05 Panorama. 5.40, 2.10 Tikėjimo jėga. 6.05, 3.30 Autografas. 6.35 
Aukščiau stogo. 7.00 „Franka“. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 9.10, 3.55 „Tas niekšas Sidorovas“. 10.10 Animacinis 
f. 10.20, 2.40 Pirmyn į praeitį. 10.50 Rytdiena - tai mes. 11.15 Firmos pa-
slaptis. 11.30 Apie maistą. 12.10 Naujienos. Centrinis regionas. 12.35, 
3.05 Minskas ir minskiečiai. 12.55 Dokumentinis serialas. 13.25 Medicinos 
paslaptys. 13.55 Moterų žurnalas. 14.25 Laida automobilininkams. 
15.15 Tavo miestas. 15.30, 1.20 Tyrimo paslaptys. 15.55 Arsenalas. 
16.20 Mūsiškiai. 16.35 Baltarusija LIFE. 16.55 Pasitikėk ir tikrink. 17.20, 
23.10 Mistinės istorijos. 18.10 Nikolajus Burliajevas. 19.15 Superloto. 
20.05, 0.05 Toje pačioje vietoje tą pačią valandą. 20.50 „Tik miuzikhole“. 
22.00 Svarbiausias eteris. 22.55 Orai. 0.55 Pašnekesiai apie civilizaciją. 
1.45 Baltarusija 24. 
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6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Tiesa kažkur šalia. 9.50 
Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietau-
ti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 
Jūsų reikalas. 15.20 Suprasti. Atleisti. 15.55 J. Menšovos laida. 16.45 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos „Laikas“. 21.00 TV serialas „Tauškalius“. 23.10 Lietuvos „Laikas“. 
23.20 Vakarinis Urgantas. 23.50 Informacinė laida. 0.25 Naktinės naujienos. 
0.35 Pozneris. 1.25 Vaidybinis f. „Baltas varnas“.2.55 Suprasti. Atleisti. 3.45 
Mados nuosprendis. 5.25 Muzikinis kanalas.

6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.55 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 
Svarbiausias eteris. 10.05 Redaktorių klubas. 10.45 Mūsiškiai. 11.00 
Dokumentinis serialas. 12.10 Mano tiesa. 13.15 Vaidybinis f. “Tyli už-
karda”. 15.15, 18.40 Regiono naujienos. 15.25 Baltarusija Life. 15.55 
Vaidybinis f. “Žmonės juodais drabužiais 2”. 17.35 Baltarusijos laikas. 
19.20 Arena. 19.40, 0.40 X zona. Kriminalinės naujienos. 19.55 Forumas. 
21.00 Panorama. 21.45 Pergalės simbolis. 22.15 Vaidybinis f. “Išgelbėti arba 
sunaikinti” (1,2). 0.25 Aktualus interviu. 1.15 Sporto naujienos.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 
Tiesa kažkur šalia. 9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 

6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.20 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 8.40 
Metropolito žodis. 9.10 TV serialas “Dingusieji”. 11.05, 20.00 TV serialas 
“Kaip ištekėti už milijonieriaus”. 12.10, 1.50 Mistinės istorijos. 13.05 TV se-
rialas “Marijos širdis”. 15.15, 18.40 Regiono naujienos. 15.25 TV serialas 
“Pėdsakas”. 16.30 TV serialas “Šeimos melodramos”. 17.35 Baltarusijos 
laikas. 19.20, 1.00 Interesų sritis. 19.40, 0.45 X zona. Kriminalinės naujienos. 
21.00 Panorama. 21.45 Pergalės simbolis. 22.15 TV serialas “Dingusieji”. 
0.15 Sunkios dienos vakaras. 1.35 Sporto apžvalga.
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5.50 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00 Naujienos. 9.25 
Tiesa kažkur šalia. 9.50 Gyventi sveikai. 11.00 Naujienos. 11.35 Mūsų laikais. 
12.25 Metas pietauti. 13.05 Tiesa kažkur šalia. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 
Naujienos. 14.20 Jūsų reikalas. 15.00 Suprasti. Atleisti. 15.30 J. Menšovos 
laida. 16.25 Mados nuosprendis. 17.25 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos „Laikas“. 21.05 TV žaidimas „Stebuklų laukas“. 22.10 
Respublikos turtas. 0.10 Informacinė laida. 0.40 Vakarinis Urgantas. 1.25 
Jūrmala. Humoro festivalis. 2.10 Vaidybinis f. „Dėdė Vania“. 3.50 Suprasti. 
Atleisti. 4.40 Mados nuosprendis. 6.20 Muzikinis kanalas.

6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Naujienos. 7.05, 8.05 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV se-
rialas “Dingusieji”. 11.05, 20.00 TV serialas “Kaip ištekėti už milijonieriaus”. 
12.10, 0.10 Mistinės istorijos. 13.05 TV serialas “Marijos širdis”. 15.15, 
18.40 Regiono naujienos. 15.25 TV serialas “Pėdsakas”. 16.20 TV serialas 
“Šeimos melodramos”.17.15 Mano tiesa. 18.10 Tyrimo paslaptys. 19.20 X 
zona. Savaitės apžvalga. 21.00 Panorama. 21.45 Mūsiškiai. 21.55 Vaidybinis 
f. “Pradinis kodas”. 23.55 Sporto diena.
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7.00 Naujienos. 7.25 Tiesa kažkur šalia. 7.50 Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės ir 
gudruoliai. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Metas 
pietauti. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.15 Cirkas. Rizikuojant 
gyvybe. 13.25 A. Leonovas. Pirmasis atvirame kosmose. 14.30 Respublikos 
turtas. 16.30 Vaidybinis f. „Aš šalia“. 20.00 Laikas. 20.25 Humoro jausmas. 
21.35 Šįvakar su A. Malachovu. 23.20 Kas? Kur? Kada? 0.25 Informacinė 
laida. 0.55 Vaidybinis f. „Alfos“ projektas“. 2.25 Vaidybinis f. „Didieji spąstai, 
arba Solo katei šviečiant pilnačiai“. 4.00 Vaidybinis f. „Geltonasis nykštukas“. 
5.40 Muzikinis kanalas.

6.35 Religinė laida. 7.00, 7.10 Vaidybinis f. “Mano meilė”. 8.50 Metropolito žodis. 
9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10 Redaktorių klubas. 9.45, 0.05 TV serialas 
“Svotai”. 10.55 Apie maistą. 11.30 Vasarvietė. 12.10, 15.30 Pasitikėk ir tikrink. 12.50 
Sveikata. 13.35 Dailininkai. 14.10 Aplink planetą. 15.15 Regiono naujienos. 16.00, 
1.10 Didelis skirtumas. 19.10 Vaidybinis f. “Vasarą aš labiau mėgstu vestuves”. 
21.00 Panorama. 21.40 Vaidybinis f. “Baubas”. 1.00 Sporto apžvalga.
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6.00 Pagalbos ranka.
6.30 Emigrantai.  
7.25 Bėdų turgus (k).  
8.25 Gimtoji žemė.  
9.00 „Džeronimas“.  
9.25 „Mažasis princas“.  
9.50 „Aviukas Šonas“.  
10.00 Linksmoji knyga. 
10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
11.30 „Šiaurietiškas būdas“. 6 d. 
12.00 „Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu“. 
13.00 „ Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Ketverto ženklas“. N-7  
15.00 Sveikinimų koncertas. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.10 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Krepšinis. LKL finalas. 
Kauno „Žalgiris“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
19.30 Auksinės rankos.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!  
23.00 „Lemties agentas“. N-14 
1.00  „Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu“ (k).

6.30 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 
6.55 „Beprotiškos linksmybės“. 
7.20 „Antinas Gudruolis“. 
7.45 „Teisingumo lyga “. 
8.10 „Benas Tenas. Supervisata“.
8.35 „Kapitono Vrungelio nuo-
tykiai“.
8.50 „Katinas Leopoldas sapne ir 
tikrovėje“. 

9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Padėkime augti.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Nenugalimieji. Pasaulių susidū-
rimas“.
11.30 „Tokia jau ta mano dalia“. 
N-7 
13.25 „Mano puikioji auklė“.
14.30 „Komisaras Aleksas“. N-7 
15.30 „Dalasas“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS „Sniego 
šunys“. 
21.05 „Operacija „Baltosios pu-
pytės““. N-7
23.10 „Laukinės aistros. Karšta 
ketveriukė“. N-14. 
1.00 „Gabrielius“. N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 
N-7 
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7 
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
9.00 Tobula moteris.  
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 „Monstrų vidurinė moky-
kla“. N-7 
12.20 „Alisa stebuklų šalyje“. N-7
14.25 „Vaiduoklių gaudytoja“. N-7
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Grūdintas plienas“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 

21.30 „Apelsinai“. N-14 
23.20 „Pasmerkti mirti“. N-14 
1.40 „Vilties ranča“. N-7

7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 Brydės (k). 
8.30 „Mitų griovėjai“. N-7  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Atsargiai - moterys!“ N-7 
10.30 Kviečiu vakarienės. 
11.00 „Naujakuriai“. N-7 
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. N-7
13.00 Dviračio šou (k).  
14.00 Prajuokink mane (k). N-7
15.00 „Šeimynėlė“ (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 
„Žudymo žaidimai“. N-14 
23.35 AŠTRUS KINAS „Ryklių 
naktis“. S 
1.15 Bamba TV. S

6.50 „Laukinis gyvenimas“. N-7 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Kalahario dykumos suri-
katos“.
11.00 „Korio gyvūnijos pasaulis“.  
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdomy-
bės“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Savaitgalis su Aleks“.  
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  

14.00 „Superauklė“. N-7  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Paslaptingos istorijos. 
Rizikingas pašaukimas“. N-7 
16.30 „Būrėja“.  
17.00 „Toks gyvenimas“. N-7 
19.00 „Nenaudėlė beždžionėlė“.  
21.00 Nemarus kinas. „Vinetu. 
Taiklioji ranka“. N-7
22.50 „Dešimčia metų jaunesni“. 
N-7 
23.55 „Paslaptingos istorijos. 
Rizikingas pašaukimas“ (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. Inteligentiški chu-
liganai. Apie „Melo ekonomiką“ 
(k). 
11.40 Naktinis ekspresas (k).  
12.10 „Poezijos pavasario“ - 
Maironio premijos laureato vaini-
kavimas ir literatūros vakaras (k). 
14.10 ...formatas (k).  
14.25 Kine kaip kine.  
14.50 „Anglų valsas“. N-7 
16.00 Koncertas „Taip, Donelaiti!“ 
(k).  
17.00 „Filipinai... Didysis Tolimųjų 
Rytų pasaulis“ (k). 
17.40 Kultūra. Aktorius Laimonas 
Noreika.  
18.00 Dvarai ir likimai. 3 laida (k).  
18.30 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k).  
18.45 Muzika gyvai.  
20.05 „Pokalbiai rimtomis temo-
mis“.  

21.10 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
22.00 „Sugrįžimas“ (k). 
22.50 Prisiminkime.  
23.00 Panorama (k).  
23.30 XLII Tarptautinis folkloro 
festivalis „Skamba skamba kan-
kliai“ (k). 

5.00 Info diena (k).  
9.00 Info diena (k).  
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 24 valandos (k). N-7  
14.15 KK2 (k). N-7  
14.55 Dviračio šou (k).  
15.25 Padėkime augti.  
15.50 KK2 (k). N-7  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7.  
 
17.45 Dviračio šou (k).  
18.15 Mano kiemas.  
18.45 KK2 penktadienis. N-7 
20.00 Pasivaikščiojimai su 
Leonidu Donskiu. VDU karta. 
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).  

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

12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „Rezidentai“. N-7
19.05 „Naktinis pasimatymas“. 
N-7
21.00 „Džo“. N-14
22.00 „Krintantis dangus“. N-14 
23.00 „Naujokė“. N-7 
0.00 „Žmogžudystė“. N-14 
1.00 „Konanas barbaras“. N-14
 

7.35 „Gamtos pasaulis“. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Sumaniausi gyvūnai“. N-7
9.55 „Keisčiausi gamtos reiški-
niai“. 
11.00 Viskas bus gerai! N-7 
13.00 Pasaulis X. N-7 
14.00 Kitoks pokalbis.  
15.00 „Kelionė į Rio 4. Kolumbija 
ir Ekvadoras“.  
16.00 Žinios. 
16.20 „Didysis barjerinis rifas“. 
N-7
17.00 Žinios
17.20 „Didysis barjerinis rifas“ 
(tęs). N-7 
18.00 Žinios. 
18.30 „Vera“.  N-7 
20.40 Žinių naujienos. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Paramedikai“. N-14 
23.50 „Kauksmas 6“. S
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(Atkelta iš 1 p.)
Dvarelio rekonstrukcija nuke-

liama ateičiai

Rajono savivaldybės planams, 
kuo greičiau rekonstruoti Anykš-
čių Okuličiūtės dvarelį ir pritaikyti 
jį viešojo turizmo su paveikslų ga-
lerija reikmėms, nelemta išsipil-
dyti. Dėl galimai neskaidraus šio 
dvarelio techninio projekto ren-
gimo paslaugų pirkimo konkurso 
į antrą vietą nustumtas rangovas 
UAB „Šiltas namas“ savivaldybės 
administracijos Viešojo pirkimo 
komisijos sprendimą konkurso 
nugalėtoju pripažinti finansinių 
įsipareigojimų valstybei turinčią 
bendrovę „Enero“ padavė į teismą 
ir bylą laimėjo. Jau įsiteisėjusiu 
teismo sprendimu savivaldybės 
Viešųjų pirkimų komisijos spren-
dimas konkurso nugalėtoju pa-
skelbti UAB „Enero“ pripažintas 
neteisėtu. Komisija priimdama 
sprendimą atsižvelgė į siūlomą 

Iš rankų paleidę riebų žvirblį,
girioje gaudo briedį...

paslaugos kainą, UAB „Enero“ 
techninį Okuličiūtės dvarelio pro-
jektą, savivaldybės vyriausiosios 
architektės Daivos Gasiūnienės 
duomenimis, įsipareigojo atlikti už 
66 tūkst.550 Lt, o antroje vietoje 
likusi UAB „Šiltas namas“ – už 69 
tūkst.993 Lt.

Viešųjų pirkimo komisija, va-
dovaujama savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojo 
Valentino Patumsio, kreipėsi pa-
galbos į Viešųjų pirkimų tarnybą. 
Vilniaus specialistų buvo prašoma 
nurodyti būdą, kaip iš susidariusios 
padėties išeiti visoms pusėms nau-
dingomis sąlygomis. „Viešųjų pir-
kimų tarnyba mums rekomendavo 
pirkimo procedūrą nutraukti ir 
skelbti naują konkursą“, - „Anykš-
tai“ sakė V.Patumsis, atmesdamas 
UAB „Šiltas namas“ pretenzijas, 
kad savivaldybės Viešųjų pirkimų 
komisija pažeidė skaidrumo ir ly-
giateisiškumo principus ir pridū-
ręs: „Mūsų komisijos veikla buvo 

skaidri kaip krištolas“.

Prarado 2,4 mln.Lt paramą....

Jeigu techninio projekto rengimo 
konkursas būtų įvykęs numatytais 
terminais, tai yra iki 2013 metų 
gegužės mėnesio pabaigos, rajono 
savivaldybė būtų gavusi Europos 
Ekonominės erdvės ir Norvegijos 
Finansinio mechanizmo 2,4 mln.Lt 
paramą, reikalingą iš dalies Okuli-
čiūtės dvarelio rekonstrukcijai.

Kaip „Anykštai“ sakė  savival-
dybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė, Vie-
šųjų pirkimų komisijos narė Alvyta 
Vitkienė, minėta Norvegijos fondo 
parama būtų buvusi skirta tik tuo 
atveju, jeigu paraiška su jau pareng-
tu Okuličiūtės dvarelio techniniu 
projektu finansavimui būtų buvusi 
pateikta iki 2013 metų gruodžio 1 
dienos.

„Kadangi dėl konkurso laimėto-
jo prasidėjo teisminiai procesai, o 

dvarelio techninis projektas nebuvo 
parengtas, 2,4 mln. Lt Europos pa-
rama mums iš panosės nuplaukė“, 
- „Anykštai“ situaciją paaiškino ra-
jono vyr.architektė D. Gasiūnienė.

Prarado 1,5 mln.Lt vertės 
paveikslų kolekciją

Kadangi Okuličiūtės dvarelis 
taip ir nebuvo pradėtas renovuoti 
ir jame neatsirado paveikslų ga-
lerijos salės, iš rajono savivaldy-
bės panosės buvo nugvelbtas dar 
vienas riebus kąsnelis. Kaip sakė 
D.Gasiūnienė, žinoma pasaulio  
mecenatė Beatričė Kleizaitė – Va-
saris buvo pažadėjusi Anykščiams 
padovanoti vertingą, apie 1,5 mln.
Lt kainuojančią sukauptų paveikslų 
kolekciją. „Bet Anykščiuose neatsi-
radus paveikslams tinkamos erdvės, 
o B.Kleizaitei – Vasaris neturint kur 
ilgiau paveikslų saugoti, ši kolek-
cija buvo perduota Marijampolės 
miestui“, - sakė rajono vyriausioji 
architektė. 

Gali netekti 11 tūkst.Lt

Dėl neteisėtų savivaldybės Vie-
šųjų pirkimų komisijos veiksmų, 
pasak advokato Tado Blažio, jo kli-
entas UAB „Šiltas namas“ patyrė 
žalą ir teismo keliu iš savivaldybės 
bando prisiteisti beveik 11 tūkst.Lt 
negauto pelno. Be to, teismo prašo-
ma papildomai priteisti 5 proc. me-
tinių procesinių palūkanų, išlaidas 
žyminiam mokesčiui ir advokato 
pagalbai apmokėti. „Dėl neteisėtų 
Anykščių savivaldybės veiksmų, 
kai Okuličiūtės dvarelio techninio 
projekto rengimo konkurso nugalė-
toju buvo pripažinta ne UAB „Šil-
tas namas“, bet su valstybe neatsi-
skaičiusi bendrovė „Enero“, mano 
klientas patyrė žalą, kurią prašome 
teismo priteisti“, - Anykščių rajono 
apylinkės teisme gegužės 21 dieną 
nagrinėjant civilinę bylą dėl nuos-
tolių atlyginimo prašė UAB „Šiltas 
namas“ atstovas.

Tuo tarpu savivaldybės adminis-

Rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė 
pripažino, jog dėl prasidėjusių teismų dėl Viešų-
jų pirkimų komisijos veiklos, savivaldybei iš po 
nosies nuplaukė 2,4 mln.Lt Norvegijos fondo 
lėšų bei 1,5 mln.Lt vertės paveikslų kolekcija.

tracijos juristė Ligita Kuliešaitė ieš-
kinio nepripažino ir prašė teismo jį 
atmesti. „Nuostolių šitoje istorijoje 
patyrė abi pusės: savivaldybė ne-
gavo finansavimo Okuličiūtės dva-
relio rekonstrukcijai, UAB „Šiltas 
namas“ pelno už techninį projektą. 
Todėl patirti nuostoliai turi likti kie-
kvienai šaliai“, - teisme savivaldy-
bės administracijos poziciją gynė 
juristė.

Gal milijonų gaus, o gal ir 
negaus...

Savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė siūlo susidariusios 
situacijos nedramatizuoti, nes, jos 
aiškinimu, savivaldybei yra gali-
mybė būtinus milijonus Okuličiū-
tės dvarelio rekonstrukcijai gauti iš 
Kultūros ministerijos.

„Mes dabar antram techninio 
projekto konkursui pateikėme visai 
kitokias projektavimo sąlygas, ku-
rios apims ne dalies dvarelio, kaip 
buvo anksčiau, bet daug didesnės 
erdvės su priestatais rekonstruk-
ciją. Paisydami viešojo intereso 
netgi sutaupėme beveik 20 tūkst.
Lt iš savivaldybės biudžeto. Dabar 
konkurso laimėtoju iš šešių kandi-
datų yra nustatyta UAB „Statpro-
jektas“ iš Kauno, kuri Okuličiūtės 
dvarelio (daug didesnio negu buvo 
anksčiau) techninį projektą parengs 
už  48 tūkst.400 Lt. Pinigų šiam rei-
kalui skyrė rajono Taryba“, - sakė 
D.Gasiūnienė. 

Tačiau yra vienas bet... Jeigu kas 
nors iš konkurso dalyvių iki šių 
metų gegužės 29 dienos vėl neap-
skųs konkurso rezultatų ir nepradės 
teisminių ginčų iš naujo.

Jeigu viskas vyks be jokių truk-
džių, D.Gasiūnienės tvirtinimu, 
Okuličiūtės dvarelio renovacijos 
darbai geriausiu atveju galėtų pra-
sidėti tik 2015 metų pabaigoje arba 
2016 metų pradžioje. 

Paklausta, ar savivaldybė jau 
užsigarantavo reikiamą 3,5 mln.Lt 
finansavimą Kultūros ministerijos 
fondo lėšomis, rajono vyriausioji 
architektė D.Gasiūnienė teigė, kad 
nėra jokios garantijos, jog “mūsų 
pateiktas projektas laimės ir bus 
finansuojamas“. „Jeigu ir dabar 
negausime pinigų, Okuličiūtės dva-
relio renovacijai reikės pasakyti 
„atia“, - pokalbį su „Anykšta“ baigė 
D.Gasiūnienė.

Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė, Viešųjų pirki-
mų komisijos narė Alvyta Vitkienė: „Komisija 
dirbo skaidriai, todėl jokios savo kaltės nepri-
pažįstame“.

„Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija  2013 metais 
interneto svetainėje www.anyks-
ciai.lt paskelbusi Administracijos 
direktoriaus įsakymus su fizinių 
asmenų duomenimis, įskaitant jų 
asmens kodus, pažeidė Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų tei-
sinės apsaugos įstatymo 3 straips-
nio 1 dalies 2 punkto (Duomenų 
valdytojas privalo užtikrinti, 
kad asmens duomenys būtų: 
tvarkomi tiksliai, sąžinin-
gai ir teisėtai – red.past.)  ir 
7 straipsnio (Naudoti asmens 
kodą, kai tvarkomi asmens 
duomenys, galima tik gavus 
duomenų subjekto sutikimą 
– red.past.)  reikalavimus. Infor-
macija tretiesiems asmenims buvo 
paviešinta atsitiktinai suklydus ir 
netyčia, neturint tikslo, kad jais 
pasinaudotų kiti.

Šį faktą ištyrė Valstybinė duo-
menų apsaugos inspekcija  ir nu-

VILIUs JUODELIs atsiprašė už neteisėtą
duomenų skelbimą

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Po to, kai „Anykšta” savo publikacijose aprašė skandalingą fak-
tą, kad savivaldybės administracija savo interneto svetainėje ne-
teisėtai skelbė privačių asmenų duomenis su asmens kodais, sA-
VIVALDYBĖs ADMINIstRACIJOs DIREKtORIUs VILIUs 
JUODELIs minėtoje svetainėje, bet ne „Anykštos” laikraštyje, 
kuris iškėlė problemą, atsiprašė gyventojų už neteisėtus veiksmus.

statė, kad Administracija padarė 
administracinį teisės pažeidimą, 
įvardijo kaltininką - Administra-
cijos valstybės tarnautoją, kuris 
įstaigoje jau nebedirba. Inspekcija 
nurodė Administracijai užtikrinti 
tinkamas technines ir organizaci-
nes priemones, skirtas apsaugoti 
asmens duomenims nuo atsitikti-
nio ir neteisėto atskleidimo inter-
neto svetainėje ir kitose viešose 
vietose. 

Administracija, vykdydama 
Inspekcijos nurodymus, parengė 
ir patvirtino Asmens duomenų 
tvarkymo Administracijoje taisy-
kles, rengia Administracijos in-
terneto svetainės administravimo 
taisykles.

Nuoširdžiai atsiprašome visų, 
kurių asmens duomenys buvo pa-
viešinti, pažeidžiant teisės aktų 
nuostatas. Viliamės, kad tretieji 
asmenys nepasinaudojo netyčia 
paviešinta informacija”, - rašoma 

VILIAUS JUODELIO atsiprašy-
me.

Priminsiu, kad Seimo narys Ri-
čardas Sargūnas dėl susidariusios 
situacijos siūlė sudaryti specialią 
rajono Tarybos narių komisiją, 
kuri galėtų įvertinti ne tik eilinės 
darbuotojos veiksmus, bet ir pa-
ties ADMINISTRACIJOS VA-
DOVO veiklą. 

Anykštėnė Aldona Rimavičienė 
už tokį atsainų požiūrį į patikėtas 
pareigas siūlė netgi rajono vado-
vams kelti baudžiamąją bylą.

Tuo tarpu meras Sigutis Obe-
levičius, nesiėmęs inicijuoti 
V.JUODELIO veiklos tyrimo 
sakė, jog asmens duomenų netei-
sėtas paviešinimas „tėra nesusi-
pratimas, kuris gerai baigėsi...”

Dar neaišku, ar kiti gyvento-
jai, kurių asmens kodai buvo pa-
viešinti, nesikreips į atitinkamas 
institucijas, prašydami apginti jų 
teisėtus interesus… 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VI-
LIUS JUODELIS už neteisėtą privačių asmenų duomenų paskel-
bimą atsiprašė taip, kad beveik niekas to atsiprašymo nematytų, 
t.y. ne laikraštyje „Anykšta”, iškėlusiame problemą į viešumą, 
bet mažai skaitomoje savivaldybės interneto svetainėje.
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parduoda

įvairus

Kavarsko paukštynas 
PREKIAUJA vienadieniais 
ir paaugintais VIŠČIUKAIS 
BROILERIAIS, LESALAIS.

Tel. (8-611) 46451.

Lašų ŽŪB parduoda 
grikius. Tinka sėklai. 

Tel. (8-611) 44130.

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

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

PAVAsARINĖs
 NUOLAIDOs
nuo 10 % iki 50 % 

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

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

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

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO 
paukščių ūkis 

nuolat prekiauja paaugintais 
kalakučiukais ir kitais paukš-

čių jaunikliais.
Tel.: (8-687) 78274, 

(8-5) 2322588.

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.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 3600 Lt.

tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

 Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
ežerų pakrantes. 

 Buldozeriais išlyginame že-
mes.

 Atliekame ir kitus žemių ka-
simo, stumdymo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

Renkasi gegežės 30d. 15val. ad re su: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

UAB „Anykšč ių tech ni nio spor to klu bas“
ORGANIZUOJA B  ka te go rI Jos
VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.

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

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai! 
Mokome nauju automobiliu !!!

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

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

STALIAUS GAMINIAI
Gaminame langus, duris, laip-

tus, baldus ir kitus gaminius iš 
medžio.

Tel. (8-609) 41651.

siūlo darbą

UAB “GROSSO MODA 
LITHUANIA” 

Ukmergėje nuolat plečianti savo vei-
klą siūlo įdomų ir perspektyvų darbą:

SIUVIMO TECHNOLOGUI-
VADYBININKUI, 

Jei esi energingas, komunikabilus, 
sugebi dirbti komandoje, moki anglų k., 
turi vyriškų ir moteriškų drabužių siuvi-
mo technologijos žinių, gerai dirbi  kom-
piuteriu,– šis darbas kaip tik Tau !

Siūlome geras darbo sąlygas, tiesio-
ginį bendravimą su užsienio klientais, 
kompetentingą atlyginimą. 

Darbuotojus iš kitų miestų (iš Kauno, 
iš Vilniaus, iš Panevėžio, iš Anykščių ir 
kt. miestų vežame į darbą nemokamai.

Sudominome –siųsk CV 
faksu 8-340-67071 arba e. paštu:
rita.varnaite@grossomoda.com

UAB “CESTA”, 
21 metus veikiančiai mėsos 

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

 REIKALINGA PARDAVĖJA 
- KASININKĖ.

 
Pageidautina, turinti darbo 

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

UAB „ANREstAs“ 
reikalingi 

 dažytojai, tinkuotojai, 
plytelių klijuotojai ir kt. specialy-

bių statybininkai.
Gegužės g. 14, Anykščiai, 

tel. 5-25-00 

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 27 d. (antra-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėslio-
siomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis, bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 
8-616 50414), kaina nuo 12 Lt: Staškūniškyje 
6.50, Kurkliuose 7.00, Skiemonyse 7.20, 
Auleliuose 15.40, Svėdasuose (prie 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, Zaviesiškyje 17.20.

Elmininkų bandymų stotis
PIGIAI IŠPARDUODA
MAISTINES IR NERŪŠINES 

BULVES.
Tel. (8-611) 17004.

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

Tel. (8-698) 30995.

Reikalingi tarptautinių pervežimų 
vairuotojai. Nuolatiniai maršrutai 
Italija - Lietuva - Rusija.

Tel. (8-698) 43683.
Įmonė perka mišką su žeme 

arba biržes išsikirsti. Teikia bir-
žių vežimo, kirtimo paslaugas. 

Tel. (8-622) 44850.

Šunų ir kačių kirpykla 
Anykščiuose. 

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

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kt. baldus pagal individu-
alius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Gaminame virtuvės, prieškam-
bario ir kitus korpusinius bal-
dus. 

Tel. (8-603) 35705.

Paslaugos

Pjaunu pavojingus medžius 
šalia pastatų, sunkiai prieina-
mose vietose. 

Tel. (8-629) 79827.

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

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

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

Tel. (8-699) 81270.

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, be-
tono daužymo darbus (yra pa-
letinės šakės). Atliekame lauko 
santechnikos darbus. 

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

Išvalome krūmus ir kitą men-
kavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizaci-
ja, drenažas, pamatai ir įvadai. 
Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

H. Petronio P.Į. kasa tvenki-
nius.

www.tvenkiniai.net, tel.: 
(8-614) 61960, (8-615) 61741.

Įrengiame nuotekų surinkimo 
talpas gelžbetoniniais rentiniais 
(1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs, 
įlieti į betono pagrindą, nelaidūs 
vandeniui). Kasame tranšėjas 
vandentiekiui, jungiame hidro-
forus.

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

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Dažau pigiai, greitai ir kokybiš-
kai namus, gamybinės paskirties 
patalpas, kalkinu fermas, atlieku 
kitus statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Dengia, remontuoja stogus, 
stato terasas, pavėsines, darži-
nes ir t. t. Pasirūpina medžiago-
mis.

Tel. (8-648) 86123.

Grindų betonavimas, beto-
nuojam namus, angarus, lauko 
aikšteles  ir t.t su savo įranga.

Tel. (8-605) 71199.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Kaminų valymas. Kaminų įdė-
klai. Pristatomi kaminai. Suteikia 
garantiją.

Tel. (8-670) 72997.

Griauna pastatus, mala staty-
bines atliekas ir akmenis.

Tel. (8-682) 92949.

Nuoma

Išsinuomotume namą su pato-
gumais ar dviejų kambarių butą 
pirmame aukšte Anykščiuose ar 
netoli miesto.

Tel. (8-679) 45069.

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

Tel. (8-602) 84088.



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..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt). 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                   
Tiražas 4200.      Užs. Nr. 521

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46;
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija – tel. 5-80-24.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Išeina
antradieniais,

ketvirtadieniais,
šeštadieniais

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Per spaus din ti pub li ka ci jas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti ki mą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
 mob. (8-687) 25892 (Omnitel), (8-605) 96555 (Tele-2).
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, tel. 5-80-24, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

SKELBIMAI 2014 m. gegužės 24 d.

perka

parduoda

PERKAME sPYGLIUOČIO 
RąstUs, 

AtsIsKAItOME IŠ KARtO.
Tel.: (8-686) 88713.

PARDUODAME stAtYBINĘ 
MEDIENą, LENtAs, PJUVENAs, 

MALKAs . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713.

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

Tel. (8-631) 61411.

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

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

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

Tel. (8-683) 93434.

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

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-684) 44444.

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.

Mišką su žeme arba išsikirsti, 
apvalią medieną. Teikiame miško 
kirtimo, traukimo bei pervežimo 
paslaugas. 

Tel. (8-603) 44444.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka miško ruošos, medienos trans-
portavimo darbus su Volvo FH12.

Tel. (8-650) 16017.

Mišką. Atsiskaito grynais iš karto.
Tel. (8-617) 88319.

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

Tel. (8-605) 27002.

Butą, sodybą, namą ar žemės 
sklypą Anykščių mieste ar rajone.

Tel. (8-678) 59793.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-633) 39897.

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

Tel. (8-646) 17715.

Automobilių ir kitokios technikos 
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-638) 00155.

Gyvuliai

Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo 
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka 
PVM.

Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. 
Moka priedus.

Tel.:(8-614) 07502, 
(8-636) 42871.

„Niksoft“ - visus veršelius, ypač 
brangiai mišrūnus ir belgų mėlynuo-
sius.

Tel. (8-699) 46054.

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

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

Nekilnojamasis turtas

55a. Vilniaus g. gale su projek-
tais statyboms. (2 tvenkiniai, upe-
lis, miškas). 300m. iki Spa-Vilnius. 
Kaina 42000 Lt. 

Tel. (8-633) 33361.

Sodybą su naujai statomu namu 
Anykščių r.

Tel. (8-678) 59793.

15a sodybą Traupyje, 82 kv.m 
namas, ūkinis pastatas, lauko vir-
tuvė. Šalia bažnyčia, parduotuvė. 
Kaina 30000. 

Tel. (8-687) 45344.

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.

Dalį suremontuoto namo 
Anykščiuose (2 kambariai, virtu-
vė, koridorius, vonia, tualetas). 
Bendras plotas 40 kv. m., 3,2 arai 
žemės.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-689) 23940.

Namą su visais patogumais pu-
šyno apsuptyje, Anykščių rajone. 
Puiki vieta gyvenimui bei poilsiui 
gamtos pašonėje.

Tel. (8-600) 19810.

Naują namą prie Anykščių mies-
to.

Tel. (8-678) 59793.

Namą Anykščiuose J. Biliūno 
gatvėje su 12 a žemės sklypu.

Tel. (8-608) 67939.

Tvarkingą gyvenamąjį namą 
Naujuosiuose Elmininkuose. 
Namas ramioje vietoje, netoli 
miškas, 0,25 ha namų valdos 
sklypas.

Tel. (8-698) 51269.

Dviejų aukštų mūrinį namą 
Šaltupio sodų bendrijoje (12 arų 
sklypas, yra gręžinys, vietinė ka-
nalizacija).

Tel.: (8-620) 42401, 5-91-23.

Suremontuotą, labai jaukiai 
įrengtą trijų kambarių butą 
Anykščiuose, Ramybės mikro-
rajone. Puikus pasirinkimas ieš-
kantiems gero būsto už nedidelę 
kainą.

Tel. (8-600) 19810.

Butą Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.

Dviejų kambarių butą (autono-
minis šildymas), antrame aukšte, 
Šviesos g. Anykščiuose.

Tel. (8-612) 78869.

Ramybės mikrorajone 1 kam-
bario butą (3 aukštas, vidurinis, 
šviesus, šiltas, naujai suremon-
tuotas), kaina sutartinė. Pigiai - 
sodą su namuku.

Tel. (8-680) 37040.

Kambarį bendrabutyje 
Anykščiuose. 

Tel. (8-613) 30210.

Žemės ūkio technika

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

Tel. (8-612) 57075.

Kitos prekės

Įmonė - įvairią džiovintą ir nedžio-
vintą medieną.

Tel. (8-698) 30995.

Administracinio pastato perdengi-
mo plokštes. 

Tel. (8-685) 37720.

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.

Lietuvišką kiaulienos skerdieną 
puselėmis 40-70 kg, subproduktus. 
Atveža.

Tel. (8-607)12690.

Kviečius.
Tel. (8-656) 35065.

Kuras

Malkas. Veža 8 erdvėmetrius.
Tel. (8-617) 80504.

Pasiūlymas taupantiems! Beržo, 
uosio briketai pigiau.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-693) 83102.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Gyvuliai

Veršingą telyčią. Veršiuosis birželio 8 d.
Tel.: 4-98-29, (8-620) 94322.

Karvę.
Tel. (8-624) 18666.

Karvę.
Tel. 7-89-97.

9 savaičių paršelius.
Tel. (8-603) 42555.
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šiandien

gegužės 25 d.

gegužės 26 d.

Bedas, Magdalena, Almantas, 
Danutė, Urbonas, Evelina.

Pilypas, Algimantas, Milvydė, 
Eduardas, Vilhelmina.
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Amiliutė bijo netekti
išmokų už žemę

Amiliutei galvą gelia
Pernelyg aplinkui žalia
Medžiai, pievos apsiklojo
Žaluma, kol ji galvojo.

Anei pyksta, anei stena
Keistas jausmas laukan gena
Vėl reiks pjauti ir dejuoti
Savo pievas deklaruoti.

Europa, kad ją kur šimtas
Išmokas nurėš brangintas
Sako, nieko nedarai,
Netgi triušio nelaikai.

Kad tik neprarastų pinigo
Ji atlieka rimtą tyrimą
Reikia gyvulį ne vieną
Parsigint į savo kiemą.

Taip jau susiklostė, kad gimtinėje 
A.Braždys gyveno neilgai, nes 1939 
m. gimęs skulptorius į šią žemę atėjo 
garsioje giminėje. Jo senelis Bronis-
lovas Braždys (1882–1935) buvo Va-
šuokėnų dvaro savininkas. Besibai-
giant Antrajam pasauliniam karui ir 
artėjant Raudonajai armijai 1944 m. 
Braždžių šeima pasitraukė iš Lietuvos 
į Vakarus. Jo vaikystė bėgo lietuvių 
pabėgėlių stovykloje Vokietijoje,  kol 
1947 m. šeima išvyko į JAV.

Skulptorius Antanas Braždys kū-
rybiškumą paveldėjo iš tėvo, nes jo 

Ar skulptoriaus Antano Braždžio 
„Gervė“ nutūps Anykščiuose? Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Didžiojoje Britanijoje gyvenantis vienas iš garsiausių šių laikų lietuvių skulptorių Antanas Braž-
dys, kilęs iš Anykščių rajono, kuria modernias skulptūras. skulptorius neprieštarautų, jog viena iš 
jo statulų papuoštų ir Anykščius.

tėvas, irgi Antanas, buvo architektas,  
meniškos prigimties buvo ir mama 
Leokadija Stražunskaitė –Braždienė, 
kuri buvo choreografė ir verslininkė. 

A. Braždys mokėsi Oksfordo gim-
nazijoje, studijavo Čikagos meno 
institute. Nuo 1961 m. A. Braždys 
gyvena Didžiojoje Britanijoje, Tev-
kesberyje netoli Londono.

Ten jį ir aplankė kitas žinomas 
anykštėnas ir jo giminaitis Vytau-
tas Janulis, besirūpinantis Vašuo-
kėnų dvaru. Dėl garbaus amžiaus 
A.Braždžiui jau pakankamai sunku 

keliauti, nors į Lietuvą jis buvo kele-
tą kartų atvykęs anksčiau. V. Janulis 
sakė, kad skulptorius aktyviai nebe-
kuria, bet tiek namuose, tiek aplink 
juos yra nemažai jo skulptūrų. „Jis 
kuria suvirinto nerūdijančio plieno 
formų konstrukcines abstrakcionisti-
nes skulptūras, kurios yra gana ma-
syvios“, - pasakojo V.Janulis. Būtent 
tokios skulptūros atnešė jam šlovę 
po studijų Londono Karališkajame 
meno koledže, kur 1963–1965 m. dir-
bo dėstytoju, vėliau jis dėstė skulptū-
rą Gločesteriomeno kolegijoje. Savo 
skulptūras jis demonstravo grupinėse 
parodose, surengė kelias personalines 
parodas. A. Braždys laimėjo laikraš-

čio „The Sunday Times“ paskelbtą 
konkursą jauniesiems menininkams, 
įveikė apie 600 pretendentų ir sukūrė 
skulptūrą „Ritualas“ (1968-1969 m.), 
kuri buvo pastatyta Londone, prie-
šais „Woolgate House“. Jo skulptūra 
puošė Didžiosios Britanijos paviljono 
vartus pasaulinėje parodoje „Expo-
1970“ Osakoje (Japonija). Jo kūri-
nys „Echo“ buvo pastatytas Harlovo 
miesto parke, o „High Flying“ pa-
puošė šio miesto teatrą. V.Janulis sakė 
labai norėjęs pamatyti statulą, stovin-
čią Harlovo miesto parke, bet jo vieš-
nagės metu jis buvo uždarytas. 

Daug jo kūrinių yra privačiose 
meno kolekcijose Didžiojoje Britani-
joje ir JAV. Ir nė vieno Anykščiuose. 
Paklaustas, ar nekalbėjo dėl galimy-
bės gauti kokią skulptūrą ir gimtajam 
kraštui, V.Janulis sakė, kad užsiminė 
apie tai skulptoriui ir net yra numatęs 
vietą, kur galima būtų pastatyti. „Žiū-
rinėdamas jo skulptūras pagalvojau, 
kad joms atsirastų vietos Anykščiuo-
se. Yra tokia skulptūra „Gervė“, ji 
puikiai tiktų ir gerai žiūrėtųsi prie tilto 
per Šventąją“, - sakė V.Janulis. „Jis 
lyg ir nieko prieš nepasakė, kad nesu-
tiktų, jei kas norėtų nupirkti skulptū-
ras, tik vienintelė bėda, kad tos skulp-
tūros yra plieninės ir gana masyvios, 
joms atgabenti reikėtų technikos ir tai 
nemažai kainuotų“, - sakė V. Janulis.

Na, bet žinant, kiek kainavo kitos 
miesto skulptūros, suma turbūt nebū-
tų didesnė negu miesto centre stovin-
čios skulptūros „Laisvei“. 

Taigi, klausimas, ar kada stovės 
vieno iš garsiausių užsienyje gyve-
nančių lietuvių skulptorių kūrinys 
Anykščiuose, lieka atviras. 

Skulptorius Antanas Braždys  turguje su savo vaikais Emilija ir Dariumi.

Skulptūra ant stalo namų valgomajame - viena iš mažesnių, bet 
turi visus jo kūriniams būdingus bruožus -  blizgus šlifuotas pa-
viršius ir sudėtingi erdviniai sprendimai.

Skulptūros Antano Braždžio namų 
kieme.       Vytauto JANULIO nuotr. 

„Anykščių Merfis“:

„O kaip Krikštaponis atskiria, 
kada jis yra rajono vadovas, o 
kada verslininkas? Kita vertus, 
rajono vadovas Krikštaponis juk 
gali verslininko Krikštaponio vizi-
tines korteles ir jo kaimo turizmo 
sodybos reklamas dalinti. Tai būtų 
labai graži rajono vadovo parama 
privačiam verslui“.

„Po žaliuoju ąžuolu apsisukau 
kamuoliu?“

Ketvirtadienio mįslės: „Mar-
gaspalvis, nedidukas, kas jis toks, 
tasai meistriukas?“ teisingas atsa-
kymas – genys.


