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asmenukė

Anykščių rajono tarybos 
valdančioji dauguma, nekreip-
dama dėmesio į Kurklių ben-
druomenės atstovų protestus, 
nusprendė leisti buvusiame 
miestelio vaikų darželio pasta-
te kurti reintegracijos centrą. 
Jame įsikurs iš alkoholio liūno 
besikapstantys žmonės. Šiam 
sprendimui nepritarė opozici-
nės socialdemokratų ir liberalų 
frakcijos. 

Reintegracijos centrą kurs 
verslininkai, pasak Anykščių 
rajono vicemero Sigučio Obe-
levičiaus, kurie patys buvo al-
koholikais. 

Buldozeriu per kurkliečius

Buldozeriu per kurkliečius

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kurklių miestelio gyventojai rinko parašus, kad jų miestelyje nebūtų apgyvendinti buvę alkoholi-
kai, tačiau rajono valdžiai tai nė motais - kovo mėnesio posėdyje jie pritarė reintegracijos centro 
įkūrimui.

Šortoganai

Pripažinsiu, aš daug ko gy-
venime nesuprantu. Staigiai at-
šilus orams, pagalvoju, kad yra 
be galo daug keistų žmonių. 

Sakykim, kai kurie iš jų kas-
met perka naujus šortus. Kai va-
sara pas mus kokios trys savai-
tės, tai mano dar prie Brazausko 
pirktus šortus ir anūkai galės 
nešioti. Šortoganai kažkokie.   

Linas BITVINSKAS

Vietoje renovacijos - teismai
Savivaldybės administracijos 

direktorius Audronius Gališan-
ka aiškinasi, ar jo pirmtakas 
Vilius Juodelis, UAB „Anres-
tas“ pratęsdamas darbų atliki-
mo terminus, neatliko korupci-
nių veiksmų.

Izraelio 
ambasadorius 
pakvietė 
sodinti giraitę

Didės baudos 
už pasirodymą 
neblaiviam

Anykščiuose 
žuvo 
dviratininkas

Konkursas. Paskelbtas konkur-
sas užimti Anykščių rajono ugnia-
gesių tarnybos viršininko parei-
goms. Nuo praėjusių metų rudens 
laikinai Anykščių rajono ugniage-
sių tarnybai vadovauja buvęs poli-
cininkas Vaidas Lackus.

Medikai. Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centras pra-
neša, kad vidaus ligų gydytojai 
Violetai Gustienei nutraukus darbo 
santykius Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centre nuo kovo 
27 dienos pacientai priskirti šei-
mos gydytojai Viktorijai Noreikie-
nei. Pacientai pirmo apsilankymo 
įstaigoje metu turi teisę pasirinkti 
kitą gydytoją.

Verba. Anykščių šv.Mato baž-
nyčia informuoja, kad balandžio 
9-ąją, Verbų sekmadienį, Mišios 
vyks ir verbų šakelės bus šventina-
mos 9, 11 ir 18 val.

Nedarbas. Balandžio 1 dieną 
darbo biržos Anykščių skyriuje 
buvo registruoti 1700 bedarbių ir 
jie sudarė 11,2 proc. rajono darbin-
go amžiaus gyventojų. Nedarbas 
rajone sumažėjo kukliu 1 proc.
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spektras

„Spamu“ buvo užversti kvieti-
mai forumuose užduoti klausimus 
minėtiems politikams („Portalo 
anyksta.lt forume - Kristupas Kri-
vickas“ bei „Pirmadienį „Anykšta 
TV“ forume - Edita Tamošiūnaitė. 
Klauskite!“) ir „Anykšta TV“ po-
kalbis su K. Krivicku  („Portalo 

anyksta.lt forume - kandidatas į 
Seimą Kristupas Krivickas“).

Portalo anyksta.lt administrato-
rius nustatė, jog pastarasis šiukš-
linių komentarų antplūdis eina iš 
vieno IP adreso, kuris registruotas 
Sankt Peterburge. Taigi, rusai puo-
la... 

Kai tik rinkimai, prasideda atakos prieš portalą anyksta.lt 
Kelias paskutines paras portalą anyksta.lt puola „spamas“. Pa-

našu, kad „šiukšliniai” komentarai yra sąmoningos „hakerių“ 
atakos. Mat „spaminiai“ komentarai plūsta tik prie tų portalo 
medžiagų, kurių pavadinimuose minimos kandidatų į Seimą - Lie-
tuvos centro partijos atstovo Kristupo Krivicko bei Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos kandidatės Editos Tamošiūnaitės - pavardės. 

UAB „Anykštos redakcija“ di-
rektorė – vyriausioji redaktorė 
Gražina Šmigelskienė teigė ma-
nanti, kad „portalą puolantys ru-
sai“ greičiausiai gyvena visai ne 
Sankt Peterburge ir visai jie ne 
rusai, o Anykščių gatvėmis vaikš-
tantys veikėjai.

Įsilaužimai arba bandymai lauž-
tis į portalą anyksta.lt tradiciškai 
sutampa su politinės rinkiminės 
kampanijos laikotarpiu, todėl dary-
tina išvada, jog chaosas, ypač prie 
mokamų, reklaminių publikacijų, 
yra sąmoningas kenkimas.

 „Anykštos“ redakcija yra ne 

kartą rašiusi pareiškimus policijai, 
dėl įsilaužimų į portalą.  Du „hake-
riai“ buvo išaiškinti. Kitais atvejais 
buvo nustatyta, kad komentarai ra-
šomi iš tolimose šalyse registruo-
tų IP adresų. Vienas iš ankstesnių 
ir didžiausių  „spamo“ antplūdžių 
kilo po konkuruojančio „Nykš-
čių“ portalo paminėjimo anyksta.lt 
teksto pavadinime. 

Atsiprašome skaitytojų ir politi-
kų Editos Tamošiūnaitės bei Kris-
tupo Krivicko už kilusius nepato-
gumus.  

-ANYKŠTA   

Temidės svarstyklės
Vagystė.2017-04-03 gautas 

moters (g. 1954 m.) gyvenančios 
Vilniuje, Taikos gatvėje pareiški-
mas, kad 2017-04-01 apie 14.00 
val., atvykusi į jai priklausantį sodo 
namelį Anykščių seniūnijos  Šei-
myniškėlių kaime, Elmos 3-ojoje  

gatvėje, rado išimtą lango stiklą, o 
viduje pasigedo  mikrobangų kros-
nelės. Padaryta 30 eurų žala. 

Narkotikai. 2017-04-06, apie 
17.50 val., Anykščiuose, Gegužės 
gatvėje, buvo sustabdytas automo-
bilis AUDI A4, vairuojamas vaikino 
(g. 1999 m.), kartu važiavo: vyriš-

kis (g. 1984 m.), mergina (g. 2000 
m.), vaikinai (g. 1998 m.) ir (g. 1999 
m.). Transporto priemonėje rasti du 
lankstinukai su žalsvos spalvos au-
galinės kilmės galimai narkotine 
medžiaga. Įtariamieji keleiviai su-
laikyti. 

Narkotikai I. 2017-04-06 apie 

18.20 val. Anykščiuose, prie Vairuo-
tojų gatvės  Nr. 3 namo, sulaikytas 
jaunuolis (g. 1994 m.), kurio kelnių 
kišenėje rastas popieriaus lanksti-
nukas su žalsvos spalvos augalinės 
kilmės galimai narkotine medžiaga. 
Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Mokesčiai. Viešųjų pirkimų daly-
viai, skundžiantys perkančiųjų orga-
nizacijų sprendimus, nuo liepos turės 
mokėti iki 5 tūkst. eurų žyminį mo-
kestį. Maksimalus mokestis būtų mo-
kamas, jei teismui skundžiamasi jau 
paskelbus nugalėtoją. Audito komiteto 
vadovė Ingrida Šimonytė aiškino, kad 
yra svarbu išgryninti tuos atvejus, kai 
apskundžiamas nugalėtojo išaiški-
nimas. „Didelių verčių konkursuose 
nepagrįstas skundaliojimasis iš tikrųjų 
sukelia labai daug problemų tuos pro-
jektus įgyvendinant, ypač po to, kai 
nugalėtojas yra išaiškintas“, - teigė ji.

Žemė. Seimas pradėjo svarstyti 
Seimo nario Simono Gentvilo pri-
statytas Žemės įstatymo pataisas, 
kuriomis siūloma savivaldybėms per-
duoti dalį Nacionalinės žemės tarny-
bos (NŽT) funkcijų. Pagal teikiamą 
projektą savivaldybėms patikėjimo 
teise būtų perleidžiamos valstybinės 
žemės, esančios savivaldybių ribose. 
Tokiu būdu savivaldybėms būtų su-
daroma galimybė įgyvendinti žemės 
tvarkymo ir administravimo politiką 
vietos lygmeniu. Kaip teigiama do-
kumento aiškinamajame rašte, šiuo 
metu Nacionalinės žemės tarnyba pa-
tikėjimo teise valdo per 1,05 mln. ha 
valstybinės žemės, tačiau dėl netin-
kamos vadybos veiksmų, nekompe-
tencijos tinkamai neužtikrina žemės 
valstybinės kontrolės.

Smūgis. JAV prezidentas Donal-
das Trumpas nurodė surengti didelio 
masto karinį smūgį Sirijai, reaguojant 
į cheminę ataką, dėl kurios kaltinamas 
šalies prezidentas Basharas al Assa-
das. Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas 
sakė, kad 59 tiksliai nutaikomos rake-
tos „Tomahawk“ smogė Šairato ae-
rodromui Sirijoje, iš kurio, Jungtinių 
Valstijų nuomone, antradienį buvo 
surengta pražūtinga ataka. Anksčiau 
tas pareigūnas sakė, kad buvo paleis-
ta 70 raketų.

Atsisveikino. Visame pasaulyje 
JAV vėliavos nuleistos iki pusės stie-
bo ketvirtadienį – pagerbiamas astro-
nautas Johnas Glennas, pirmas ame-
rikietis, apskriejęs Žemę, palaidotas 
su laikantis karinės pagarbos ritualų 
Arlingtono nacionalinėse kapinėse.

Sulaikė. Rusijos policija ketvirta-
dienį sulaikė aštuonis vyrus, įtariamus 
sąsajomis su 14 aukų pareikalavusiu 
teroro aktu Sankt Peterburge. Šeši 
įtariamieji sulaikyti šiame mieste, dar 
du - Maskvoje, pranešė Valstybinis 
tyrimų komitetas, kuriuos remiasi 
agentūra dpa. Per kratas įtariamųjų 
butuose rastas sprogmuo, kuris pana-
šus į nesprogusį užtaisą, aptiktą vie-
noje Sankt Peterburgo metro stotyje. 
Tyrėjai rado ir ginklų bei amunicijos, 
pranešė agentūra „Interfax”.

Totoriai. Lietuvos totorių ben-
druomenė pernai patyrė iššūkių - iš 
vienos pusės jų bendruomenę bandė 
paveikti savo interesų siekianti Ru-
sija, iš kitos pusės - užsieniečiai mu-
sulmonai, rodo Valstybės saugumo 
departamento ataskaitos duomenys. 
Pagal ataskaitą, pastaraisiais metais 
Rusija siekė didinti savo įtaką Lietu-
vos totorių bendruomenei. Ši šalis yra 
suinteresuota, kad užsienio valstybių 
totorių bendruomenėms atstovautų 
asmenys, kurie palankiai vertina Ru-
sijos įvykdytą Krymo aneksiją. 2016 
m. taip pat fiksuoti nesėkmingi užsie-
niečių musulmonų bandymai daryti 
įtaką Lietuvos musulmonų bendruo-
menei ir keisti Lietuvoje gyvenančių 
totorių islamo tradicijas. 

Parengta pagal BNS

Pasak Anykščių savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
Audroniaus Gališankos, sutar-
tys dėl abiejų minimų pastatų 
renovacijos tarp savivaldybės 
administracijos ir UAB „Anres-
tas“ pasirašytos prieš dešimtme-
tį. Meras Kęstutis Tubis iš karto 
po to, kai buvo išrinktas meru, 
neslėpė savo nepasitenkinimo 
Anykščių statybininkų – UAB 
„Anrestas“ darbų tempais ir ko-
kybe. Savivaldybė su statybinin-
kais bylinėjosi dėl delspinigių 
už J. Biliūno gimnazijos pasta-
to renovaciją bei dėl Burbiškio 

grupinio gyvenimo namų pastato 
renovacijos tempų.

Ankstesnės rajono valdžios su 
„Anrestu“ pasirašytos sutartys 
dėl Troškūnų gimnazijos pas-
tato renovacijos bei Anykščių 
kultūros centro renovacijos yra 
galiojančios, bet savivaldybės 
administracija įspėjo statybinin-
kus, kad jos nutraukiamos. UAB 
„Anrestas“ neketina prarasti di-
delių užsakymų, todėl kreipėsi į 
teismą. Savo ruožtu savivaldybės 
administracijos direktorius A. 
Gališanka kreipėsi į rajono Ta-
rybos Antikorupcijos komisiją. 

Vietoje renovacijos - teismai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos Kultūros ministerija Anykščių kultūros centro pastato 
renovacijai skyrė 1 mln. 300 tūkst. eurų, o Švietimo ir mokslo 
ministerija - 310 tūkst. eurų Troškūnų gimnazijos pastato reno-
vacijai. Tačiau darbai nepradedami, nes rajono vadovai nepagei-
dauja, jog juos tęstų UAB „Anrestas“. 

„Anykštai“ direktorius sakė, kad 
jis neginčija pirminių sutarčių, 
tačiau aiškinasi dėl papildomų 
susitarimų, kuriais buvęs savi-
valdybės administracijos direk-
torius socialdemokratas Vilius 
Juodelis leido statybininkams 
nukelti darbų atlikimo terminus. 
„Antikorupcijos komisijos pra-
šau ištirti buvo ar nebuvo korup-
cijos požymių, nes neįvykdyta, 
kas parašyta dokumentuose“, – 
kalbėjo A. Gališanka. 

Troškūnų gimnazijoje renova-
cijos darbai nevyksta, Kultūros 
centre atliekami griovimo dar-
bai. A. Gališanka „Anykštai“ 
dėstė, jog lauks teismo sprendi-
mų, po kurių bus aišku, ar galima 
skelbti naujus rangos konkursus, 
ar privaloma leisti „Anrestui“ 
dirbti toliau. 

Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorius 
Audronius Gališanka aiški-
nasi, ar jo pirmtakas Vilius 
Juodelis, UAB „Anrestas“ 
pratęsdamas darbų atlikimo 
terminus, neatliko korupci-
nių veiksmų.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sunkvežimio vairuotojas buvo 
blaivus. Ar žuvęs dviratininkas 
per autoįvykį buvo blaivus, nu-
statys ekspertai. 

Įvykį tiria Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisari-
ato pareigūnai. Preliminariais 
duomenimis, abu autoįvykio da-

Anykščiuose žuvo 
dviratininkas
Penktadienį, apie 12 val. 30 min., Anykščiuose, šalia Ramybės 

mikrorajono „Norfos“, žuvo dviratininkas pakliuvęs po sunkveži-
mio ratais. Žuvęs vyras - 1973 m. gimęs anykštėnas. 

lyviai Žiburio gatve važiavo ta 
pačia kryptimi. 

Policijos pareigūnai, bandy-
dami išsiaiškinti įvykio aplin-
kybes, apklausė įvykį mačiusius 
žmones. Neatmetama, jog ban-
dant atkurti situaciją bus atliktas 
autotechninis įvykio tyrimas.   

Sunkvežimis, po kurio ratais žuvo dviratininkas, penktadienį 
kurį laiką stovėjo prie Anykščių policijos komisariato. 

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Kęstutis Jurkevičius Anykš-
čių savivaldybės administra-
cijoje dirbo tik kiek daugiau 
nei dešimt mėnesių.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš darbo išėjo savivaldybės Statybos 
skyriaus vedėjas
Nuo ketvirtadienio Anykščių savivaldybės administracijoje 

nebedirba Statybos skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius. Laiki-
nuoju skyriaus vadovu paskirtas Nikolajus Stanislavovas. 

K. Jurkevičius - jau antrasis 
šio skyriaus vedėjas, iš darbo 
pasitraukiantis mero Kęstučio 
Tubio valdymo laikotarpiu. Tik 
prasidėjus kadencijai iš darbo 
išėjo Albertas Miškinis, kurį vė-

liau ir pakeitė K. Jurkevičius. Jis 
skyriui vadovavo tik kiek dau-
giau nei dešimt mėnesių.

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audro-
nius Gališanka teigė, kad K. 

Jurkevičius iš darbo išėjo dėl as-
meninių motyvų. „Darbo sutar-
tis nutraukta jo iniciatyva, jokio 
konflikto nebuvo“, – tikino A. 
Gališanka. Pasak direktoriaus, 
administracija priekaištų dėl 
darbo K. Jurkevičiui neturėjo. 
„Man buvo keista ir netikėta, kai 
gavau jo pareiškimą“, – tvirtino 
A. Gališanka.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Ką manote 
apie ketinimus 
didinti baudas 
neblaiviems 
viešose vietose?

Kurkliams savų alkoholikų 
užtenka 

Socialdemokratas Dainius Žioge-
lis Tarybai sakė, kad rajono valdžiai 
perduotas raštas su sprendimui ne-
pritariančių kurkliečių parašais, kurių 
skaičius „dabar jau dvigubai dides-
nis“. „Ar tikrai tai pati tinkamiausia 
vieta, kur net žemės nė kiek nėra. Gal 
tos žemės po pastatų kažkiek yra“, – 
kalbėjo D. Žiogelis.

Savivaldybės administracijos Turto 
skyriaus vedėja Audronė Savickienė 
sakė, kad vaikų darželio pastatui pri-
klausančio žemės sklypo plotas yra 
15-20 arų. „Vienoje Kurklių pusėje 
fermos smirdi 250 dienų per metus, 
kitoje pusėje – integracijos centras“, 
– piktinosi socialdemokratas D. Žio-
gelis.

Rajono Tarybos posėdyje dalyva-
vusi Kurklių bendruomenės atstovė 
Ona Miliukienė rajono Tarybos na-
rius tikino, kad „tokiems žmonėms 
reikia veiklos.“ Pasak kurklietės, „jei 
ten ir būtų žemės, augalininkystė ne-
įmanoma“, nes žemė yra prasta. O. 
Miliukienė dėstė, kad Kurkliai savų 
alkoholikų turi sočiai ir pasakojo, kaip 
neseniai buvo apvogta viena miestelio 
gyventoja. „Ką daryti? Kaip apsisau-
goti nuo savų?“, – klausė O. Miliu-
kienė. Meras Kęstutis Tubis jai patarė 
tokiais atvejais skambinti 112...

Žemės ūkį palygino su 
vergove

Emocingai reintegracijos namų 
idėją palaikė vicemeras S. Obelevi-
čius.   

 „Gaila, kad dalis žmonių nei klebo-
no, nei mūsų, nei steigėjų argumentų 
neišgirdo. Čia tie žmonės, kurie nori 
pasveikti, kurie nori grįžti į visuome-

nę, o kaip grįžti tarp „pijokų“, tai yra 
labai sunku. /.../ Kurkliuose gyvens 
10-12 žmonių, pagal jų nustatytas la-
bai griežtas taisykles. Jeigu pradėtų su 
vietiniais „pijokauti“, nedelsiant būtų 
pašalinti./.../ Noriu padėti tokiems 
žmonėms grįžti į gyvenimą, kas čia 
žino, gal pačiam prisireiks“, – kalbėjo 
vicemeras.   

Liberalas Lukas Pakeltis, palaiky-
damas kurkliečius, taip pat dėstė, kad 
reintegracijos centrui žemės bus per 
mažai. „Ką jie ten veiks? Geriau juo 
įkurti Traupyje, ten botanikos sodas“, 
– buvusius alkoholikus į S. Obelevi-
čiaus daržą siuntė liberalas. Viceme-
ras S. Obelevičius dėstė, kad jis alko-
holikų nebijo ir aiškino, jog Traupis 
taip pat priešinosi, kai miestelyje 
buvo kuriama vaikų sodyba. „Paskui, 
kai ji užsidarė, verkė“, -  kaip traupie-
čiai reagavo, kai miestelyje nebeliko 
vaikų sodybos, aiškino vicemeras.

„Lukai, kodėl juos į žemės ūkį? Ko-
dėl mes jiems nustatome vergo dalią? 
Gal jie pintines pins, muzikuos...“, – 
požiūrį į žemdirbius pademonstravo 
meras K. Tubis. Jam antrino viceme-
ras S. Obelevičius: „Neįsivaizduoki-
te, kad reintegracijos centruose dieną 
naktį su kastuvais dirba./.../Dar ne-
buvau visiškai tikru alkoholiku, kad 
galėčiau papasakoti...“

Alkoholikams vien paskaitos
nepadės...

D. Žiogelis lengvai nepasidavė ir 
vis aiškino, kad jis iš esmės nenusi-
teikęs prieš reintegracijos centrus, 
tačiau Kurkliuose toks centras ku-
riamas prieš bendruomenės valią. 
Tačiau meras K. Tubis tikino, kad su 
visa bendruomene sutarti ir nėra įma-
noma. „Visada atsiras žmonių, kurie 
viskam prieštaraus. Reintegracijos 
centro steigėjai nori padėti kitiems, 

Buldozeriu per kurkliečius

Anykščių rajono taryba balsuodama už alkoholikų reintegraci-
jos namų steigimą Kurkliuose,  mero Kęstučio Tubio žodžiais, 
nusprendė „neprieštarauti gėriui“. 

Kurklių seniūnijoje gyve-
nantis socialdemokratas, ra-
jono Tarybos narys Dainius 
Žiogelis kalbėjo, kad rein-
tegracijos centrui parinkta 
netinkama vieta. 

kodėl mes statome pinkles. Jie prižiū-
rės pastatus, jie nebus apleisti. Kodėl 
prieštaraujame šitam gėriui?“, – reto-
riškai klausė meras. „Kodėl mes tuos 
žmones laikome antrarūšiais?“, – pik-
tinosi nepartinis rajono Tarybos narys 
Arūnas Liogė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos atstovas rajono Taryboje Algirdas 
Ananka merui ir vicemerui, regis, 
prieštaravo, aiškino, kad naivu tikėtis, 
jog alkoholikams padės vien paskai-
tos, kad „darbinė veikla turi būti“. 
„Galės svarsčius kilnoti“, – atsakyda-
mas sunkiosios atletikos treneriui A. 
Anankai ironizavo meras K. Tubis. 

A. Vienuolio progimnazijos direk-
torės pavaduotojai liberalė Danutė 
Mažvylienė ir socialdemokratas Egi-
dijus Šilaika dėstė, kad jiems esminis 
niuansas – nesugebėjimas susitarti su 
Kurklių bendruomene. O meras K. 
Tubis patarė „nežudyti iniciatyvos“. 
„Savo pavyzdžiu mes kertame tų 
žmonių pasiryžimą“, – aiškino meras 
K. Tubis.  

Tarybai baigus diskutuoti apie rein-
tegracijos centrą Kurkliuose, neparti-
nis rajono valdančiosios daugumos 
atstovas A. Liogė nusprendė pabarti 
socialdemokratus už tai, kad praėju-
sioje kadencijoje pardavė senosios 
ligoninės pastatą. Buvęs vicemeras, 
socialdemokratas Donatas Krikšta-
ponis, išgirdęs tokią A. Liogės pas-
tabą, pyktelėjo: „Kas jums, A. Lioge, 
yra? Praėjusioje kadencijoje valdžio-
je buvo konservatoriai, socdemai ir 
„valstiečiai“. Bet jums atrodo, kad 
valdė vieni socdemai.“  

Dovilė KAJIETIENĖ, anykš-
tėnė:

- Manau, kad baudos pakanka-
mos ir dabar. Iš alkoholikų nelabai 
didesnes ir išpeši. Su alkoholizmu 
reikia ir kitomis priemonėmis ko-
voti, ne tik baudomis. 

Palmyra DAILYDĖNIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Manęs tai nedomina. Mano šei-
mai tai neaktualu. Mano nuomone, 
jeigu baudas už pasirodymą ne-
blaiviam viešoje vietoje nori kelti 
iki 200 eurų, tai labai daug. Kita 
vertus, neblaivūs įkliuvę patys ir 
kalti. Mano nuomone, maisto pro-
duktų parduotuvėse nederėtų pre-
kiauti alkoholiu. 

Mykolas PETRUKEVIČIUS, 
akmenskaldys, istorikas:

- Dėl manęs gali baudas didinti. 
Kaip jie nori, taip tegul daro. Bau-
dos nuo girtavimo neatgrasys. Juk 
ir alkoholio branginimas naudos 
nedavė.

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras pristato re-
žisierės Gabrielės Tuminaitės spektaklį „Dėdės ir 
dėdienės“. Pagal Juozo Tumo-Vaižganto apysaką 
pastatytas spektaklis – vertas tikro literatūros ir te-
atro gurmano dėmesio. Spektaklis balandžio 27 d. 
bus rodomas Anykščiuose. 

Pasak režisierės G.Tuminaitės, apysaka „Dėdės ir 
dėdienės“ parašyta miestiečio, turinčio gerą skonį. Tai 
sąmoningas lietuviškos tapatybės suvokimas: tvirtai 
stovint ant žemės, tačiau be perdėto sentimentalumo. 
„Mes įsiklausome į Juozo Tumo-Vaižganto epochą, – 
sako režisierė, – kaip gyveno jis pats, kokie buvo žmo-
nės – rašytojai, kultūros veikėjai. Jie buvo drąsūs, pasi-
tikintys savo šalies kultūra, ateitimi ir jau tapę pasaulio 
piliečiais.“ Spektaklio kūrėjai sako nesiekiantys tapti ra-
šytojo žinovais: teatrui ima tai, kas yra įdomiausia, juos 
praturtina ir įkvepia. Taip repetuojant iškilo Mykoliuko ir 
Severiutės istorija – meistriškai apysakoje šalia viena 
kitos skambančios grožio, aistros ir begalinio liūdesio 
temos. Ilgai brandintas režisierės G.Tuminaitės dar-
bas tapo kūrybinga ir šiuolaikiška anų laikų Lietuvos 
kultūros, tapatybės, kasdienio gyvenimo refleksija. 
Pagal apysaką sukurtoje G.Tuminaitės inscenizacijoje 
vaizduojami būtent tokie „dėdės“ ir tokios „dėdienės“: 
Mykoliukas – aktorius Vainius Sodeika, Severiutė – ak-

torė Agnė Šataitė ir 
Rapolas – aktorius 
Mindaugas Capas. 
Meistriška rašytojo 
ranka sukurti perso-
nažai, nors ir įstatyti į 
grubias baudžiavinio 
kaimo aplinkybes, su-
geba labai giliai jausti, 
stebėti ir suvokti save, 
patirti aukščiausias 
būties akimirkas.

Režisierės Gabrielės Tuminaitės spektaklis „Dėdės ir 
dėdienės“ apdovanotas 

V-jame D.Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festiva-
lyje Varėnoje,  XXX-jame Lietuvos profesionalių teatrų 
festivalyje „Vaidiname žemdirbiams – 2014“ Rokiškyje, 
bei vainikuotas Auksiniu scenos kryžiumi už Severiutės 
vaidmenį aktorei Agnei Šataitei. 

Projektą parėmė Lietuvos kultūros taryba.
Bilietus į spektaklį galima įsigyti Anykščių kultū-

ros centro kasoje bei internetu, bilietų platinimo 
sistemoje bilietai.lt.

Vaidina:  Arvydas Dapšys, Agnė Šataitė, Vainius 
Sodeika, Mindaugas Capas, Indrė Patkauskaitė, 
Daumantas Ciunis. 

Pripažinimą pelniusio spektaklio „Dėdės 
ir dėdienės” gastrolės po Lietuvą

Gal mažinkite vaistų dozę?

Audronius GUSTAS, Anykš-
čių rajono psichikos sveikatos 
centro direktorius, apie bau-
das: 

„Du trečdaliai „pašalpinių“ yra 
Anykščių rajono psichikos svei-
katos centro pacientai ir jiems 
„vienodai rodo“. 

Kai išgeri, nebesimato

Rolandas PAJARSKAS, Svė-
dasų seniūnijos seniūno pava-
duotojas, apie baudas: 

„Niekas gi nebaudžia už tai, 
kad šiek tiek žmogus išgėręs, bet 
jei akivaizdžiai tai matosi, bau-
džiama juk ir dabar.“

Vadinasi, jei juos 
sukeisime – nepadės?

Amir MAIMON,  Izraelio 
nepaprastasis ir įgaliotasis am-
basadorius Lietuvai, apie šalių 
bendrumus:

„Mes turim kai ką bendro – 
abiejų šalių gyventojai skundžia-
si oru“. 

Jei neatsiskleidžia 
geruoju, sutuoktinis padeda

Kęstutis KĖVALAS, Kauno 
vyskupijos arkivyskupas, apie 
šeimą: 

„Šeima yra pagrindinė visuo-
menės ląstelė ir iš tiesų žmogus 
visavertiškai gali atsiskleisti šei-
moje“.

Čia jau kvepia interesų 
konfliktu

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie reintegracijos centrą Kur-
kliuose: 

„Noriu padėti tokiems žmo-
nėms grįžti į gyvenimą, kas čia 
žino, gal pačiam prisireiks.“

Siūlote iš karto 
gladiatoriais?

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie reintegraci-
jos centrą Kurkliuose: 

„Lukai, kodėl juos į žemės ūkį? 
Kodėl mes jiems nustatome ver-
go dalią?”

Donatai, pirmas teisingas 
klausimas per pusmetį

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
socialdemokratas, pyktelėjo iš-
girdęs Arūno Liogės pastabą: 

„Kas jums, A. Lioge, yra?“  
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„Žinojau, jei nebūsiu aktore, man ir 
duona nebus skani...“ Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorė Toma RAZMISLA-
VIČIŪTĖ – JUODĖ juokauja, kad kai penktoje klasėje atėjo į 
Anykščių kultūros centre renkamą dramos būrelį, labiausiai ją 
sužavėjo... užkulisiai. 

Dešimt metų T. Razmislavičiūtė–Juodė vaidina Panevėžyje, 
tačiau 32 metų moteris teigia, kad Anykščiai – gražiausia vieta 
Lietuvoje. Aktorė T. Razmislavičiūtė–Juodė – pirmoji anyksta.lt 
projekto „Jungtys“ herojė.

statomame spektaklyje pastaruoju 
metu repetuoju. Ir kai kolega Albinas 
Keleris paantrino, kad Anykščiai – 
gražiausias Lietuvos miestelis, jau-
čiausi lyg gavusi asmeninį kompli-
mentą (šypsosi).

- Ar tiek metų nebegyvenant 
Anykščiuose liko sentimentų ku-
rioms nors miesto vietoms, ar 
grįžus čia norisi ne tik pabūti 
su artimaisiais, bet ir pereiti per 
Anykščius?

 - Pirmuosius keletą metų veržte 
verždavausi aplankyti gerai pažįsta-
mų vietų. Kaskart nuvažiuodavau į 
Jono Biliūno gimnaziją, kurioje mo-
kiausi 12 metų. Dabar truputį kitaip... 
Rečiau parvažiuoju, norisi daugiau 
laiko praleisti su tėveliais. Mes su 
sūneliu, sesė su dukrytėmis – pil-
ni namai klegesio, krūva reikalų ir 
veiksmo juose...  Tačiau kaskart va-
žiuodama per Anykščius pasižiūriu 
į Kultūros centrą, į buvusį policijos 
pastatą (jame daug metų dirbo mano 
tėtis), muzikos mokyklą, (kurioje irgi 
mokiausi ilgai) ir, žinoma, – į griuvė-
sius ant upės kranto, kurie kažkada 
buvo didžiulis pastatas, pavadinimu 
„Svetainė „Krantas“, čia, grįžusi iš 
mokyklos, padėdavau dirbti mamai...  

- Ar nuo to laiko, kai palikote 
Anykščius, čia daug kas pasikeitė?

 - Labai daug kas! Anykščiai trau-
kia turistus! Miestelis nuolat pilnas 
žmonių, netgi automobilių spūstys 
ir begalinės eilės parduotuvėse tapo  
aktualija...

Pasikeitė ir mano paauglystės 
Anykščiai... Populiariausia vieta – 
parkelis, kaip mes jį vadindavom, 
toli gražu nebuvo toks tvarkingas 
ir jaukus kaip dabar. Mūsų vadina-
mame „skverelyje“ tada nebuvo net 
pamatų naujojo bibliotekos pastato, 
o pastate, kuriame dabar Angelų mu-
ziejus, buvo parduotuvė „Saulutė“, 
kurioje mes pirkdavome skrudintas 

saulėgrąžų sėklas (šypsosi)...
Miesto aikštėje irgi rinkdavomės 

ne prie skulptūros, o prie seno laikro-
džio, kuris net nežinau, ar kada rodė 
tikslų laiką... Nebevardinsiu, sąrašas 
ilgas. Mano karta jį papildytų dar 
daugiau...

- Augote ne menininkų šeimo-
je – tėtis Raimundas Razmislavi-
čius  buvo Anykščių rajono poli-
cijos komisariato vadovas, dabar 
- apsaugos tarnybos direktorius, 
mama Laima Razmislavičienė – 
ėjo vadovaujamas pareigas kny-
gyne „Pegasas“, sesuo Agnė kurį 
laiką gyveno ir dirbo Briuselyje, 
dabar užima aukštas pareigas 
Lietuvos žemės ūkio ministerijoje, 
brolis Vainius savo gyvenimą su-
siejo su automobilių sportu... 

O jūs, dar besimokydama moky-
kloje, jau vaidinote režisieriaus A. 
Navalinsko spektakliuose, baigusi 
mokyklą išvažiavote aktorystės 
studijuoti į Klaipėdos universite-
tą, o dabar nuolat pasirodote Pa-
nevėžio J. Miltinio dramos teatro 
scenoje. Gal prisimenate, iš kur ir 
kaip kilo noras vaidinti, ar niekada 
nesigailėjote, kad pasirinkote šią 
specialybę, ir ar artimieji niekada 
nesakė, kad norint gerai gyventi, 
reikia rinktis „žemiškesnę“ profe-
siją?

- Noras vaidinti man kilo 5-oje 
klasėje, kai nuėjau į Kultūros centre 
renkamą dramos būrelį ir pirmo susi-
tikimo metu būrelio režisierė Audro-
nė Pajarskienė mums surengė eks-
kursiją po sceną bei jos užkulisius.

Audronės pasakojimas mane tie-
siog užbūrė, tada scena man pasiro-
dė kaip šventa vieta, kurioje vyksta 
magiški dvasiniai dalykai: persikū-
nijimai, išpažintys, kūryba... O už-
kulisiai pasirodė kaip nenusakomos 
vidinės žmogaus disciplinos ir su-
sikaupimo slėptuvės – tada atrodė, 

kad net norėčiau juose gyventi... Taip 
mane įtraukė... ir nepaleidžia vis dar. 
Labai tikiuosi, jog niekada nesigailė-
siu šios priklausomybės..

Artimieji... Na, ką jie galėjo pa-
sakyti šitaip užsidegusiai mergaitei? 
Visi žinojo, kaip aš norėjau būti ak-
tore, neslėpiau to noro, nes vaidyba 
man buvo „numeris vienas”, nieko 
nebuvo svarbiau už tą svajonę. Kar-
tais girdėdavau: „Iš ko tu duoną val-
gysi?“, bet aš net nepamenu tų žmo-
nių - neklausydavau, žinojau, kad jei 
nebūsiu aktore, man ir duona nebus 
skani. 

- Beje, o gal ir būnant aktore 
galima „gerai gyventi“ ir „duoną 
skanią“ valgyti?

 - 10 metu gyvenu iš profesijos, 
apie kurią svajojau nuo vaikystės. Ir 
mano gyvenimas tikrai labai geras...

- Mes, žiūrovai, atėję į spektaklį, 
jau matome galutinį produktą. O 
ar daug jėgų aktoriui kainuoja 
sukurti tą galutinį produktą? Ar 
tiesa, kad į vaidmenį reikia „įeiti“, 
bet reikia iš jo ir „išeiti“? Ar Jūsų 
karjeroje buvo vaidmenų, iš kurių 
„išeiti“ būtų buvę itin sunku?

 - Nuovargis proporcingai lygus 
vaidmens sudėtingumui. Nors... Net 
jei spektaklio metu į sceną išeini 
7 kartus po pusę minutės, vis tiek 
ruošiantis premjerai nuovargis būna 
žvėriškas. Juk mes, aktoriai, egoistai 
- niekad į sceną neišeisim šiaip sau.

Labai patiko vienos aktorės posa-
kis: „Neduokdie, pasijusiu ne viską 
padarius – pati sau kojas nusikapo-
siu“. Taip ir yra – vis tiek suki galvą, 
nerviniesi, kuri personažą iš pagrin-
dų: ir naktimis nemiegi, ir apetitas 
dingsta, ir visi kiti požymiai...

Nežinau, ką reiškia „išeiti iš vai-
dmens“, turbūt tai būna savaime – 
papasakoji istoriją, šviesos užgęsta, 
durys užsidaro ir paleidi personažą 
gyvent savarankiškai. Nes... kur tu jį 
nusineši... Scenos istorijos yra aukš-
čiau mūsų gyvenimų, neįmanoma jų 
išlaikyti šalia savęs.. Bet yra spekta-
klių, po kurių arba išsiverkti, arba iš-
sistaugti, arba... prisigerti... Tada grį-
žusi namo pasakau vyrui: „Verksiu“. 

Turi sau padėti išleisti tą tuštumos 
gumulą, nes uždusi.

Aktorė Toma Razmislavičiūtė–Juodė sako, kad nežino, ką reiškia 
„išeiti iš personažo“: „Šviesos užgęsta, durys užsidaro ir paleidi 
personažą gyvent savarankiškai, nes kur tu jį nusineši..?“

Indrės DAMBRAUSKĖS nuotr.

 - Kas Jums telpa į žodį „na-
mai“? Kiek vietos šioje sąvokoje 
yra skirta Anykščiams?

 - Anykščiai yra mano tėvelių na-
mai, mano vaikystės, paauglystės, 
svajonių ir draugų namai. Anykščiai, 
sąvokoje „namai“, užima ne mažes-
nę vietą negu miestas, kuriame pati 
dabar gyvenu (T. Razmislavičiūtė–

Juodė nuo 2007 m. vaidina Panevė-
žio J. Miltinio dramos teatre – aut.
past.). Anaiptol!

Aš nuoširdžiai manau, kad Anykš-
čiai – gražiausia vieta Lietuvoje ir vi-
sada labai oriai atsakau į klausimą, iš 
kur esu kilusi (šypsosi)...

Beje, tokį klausimą kėlė lenkų re-
žisierius Tomasz Lescsinski, kurio 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Seniai seniai, kol nebuvo tie-
sioginių mero rinkimų, kol merų 
įgaliojimai buvo tokie siauri, jog 
mokyklų direktorius galėjo bausti tik 
rajono Taryba visuotiniu balsavi-
mu, Anykščius valdė kas netingėjo. 
Sakyčiau, kad visas laikotarpis nuo 
Mindaugo valdymo pabaigos (1263 
m.) iki Kęstučio valdymo pradžios  
(2015 m.) buvo silpnų valdovų lai-
kas. Dabar viskas yra kitaip. Dabar 
kaip prie Mindaugo. 

Valstybės valdymo modelis vis dar 
yra kūrybos stadijoje. Tiesioginiai 
merų rinkimai bei mero institucijos 
stiprinimas buvo logiškas sprendi-
mas, kurio tikslas yra suvaldyti cha-
osą savivaldybėse. Net iki 2015-ųjų, 
kol merų galios buvo labai ribotos, 
keli Lietuvos savivaldybių vadovai 
buvo tapę vietiniais karalaičiais. 
Lietuvoje vyravo vidurinės Azijos 
modelis – arba vietinė monarchija, 
arba visiškas chaosas.

K. Tubis, kaip asmuo, stipriausias 
arba vienas stipriausių Anykščių 
rajono merų. Čia ne bonusas, čia 
jo asmeninė savybė. Teigiama, 
sakyčiau, savybė. Tapęs meru jis 
įstatymais gavo gerokai daugiau 
valdžios, nei turėjo jo pirmtakai. Vien 
tai, kad dabar mero Taryba nebegali 
atstatydinti, rajono vadovui suteikia 
didžiulį saugumą…           

Bet ir prie Mindaugo, ir prie 
Kęstučio lazda turi du galus. O 
dabartinė valdžia Treniotą įžvelgia 
ten, kur yra visiškas Traidenis. Sie-
kiant kontroliuoti tiesiogiai išrinktus 
merus, nuo 2015-ųjų privaloma 
savivaldybių Tarybų Antikorupci-
nių komisijų pirmininkus rinkti iš 
opozicijos atstovų. „Šnipštas“, aišku, 
tai ne organas, nieko jis stulbinan-
čio neatskleis. Tačiau skaidrumo ir 
prevencijos idėja jau vien dėl savo 
esmės negali būti negraži ar negera.   

Anykščiuose šiai komisijai 
vadovauja pagal partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ sąrašą išrinktas Rai-
mundas Razmislavičius. Formaliai 
R. Razmislavičius nepriklauso nei 
opozicijai, nei pozicijai, bet realiai 
dabar rajono Taryboje jis yra vienas 
artimiausių žmonių merui Kęstučiui 
Tubiui. Savas, patikimas. Kaip ir 
meras, jis yra buvęs Anykščių poli-
cijos viršininku. 1997-1998 metais, 
kai K. Tubis vadovavo Anykščių 
policininkams, R. Razmislavičius 
buvo jo pavaduotoju. Dabar R. 
Razmislavičiaus „Šerifai“ yra akty-
vus savivaldybės objektų apsaugos 

rinkos dalyvis. Per metus Antikorup-
cinė komisija tyrė pilietės Marijonos 
Fergizienės skundą bei Kurklių 
bendruomenės atstovo skundą dėl 
šio miestelio mokyklos mokinių 
uniformų pirkimo. Dar kažkodėl 
Antikorupcinei komisijai parūpo, 
kodėl ankstesnės direktorės Venetos 
Veršulytės vadovaujama adminis-
tracija laiku nesudarė apleisto ne-
kilnojamojo turto sąrašo. Priminsiu, 
jog į šį sąrašą 
pateko, o vėliau 
buvo išbraukta 
buvusi Naujų-
jų Elmininkų 
valgykla, kurią 
nusipirko mero 
sūnus. Dabar R. 
Razmislavičiaus 
komisija tiria, ar 
socdemų admi-
nistracijos direktorius Vilius Juodelis 
ko nors nepažeidė prieš kelis metus 
pasirašydamas Troškūnų mokyklos 
pastato renovacijos sutartį. Taigi, 
pagal turimą informaciją, Antiko-
rupcinė komisija ne tik kad nesaugo 
dabartinės rajono valdžios nuo 
korupcijos, bet atvirkščiai, bent jau 
V. Veršulytės ir V. Juodelio atvejais, 
„dirba“ su priešais -  kaip merą ap-
tarnaujantis personalas. Kaip KGB 
dirbo su komunistų partija…

„Baikit čia politikuoti“, – Troš-
kūnuose per seniūno ataskaitą 
Anykščių socialdemokratų lyderį 
Dainių Žiogelį barė meras. Apskritai 
susitikimuose su miestelių bendruo-

menėmis meras dažnai giriasi, kad 
rajono Taryboje nėra politikos, 
kad viskas greit vyksta. “Čik, čik, 
čik… nubalsuojam ir išsiskirtom”, 
– kaimiečiams džiaugėsi meras. 
Paradoksas, bet džiugesys, kad 
kitiems neleidžiama politikuoti, taip 
pat yra politikavimas. Kita vertus, 
ar demokratinėje šalyje vertybe 
gali būti laikomas kitaip manančių 
užčiaupimas?

Rajono 
Tarybos opo-
zicija - social-
demokratai ir 
liberalai - norėjo 
Antikorupcinės 
komisijos pir-
mininku paskirti 
liberalą, buvusį 
ištikimą K. 
Tubio draugą, o 

dabar geriausią priešą Luką Pakeltį. 
Bet valdančioji dauguma opoziciją 
paliko durniaus vietoje. Motyvas du 
artimiausius mėnesius R. Razmisla-
vičiaus nekeisti – L. Pakeltis laimės 
Seimo rinkimus ir vėl reiks perrinkti 
Antikorupcijos komisijos pirminin-
ką… Geras motyvas! Lyg kiekvieno 
politiko gyvenimui būtų duotas 
ribotas rankų pakėlimo limitas.

Jei nevagi ir nekombinuoji, tai 
nėra ko bijoti stiprios antikorupci-
jos. Jei esi švarus, tegu kiekvienam 
savivaldybės administracijos „pufe“ 
tupi po STT agentą. Tegul filmuoja, 
stebi, pasiklauso…

Akivaizdu tiek, jog L. Pakeltis, 

tapęs Antikorupcijos komisijos 
pirmininku, nebus K. Tubio įrankiu ir 
dar politikuos. O, Dieve! Kaip baisu! 
Politikuojantis politikas!

Kaip mūsų dabar mylimi ukrainie-
čiai sakytų, „nixai padaviatsa” tas 
L. Pakeltis savo antikoruciniu postu 
– vis tiek nieko neištirs. Neturiu 
lūkesčių, kad mano gyvenime kas 
nors keisis, pakeitus kadrus organuo-
se. Bet mero noras suvaldyti tai, ko 
valdyti nederėtų, man kelia baimę. 
Regis, kiekvienoje spintoje sėdėtų po 
Treniotą.

Politikuojantis politikas D. 
Žiogelis per kovo mėnesio rajono 
Tarybos posėdį du kartus kalbėjo, 
jog valdiškos „škodos“ neženklintos. 
Vyriausybės nutarimu reikalaujama 
valdiškas mašinas ženklinti, o mūsų 
valdžiai „pa barabanu“. Jei važinėji 
darbo reikalais ir laikaisi kelių eismo 
taisyklių, ar tie užrašai trukdo? Kuro 
sąnaudos auga?

Į rajono Tarybą ateinama ne poli-
tikuoti. Į ją einama dirbti, t.y. einama 
tikintis valdiško darbo ir duonos. 
Nors darbas nebūtinai... Užtenka 
duonos. Naivesni tikisi ir statuso. 
Bet špygą jums - ne statusą – arba 
paklūstat ir tampat niekuo, arba 
nepaklūstat ir liekat niekuo. Turit du 
kelius. Jūsų teisė rinktis! 

Pilies reikia. Karalius be pilies 
- kaip Jūratė be Kąstyčio, kaip Snie-
guolė be nykštukų, kaip Skvernelis be 
Karbauskio, kaip komunalinis ūkis 
be Savicko... Tuščia, nyku, neišbaig-
ta!

...Per metus Antikorupci-
nė komisija tyrė pilietės Ma-
rijonos Fergizienės skundą 
bei Kurklių bendruomenės 
atstovo skundą dėl šio mies-
telio mokyklos mokinių uni-
formų pirkimo...
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Dvaras ėjo iš rankų į rankas

„Daugelyje leidinių ir straipsnių 
nurodoma, kad Alantos vietovė pirmą 
kartą paminėta 1436 m., kai Lietuvos 
didysis kunigaikštis Žygimantas Kęs-
tutaitis Alantą padovanojo Kristinui 
Astikui už nuopelnus kovojant su 
Švitrigaila. Iš tiesų 1436 m. birželio 
28 d. pirmą kartą istoriniuose šalti-
niuose paminėtas Alantos (Owantha) 
vardas, tačiau tai susiję visiškai su 
kitu istorijos faktu – su Žygimanto 
Kęstutaičio dokumentu, kuriuo jis 
patvirtino Vilniaus kašteliono Kris-
tino Astiko dovio užrašymą žmonai 
Onai. Kristino Astiko žmonos Onos 
dovį sudarė du dvarai su kaimais: 
Deuklebiškis bei Alanta, suteikta jam 
Vytauto privilegija“ (Zukasalanta.lt). 
Alanta šiemet švenčia savo vardo pir-
mojo paminėjimo 580-ąsias metines 
(kai kurie šaltiniai teigia, kad ji buvo 
žinoma dar anksčiau – net nuo XII-
Ia). Alantos dvaro sodybą, pastatytą 

Molėtų krašto kultūros 
židinys – Alantos dvaras Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Alanta – nuostabus Aukštaitijos gamtos kampelis Molėtų rajone. Jau pati kelionė iš Anykščių 
į kaimyninio rajono miestelį išduoda, kad nuobodžiauti nebus kada. Ko gero, pačiu kalvočiausiu 
keliu visoje Lietuvoje, vadinamu „Biržinka“, Alanta automobiliu – ranka pasiekiama. Mūsų keliai 
šįsyk veda į Alantos dvarą, kuris didingai stovi gretimame Naujasodžio kaime ir kurio istorija ne 
mažiau vingiuota, nei kelias iš Anykščių iki jo.

1858 m., sudaro 12 dvaro laikotarpio 
statinių bei jų liekanų, parkas ir van-
dens telkinių sistema. Dvaro rūmai 
yra istorizmo laikotarpio su ryškiais 
neoromaninio stiliaus bruožais. Šiau-
rės ir Pietų kumetynai bei sandėlys 
yra romantizmo laikotarpio akmens 
mūro pastatai, kuriems yra būdinga 
liaudiškų ir stilistinių elementų jung-
tis. Prieš rūmus stovėjo moters, vilko 
ir liūto skulptūros, tačiau jos neišli-
ko. „Rūmuose buvo Tolimųjų rytų 
kambarys – menė, įrengtas kaip kinų 
stiliaus arbatos kambarys, jame – tur-
tinga keramikos ir žibintų kolekcija. 
Valgomojo lubas puošė gipsatūros 
(gipso puošiniai), prabangus ir tuo 
metu labai populiarus sietynas – žiba-
linė lempa su dvylikos žvakių šako-
mis. Sienos buvo nukabintos brangių 
japoniško ir kiniško porceliano, ran-
komis dekoruotų lėkščių kolekcija. 
Valgomąjį puošė du kredensai (anti-
kvariniai baldai, skirti indams sudėti), 
ant kurių matome arbatos puodelius. 

Langus, duris ir sienas dengė praban-
gių audinių dekoras. Kambaryje buvo 
samurajaus skulptūra. Anot senos 
dvaro virėjos Elenos Bratkauskaitės, 
šis kambarys buvo vadinamas japo-
nišku, o patarnaudavo svetimtaučiai. 
Ponas vežiodavęsis negriuką“, ─ ra-
šoma Molėtų krašto muziejaus direk-
torės Viktorijos Kazlienės knygoje 
„Alantos dvaras“.

Alanta ne kartą buvo nuniokota 
ir sugriauta Pirmojo bei Antrojo pa-
saulinių karų metais. Iš Sendvariu 
vadinamos senosios dvarvietės, kur 
stovėję Astikų ir Radvilų laikų dvaro 
rūmai, neliko nė akmens ant akmens, 
alantiškiai pasakoja, kad būtent ten 
esą užkasti senovės lobiai.

Alantos dvaras istorijos bėgyje 
ėjo iš rankų į rankas. Jį įsigiję didi-
kai Pomarneckiai buvo paskutinieji 
dvaro valdytojai. Jie ėmėsi naujų 
dvaro rūmų statybų. Marmurą rūmų 
kolonoms plukdė net iš Suomijos ir 
į vietą gabeno jaučių kinkiniais. Po-

marneckių šeimos pastangomis prieš 
150 metų vietoje senų pastatyti Lie-
tuvos dvarvietėms nebūdingi vasaros 
rezidencijos stiliaus rūmai. 

Tarpukario Alantos dvaro savi-
ninkas Balys Sližys (buvęs ūkio mi-
nistras) nuvertė buvusį keturaukštį 
Alantos dvaro  bokštą, o keičiant sto-
gą neliko ir trijų  bokštelių,  puošusių 
dvaro fasadą. 

Alantos dvaro pastatai keletą kartų 
restauruoti: meniškai išdažyta rūmų 
išorė, pakeistas skardos stogas ir lan-
gai, trinkelėmis išgrįstas takas ir ke-

lias. Atkurtas dvaro parkas. Tris tven-
kinius su gulbėmis supa daug vietinių 
medžių rūšių. Yra ir egzotinių augalų: 
vakarinių tujų, totorinių, ginalinių ir 
sidabrinių klevų, baltųjų tuopų, pa-
prastųjų kaštonų, juodavaisių aronijų, 
baltųjų sedulų, vengrinių ir paprastų-
jų alyvų, lenktašakių forzitijų.

Sovietmečiu dvare veikė žemės 
ūkio mokykla. Vėliau dvaro sodyba, 
kuri yra valstybės saugoma paveldo 
vertybė, buvo pritaikyta kultūrinėms 
reikmėms.

Alantos dvaro sodyba – valstybės saugoma paveldo vertybė. Kasmet dvarą aplanko apie 2 000 smal-
suolių.

Alantos dvaro muziejaus – galerijos vedėja Jolanta Bimbirienė atlieka ir gidės pareigas.

Vienintelis išlikęs autentiškas Alantos dvaro baldas – supamasis  
krėslas.

Viename iš Alantos dvarui priklausančių pastatų veikia kino te-
atras „Virinta“.

Dvaro rūsyje įkurtas amatų centras. 



2017 m. balandžio 8 d.

(Atkelta iš 5 p.)

akiratis

Menėse – liaudies ir 
šiuolaikinis menas

Įžengus į dvaro vidų, pasitinka 
Alantos dvaro muziejaus – galeri-
jos vedėja Jolanta Bimbirienė, su 
kurios pagalba susipažįstame su 
Alantos dvaro vidaus erdvėmis ir 
čia veikiančiomis ekspozicijomis.

Bent kelios dvaro menės yra 
skirtos Alantos dvaro muziejui-
galerijai, kur nuolatos rengiamos 
parodos. 2015 m. birželio 26 d. 
Alantos dvare atidaryta Vaidoto 
Žuko meno galerija. Ją įsteigė Mo-
lėtų rajono savivaldybė  ir Alantos 
technologijų ir verslo mokykla 
(Alantos TVM). Ekspozicijoje – 
dailininko V. Žuko dovanotų 150 
kūrinių: aliejinė ir mineralinė ta-
pyba, koliažai, piešiniai, glazūruo-
ti reljefai ir keramikos pano. Dva-
ro salėse įdiegta galerinė šviesų 
instaliacija, apsaugos sistema.

Aštuonių salių, fojė ir korido-
riaus ekspozicija paskirstyta pagal 
kūrybinius laikotarpius, temas, 
siužetus: Alanta, Flamandija, Kal-
nų skulptūros, Šventųjų gyveni-
mai, Justinas Mikutis ir Išvartos, 
Kaukolės ir kaukės ir kt. 

Autorius sako: „Kolekcija su-
daryta pagal užgimimo, gyvenimo 
žydėjimo ir mirties ženklų princi-
pus, čia mažai pramogos, daugiau 
tylios egzistencinės įtampos tarp 
sacrum ir profanum“.

Naujojoje Alantos dvaro eks-
pozicijoje – dešimtinė koliažų: 
„Vaikų sapnai“, „Ikaras“, „Tuščias 
sekmadienis“, „Ar aš panaši į Ber-
nadette Soubirous?“ ir kt.

Iki 1915 metų Alantos dvaro 
savininkas kunigaikštis Pac-Po-
marnackis turėjo gausią kolekciją: 
porceliano kambarius, paveikslų, 
kilimų, baldų. Šiandien visose 

Molėtų krašto kultūros židinys – Alantos dvaras

tyje. Amatų centro ekspozicijos 
dalis yra skirta bibliotekininkei, 
kaimo bendruomenės organizato-
rei, aukštaičių tautosakos rinkėjai, 
etnografinio ansamblio įkūrėjai a. 
a. Elvyrai Satkūnaitei. 

Beje, ateityje puoselėjamos vil-
tys atstatyti Alantos dvaro rūmų 
bokštą tokį, koks jis buvo anks-
čiau. Akštuonkampis bokštelis-
belvederis šliejasi prie dvaro pas-
tato vakarinio fasado. Nuo 1853 
iki 1928 m. buvęs keturių aukštų 
su aikštele, per karą sugriautas, jis 
liko dviejų aukštų.

dvaro salėse kartu su šiuolaikinio 
dailininko kūriniais eksponuo-
jamos padidintos Alantos dvaro 
įkūrėjų salių nuotraukos (100×150 
cm).

V. Žuko galerijos atidarymo 
proga solidžią dovaną atsiuntė 
ambasadorius Vytautas Antanas 
Dambrava, Alantoje praleidęs 
savo vaikystę, iki šiol vadinantis 
save alantoku. Jis naujajai galeri-
jai dovanojo Lietuviškosios Bos-
tono enciklopedijos 37 tomus, taip 
pat Pasaulio civilizacijų Istorijos 
11 tomų, Juozo Brazaičio raštus. 
Knygos gali būti skaitomos čia pat, 
Alantos dvaro galerijos salėse.

senieji mediniai dvaro laiptai 
veda į Elvyros Satkūnaitės vardo 
biblioteką, kur saugomas ir vienin-
telis išlikęs autentiškas šio dvaro 
baldas – supamasis krėslas. Beje, 
būtent čia buvo filmuotas žymusis 
serialas “Tadas Blinda”.

Dvaro rūmuose yra liaudies bui-
ties muziejus, kuriame sukaupta 
per 300 eksponatų. Kasmet mu-
ziejų aplanko apie 2000 lankytojų. 
Šalia liaudies buities muziejaus 
įkurta VšĮ Alantos technologijos 
ir verslo mokyklos muziejaus eks-
pozicija. Alantos dvare, parodų sa-
lėse pastoviai keičiamos ekspozi-
cijos, čia savo darbus eksponuoja 
Lietuvos ir užsienio kūrėjai.

Alantos dvaro rūmuose yra Nau-
jasodžio – VšĮ Alantos technologi-
jos ir verslo mokyklos biblioteka. 
Biblioteka turi atskiras patalpas 
abonementui, skaityklai, vaikų li-
teratūrai. Įrengtas įspūdingas pa-
sakų kambarys vaikams, muzikos 
svetainė jaunimui. Alantos dvaro 
biblioteka laikoma viena geriausių 
respublikos kaimo bibliotekų.

Planuose – autentiškų 
rūmų atstatymas

Pernai baigti valstybės saugo-
mos Alantos dvaro sodybos rūmų 
(rūsio dalies tvarkybos (konser-
vavimo ir remonto) darbai. Juos 
finansavo Kultūros paveldo de-
partamentas prie Kultūros minis-
terijos. Alantos dvaro rūmų rūsyje 
duris atvėrė amatų centras ─ vie-
nas iš didžiausių Utenos apskri-

Lankant dvaro rūmą, visais laikais čia galima rasti paveikslų. 
Dabar čia veikia Vaidoto Žuko galerija.

Viena iš Alantos dvaro menių. 

Vienoje iš geriausių kaimo 
bibliotekų Lietuvoje, kuri 
yra įsikūrusi dvare, skaityto-
jus pasitinka bibliotekininkė 
Dana Liškauskienė.

Per karus, įvairias negandas įspūdingi Alantos dvaro turtai din-
go. Apie juos liko tik liudijimai fotografijose. 

Alantos dvaro muziejus-galerija
 Naujasodžio k., Parko g.5,  Alantos seniūnija, Molėtų rajonas

Ekspozicijos lankymo laikas:
Antradieniais–penktadieniais 9.30–18.00, 

šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00
Nedirba sekmadieniais ir pirmadieniais.

Paskutinis mėnesio trečiadienis–sanitarinė diena.
Bilietų kainos: suaugusiems – 1,40 Eur, moksleiviams, studen-

tams, pensininkams – 0,50 ct. Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr 430
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pirmadienis 2017 04 10

sekmadienis 2017 04 9

  
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Tobotai 1. 
9.25 Džiunglių knyga 2. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios orkos - poky-
čių pranašės. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Indo slėnio lobiai (sub-
titruota). 
13.45 Puaro. N-7.  
15.20 Gamtos inspektoriai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.25 Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį pasitinkant. Premjera. 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Chaimas Frenkelis.  
17.15 Auksinis protas.  
18.30 Žinios. 
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3.  
21.55 Premjera. Tuštybės mugė. 
N-7.  
0.15 Kino žvaigždžių alėja. 
Nostalgija. N-7.  
2.20 Pasaulio dokumentika.  
4.05 Puaro. N-7.  
5.35 Klausimėlis.lt. HD. 

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris II”. 
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
8.10 “Linksmieji detektyvai”. 
8.35 “Linksmieji Tomas ir Džeris”. 
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Saugokis meškinų”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Asteriksas. Dievų žemė. 
11.45 Policininkai ir Robersonai. 
13.40 Pričiupom!. N-7.  
14.10 Mylėti(s) smagu. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.   
19.30 Mes vieno kraujo.  
22.10 PREMJERA Operacija 
“Salazaras”. N14.  
0.15 Pragaras Konektikute). N14.  
2.05 Ponas ir ponia gangsteriai (k) 
(Killers). N-7. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Nindžago. Spinjitzu meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
9.30 Penkių žvaigždučių būstas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Arlo - kalbantis paršelis. N-7.  
12.40 Audros karys. N-7.  
14.25 Keturkojis Kupidonas. N-7.  
16.20 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.00 Raudonas kilimas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Lietuvos talentai. N-7.  
22.30 Laiko kilpa. N-14.  
0.55 Per daug, per mažai. N-14.  
2.30 Monstrų vidurinė mokykla. 
Baubjorkas, Baubjorkas. N-7. 

 
6.30 Galiūnų čempionų lyga. 
Bulgarija (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
9.35 “Nepaprastai mieli!”.  
10.35 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”.  
12.35 Gyvenimiškos istorijos.  
13.35 Sveikinimai.  
16.15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.25 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
18.30 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.30 “Ekstrasensų mūšis”. N-7.  
21.45 “Pabandom iš naujo”. N14.  
23.50 “PREMJERA Gyvi numirė-
liai”. N14.  
1.45 “Amerikos nindzė. 
Susidorojimas”. N-7.  
3.20 “Namas girios glūdumoj”. S.  

6.50  “Neįprasti augintiniai”. 
7.20 “Lemūrų gatvė”. 
7.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “Neįprasti augintiniai”.  
10.00 “Lemūrų gatvė”.  
10.30 “Būrėja”.  
11.30 “Akloji”.  
12.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.10 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Senojo Tilto paslaptis”.  
17.10 “Akloji”.  
18.10 “Būrėja”.  
19.10 Nemarus kinas. Rožinės 
panteros sūnus. N-7. 1993 m.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Brokenvudo paslaptys. Kraujas ir 
vanduo. N-7.  
22.55 Dirbantys vyrukai. N-7.  
0.55 “Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?” N-7.  

1.20 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.35 Bekas 5. Žmogžudystės 
ligoninėje (k). N14.  
4.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Dokumentinė istorinė laida 
“Lietuvos kolumbai”.  
7.00 Anapus čia ir dabar.  
7.50 ARTi.  
8.05 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos.  
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai. 
9.30 Keliaukim!  
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Verbos. 1997 m. 
10.30 Verbų sekmadienis. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija Iš 
Vilniaus Bernardinų bažnyčios.  
12.00 Stop juosta. (kart.). 
12.35 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 Aktoriaus Algio Matulionio 
70-mečiui. Martinis Zyvertas. 
Valdžia. 
15.15 Legendos.  
16.00 Maidanas. Gimimas. 
16.25 Ivanas Tereščenka. 
Labdaringų poelgių kolekcininkas 
16.50 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1. N-7.  
17.45 Parodos “Slanime atgijusi 
Antika. Lietuvos etmono Mykolo 
Kazimiero Oginskio gobelenai” 
atidarymas.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Kino legendos. Premjera. 
Bertolučis pagal Bertolučį. 
21.40 Nes man tai rūpi.  
22.25 Kelias į namus. 
22.55 LRT OPUS ORE. Pauliaus 
Kilbausko ir Sigito Staniūno muzi-

kos/tapybos performansas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.35 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
“Vilnius Jazz 2016”. “Atomic” (kart.). 
2.45 IQ presingas.  
3.30 Parodos “Slanime atgijusi 
Antika. 
4.20 Nacionalinis turtas. (kart.). 

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Tauro ragas. N-7.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Bus visko (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Lietuvos sprendimas. 
Debatų laida.  
20.40 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.05 “Alfa” savaitė.  
21.35 Pasienio sargyba. N-7.  
22.05 Valanda su Rūta (k).  
23.40 “Alfa” savaitė (k).  
0.10 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
0.40 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
1.30 Ne vienas kelyje (k).  
2.05 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. 
N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  

12.30 Skausmas ir šlovė. N-7.  
13.00 Beveik neįmanoma misija. 
N-7,.  
14.00 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kėdainių “Nevėžis” 
- Kauno “Žalgiris”. Tiesioginė trans-
liacija iš Kėdainių.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Kinijos prizo 
lenktynės. Vaizdo įrašas.  
21.40 TV3 žinios.   
22.40 Nuodėmių daktaras. N-14.  
23.40 Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai. N-14. 

07.25 „Kalnų ežerai“.  
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba.  
10.00 Tobulas meniu Velykoms 
(2). 
10.30 Ekovizija. 
10.40 Moterų balsas. 
11.40 Auksinė daina. 
13.40 „Moterų daktaras“. N-7. 
14.40 „Ilga kelionė namo“. N-7. 
15.45 „Gamtos magija“.  
16.00 Žinios.
 16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
17.00 Patriotai. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Gaujos“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Gaujos“. N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
 23.00 „Pėdsakas“. N-7. 
00.50 Auksinė daina. 
02.35 „Gaujos“. N-7. 
04.15 „Kalnų ežerai“. 
05.55 „Laukinis pasaulis“ . 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
11.30 Klausimėlis.lt. 
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Dėmesio centre.  
22.10 Premjera. Krymas. Įvykių 
kronika (subtitruota). 
23.15 Premjera. Medičiai, 
Florencijos valdovai. N-7.  
0.15 Istorijos detektyvai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
5.30 Teisė žinoti.  

 
6.35 “Stebuklingi vaikai”.  
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7.  
14.30 “Amžina meilė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Netikėta sėkmė. N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
1.00 “Taikinys”. N-7.  
1.50 “Kortų namelis”. N14.  

  
6.35 “Simpsonai”. N-7 (kart.). 
7.40 “Teletabiai”. 
8.10 “Ančiukų istorijos”. 
8.40 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai”. N-7. 
9.10 “Bibliotekininkai”. N-7. 
11.10 “Stebuklinga žaislų krau-
tuvėlė”. 
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 “Itališka meilė”. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”. N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 “Rezidentai”. N-7. 
20.00 “Pakartok!”. N-7. 
21.00 “Šviesoforas”. N-7. 
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 “Vyras su krepšiu”. N-14. 
0.40 “Imperija”. N-14. 
1.35 “Rouzvudas”. N-7. 
2.30 “Vikingai”. N-14. 

 
6.40 Sveikatos ABC televitrina.  
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  

8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Žemės branduolys. N-7.  
0.10 Pabandom iš naujo. N14. 
2.00 “Gyvi numirėliai”. N14.  
3.40 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
4.05 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”. 

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudys-
tės. N-7.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Mirtis prie 
vandens. N-7.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “Auklė”. 
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.10 Brokenvudo paslaptys. 
Kraujas ir vanduo. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Legendos.  
6.50 Būties erdvė.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.40 Mažesnieji broliai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Rojus Lietuvoj. TV seri-
alas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
17.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 
17.30 Laiko ženklai. S. Batoras, 
universitetas ir teisinė visuomenė.  
18.20 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.25 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Kietakiaušiai. N-7.  
22.45 Stop juosta. (kart.). 

23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE.  
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Kelias į namus. (kart.). 

 
6.00 Autopilotas.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
8.30 Bus visko.  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.50 Ne vienas kelyje.  
12.25 “Alfa” savaitė (k).  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 24 valandos (k). N-7.  
14.10 Pasienio sargyba (k). N-7.  
14.40 Bus visko (k).  
15.30 “Alfa” savaitė (k).  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 72 valandos. N-7.  
9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pragaro kelias. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7.  

14.00 “6 kadrai”.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 72 valandos. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 “CSI kriminalistai”. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas  N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 “Farai”. N-14. 
23.00 “Eliza Greivz”. N-14. 
1.20 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
2.10 “Daktaras Hausas”. N-14. 

 
07.20 Vantos lapas. 
07.50 Kaimo akademija. 
08.20 Moterų balsas. 
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Muškietininkų sugrįžimas 
arba kardinolo Mazarinio lobiai“. 
N-7. 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Kulinaras“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.50 „Detektyvas Linlis“. N-7. 
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.35 „Gluchariovas“. N-7. 
04.20 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.20 „Neišsižadėk“. N-7. 
06.05 0 laipsnių. Sveiko gy-
venimo būdo laida. Ved. Ignas 
Bakėjus.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Stilius.  
11.35 Krymas. Įvykių kronika 
(subtitruota, kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Drakula. N-14.  
0.10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Chaimas Frenkelis.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.35 “Stebuklingi vaikai”.  
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  

12.40 KK2 (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7.  
14.30 “Amžina meilė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Anapus nežinomybės. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Aklavietė. N14.  
0.00 “Kultas”. N14.  
0.55 “Taikinys”. N-7.  
1.45 “Kortų namelis”. N14.  

  
6.35 “Simpsonai”. N-7 (kart.). 
7.40 “Teletabiai”. 
8.10 “Ančiukų istorijos”. 
8.40 “Žvaigždžių karai. Sukilėliai”. 
N-7. 
9.10 “Bibliotekininkai”. N-7. 
11.10 “Ambicinga blondinė”. 
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 “Itališka meilė”. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”. N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 “Rezidentai”. N-7. 
20.00 “Prieš srovę”. N-7. 
21.00 “Šviesoforas”. N-7. 
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 PREMJERA “Kalėjimo 
bėgliai”. N-14. 
23.30 PREMJERA “24 valandos. 
Palikimas”. N-14. 
0.30 “Imperija”. N-14. 
1.25 “Rouzvudas”. N-7. 
2.20 “Apsukrios kambarinės”. 
N-14. 

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 

7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė grupė”. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė grupė”. 
N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
21.30 Tai mergina ar vaikinas?. 
N14.  
23.25 Žemės branduolys. N-7.  
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.40 “Sostų karai”. N14.  
3.35 “Penktoji pavara”. 
4.20 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
4.45 “Penktoji pavara”. 

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55 “Akloji”.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudys-
tės. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Stovėti vienoje 
vietoje. N-7. 23.10 “Be kaltės 
kalta”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “Auklė”. 
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.15 Nebylus liudijimas. Mirtis prie 
vandens. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko ženklai. S. Batoras, 
universitetas ir teisinė visuomenė.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.50 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 Šventės ir tradicijos.  
13.30 Kino legendos. Bertolučis 
pagal Bertolučį (kart.). 
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Premjera. Amerika kaip 
ant delno. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 Tuštybės mugė. N-7.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras. 

XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2016”.  
1.05 Kitokie vaikai.  
1.35 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.10 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas.  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 72 valandos. N-7.  
9.00 “Tavo augintinis”. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pragaro kelias. N-7.  
13.30 “6 kadrai”. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 72 valandos. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 “CSI kriminalistai”. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  

20.00 Aš - superhitas  N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 “UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Borussia Dortmund” 
- „Monaco FC”. Tiesioginė trans-
liacija. 
23.40 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
0.40 “Daktaras Hausas”. N-14. 
1.35 “Naša Raša”. N-14 (kart.). 

 
06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.10 Velykų skanėstai. 
07.15 Nuoga tiesa. 
09.15 Velykų skanėstai. 
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Muškietininkų sugrįžimas 
arba kardinolo Mazarinio lobiai“. 
N-7. 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Kulinaras“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Kulinaras“. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Velykų skanėstai. 
23.50 Moterų balsas. 
00.50 Vantos lapas.. 
01.20 Skinsiu raudoną rožę. 
Laida sodininkams mėgėjams.  
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.30 „Gluchariovas“. N-7. 
04.20 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.15 „Neišsižadėk“. N-7. 
06.05 0 laipsnių.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Emigrantai.  
11.45 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Gžimekas. N-7.  
0.20 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  

 
6.35 “Stebuklingi vaikai”.  
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7.  
14.30 “Amžina meilė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.  
18.30 Žinios.   

19.30 KK2. N-7. 
20.25 Kalinių žmonos. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Banditės. N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
1.00 “Taikinys”. N-7.  
1.50 “Užkampis”. N-7.  

  
6.35 “Simpsonai”. N-7 (kart.). 
7.40 “Teletabiai”. 
8.10 “Ančiukų istorijos”. 
8.40 “Žvaigždžių karai. Sukilėliai”. 
N-7. 
9.10 “Bibliotekininkai”. N-7. 
11.10 “Beverli Hilso robinzonai”. 
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 “Itališka meilė”. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”. N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 “Rezidentai”. N-7. 
20.00 “Gero vakaro šou”.N-7. 
21.00 “Šviesoforas”. N-7. 
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.25 “Vikingų loto”. 
22.30 “Terminatorius”. N-14. 
0.40 “Imperija”. N-14. 
1.40 “Rouzvudas”. N-7. 
2.30 “Apsukrios kambarinės. 
N-14.

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.05 “Paskutinis faras”. N-7.  
10.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė grupė”. 
N-7.  

13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė grupė”. 
N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
21.30 Mafijos bosai. N14.  
23.35 Tai mergina ar vaikinas?. 
N14.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.15 “Sostų karai”. N14. 
3.10 “Penktoji pavara”. 
3.55 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
4.20 “Penktoji pavara”. 

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55 “Akloji”.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudys-
tės. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Dvidešimt 
pirma auka. N-7.  

23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “Auklė”. 
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.00 Nebylus liudijimas. Stovėti 
vienoje vietoje. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Amerika kaip ant delno  
(kart.). 
13.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.40 Maidanas. Gimimas  
(kart.). 
15.05 Ivanas Tereščenka. 
Labdaringų poelgių kolekcininkas. 
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.20 Muzikos istorijos.  
17.55 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.00 Durys atsidaro.  
18.15 Premjera. Luji Teru. prisi-
gerti iki žemės graibymo. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Premjera. Šimtas reginių 
senoviniame mieste. 
20.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. Vytauto 

Landsbergio, Ryčio Zemkausko 
knygos „Bus geriau” pristatymas. 
21.00 Elito kinas. Kryžiaus kelias. 
N-14.  
22.45 Stambiu planu.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Premjera. Bliuzas.  
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Senovės X failai. Šventasis 
Gralis (k). N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 72 valandos. N-7.  
9.00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pragaro kelias. N-7.  
13.30 “6 kadrai”. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 “Rouzvudas”. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 “CSI kriminalistai”. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas  N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
21.35 “UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Bayern Munchen” 
- „Real Madrid CF”. Tiesioginė 
transliacija. 
23.40 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
0.40 “Daktaras Hausas”. N-14. 
1.35 “Naša Raša”. N-14 (kart.). 

  
06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.10 Velykų skanėstai. 
07.15 Auksinė daina. 
09.15 Velykų skanėstai. 
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Muškietininkų sugrįžimas 
arba kardinolo Mazarinio lobiai“. 
N-7. 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Kulinaras“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Kulinaras“. N-7. 
21.30 Moterų balsas. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Velykų skanėstai. 
23.50 Patriotai. N-7. 
00.50 Šiandien kimba. 
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Gyvenimas.  
11.50 Istorijos detektyvai.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Lietuvos patriotai.  
22.50 Premjera. Berlynas 
1936-aisiais. N-7.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai.  
5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

 
6.35 “Stebuklingi vaikai”.  
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7.  
14.30 “Amžina meilė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.  

18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Pranaši pozicija. N-7.  
0.00 “Kultas”. N14.  
0.55 “Taikinys”. N-7.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  
2.10 Alchemija. Kultūrinė pu-
blicistika. 
2.40 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. 

  
6.35 “Simpsonai”. N-7 (kart.). 
7.40 “Teletabiai”. 
8.10 “Ančiukų istorijos”. 
8.40 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai”. N-7. 
9.10 “Bibliotekininkai”. N-7. 
11.10 “Skraiduolis”. 
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 “Itališka meilė”. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”. N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 “Rezidentai”. N-7. 
20.00 “Farai”. N-7. 
21.00 “Šviesoforas”. N-7. 
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 “Kolumbiana”. N-14. 
0.40 “Transporteris”. N-7. 
1.45 “Rouzvudas”. N-7. 
2.35 “Apsukrios kambarinės”. 
N-14. 

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.05 “Paskutinis faras”. N-7.  
10.05 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 

11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Juodasis horizontas. 
N14.  
23.25 Mafijos bosai. N14.  
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Sostų karai”. N14.  
3.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
4.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.
 

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudys-

tės. Žaliasis žmogus. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Geriausi Švedijos detektyvai. 
Pakartotiniai smūgiai. N-7.  
23.20 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.05 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.55 Nebylus liudijimas. 
Dvidešimt pirma auka. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Istorijos detektyvai.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Luji Teru. prisigerti iki 
žemės graibymo (kart.). 
13.10 Keliaukim!  
13.35 Džiazo muzikos vakaras.  
14.45 Parodos „Slanime at-
gijusi Antika. Lietuvos etmono 
Mykolo Kazimiero Oginskio 
gobelenai” atidarymas.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
17.05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
17.25 LRT Kultūros akademija.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Medičiai, Florencijos 
valdovai. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  

20.15 Legendos.  
21.00 Nebijok. Draugystė su 
popiežiumi Voityla. 
22.45 Nacionalinis turtas. 
(kart.). 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Koncertuoja Lietuvos 
kamerinis orkestras ir Sergejus 
Krylovas. 
1.05 Linija, spalva, forma.  
1.30 Kelias į namus. (kart.). 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta. (kart.). 
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Autopilotas (k).  
13.00 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Senovės X failai. 
Šventasis Gralis. N-7.  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 “Rouzvudas”. N-7.  
9.00 “Vienam gale kablys”.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  

11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pragaro kelias. N-7.  
13.30 “6 kadrai”. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 “Rouzvudas”. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 “CSI kriminalistai”. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas  N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 PREMJERA “Būti Flynu”. 
N-14. 
0.05 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
1.10 “Daktaras Hausas”. N-7. 

06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.10 Velykų skanėstai. 
07.15 Patriotai. N-7. 
08.15 „Kartą Rostove...“. N-7. 
09.15 Velykų skanėstai. 
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Muškietininkų sugrįži-
mas arba kardinolo Mazarinio 
lobiai“. N-7. 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Kulinaras“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Kulinaras“. N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Velykų skanėstai. 
23.50 Nuoga tiesa. 
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.30 „Gluchariovas“. N-7.

 
  

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Specialus tyrimas.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.00 Gamtos inspektoriai.  
19.20 Premjera. Pranciškus 
- popiežius, norintis pakeisti 
pasaulį. 
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Premjera. Pranciškus 
- popiežius, norintis pakeisti 
pasaulį. 
22.10 Kryžiaus kelias iš 
Romos Koliziejaus. Tiesioginė 
transliacija.  
23.45 Kaip Hektoras laimės 
ieškojo. N-7.  
1.45 Klausimėlis.lt.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.  
4.05 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų”.  
5.05 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų”.  
5.40 Klausimėlis.lt.  

 

6.35 “Stebuklingi vaikai”.  
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
12.40 Nuo.. Iki.. (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7.  
14.30 “Amžina meilė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Sakalo akis. N14.  
23.20 Galutinis tikslas 2. N14.  
1.05 Pranaši pozicija. N-7.  

  
6.35 “Simpsonai”. N-7 (kart.). 
7.40 “Teletabiai”. 
8.10 “Ančiukų istorijos”. 
8.40 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai”. N-7. 
9.10 “Bibliotekininkai”. N-7. 
11.10 “Globėjai”. 
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 “Itališka meilė”. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”. N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 “Simpsonų filmas”. N-7. 
21.10 “Olimpo apgultis”. N-14. 
23.30 “Kristaus kančia”. S. 
1.55 “Kalėjimo bėgliai”. N-14 
(kart.). 

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.00 “Ekstrasensų mūšis”. N-7.  

9.05 “Paskutinis faras”. N-7.  
10.05 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena. 
18.30 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Tikras teisingumas 2. 
Smurto banga. N14.  
23.20 Juodasis horizontas. 
N14.  
1.10 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.00 “Sostų karai”. N14.  
3.00 Tikras teisingumas 2. 
Smurto banga. N14.  

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudys-
tės VII. Prastos naujienos. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Prieblanda. Atpildas. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
Paskutinis samurajus. N14.  
1.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.15 “Auklė”. 
2.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
4.05 Geriausi Švedijos detek-
tyvai. Pakartotiniai smūgiai. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Bliuzas. Muzikinės kelio-
nės  (kart.). 
13.45 Gimtoji žemė.  
14.15 Kelias į namus. (kart.). 
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.25 Anapus čia ir dabar.  
18.15 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 1. N-7.  
19.10 Operos solistės Irenos 
Milkevičiūtės jubiliejui.  
19.55 Operos solistės Irenos 
Milkevičiūtės jubiliejui. Šventinis 
koncertas.  

21.00 Berlynas 1936-aisiais. 
N-7.  
22.45 Atspindžiai.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Anapus čia ir dabar.  
0.50 LRT Kultūros akademija.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Keliaukim!  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki....  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Senovės X failai. 
Kristaus kraujas. N-7.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 “Rouzvudas”. N-7.  
9.00 “Ekstremali žvejyba”.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pragaro kelias. N-7.  
13.30 “6 kadrai”. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 “Rouzvudas”. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 “CSI kriminalistai”. N-7.  
19.00 “Pėdsakai”. N-7. 
20.00 “Saša ir Tania”. N-7. 
20.30 “Farai”. N-14. 
21.30 “TV3 žinios”. 
22.30 “Rembo”. N-14. 
0.10 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
1.10 “Naša Raša”. N-14.  

 
06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.10 Velykų skanėstai. 
07.15 Šiandien kimba. 
08.15 „Kartą Rostove...“. N-7. 
09.15 Velykų skanėstai.  
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Gaujos“. N-7. 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Kulinaras“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 Velykų skanėstai. 
Kulinarijos laida.  
23.10 „Nepamirštas“. N-14. 
01.20 „Lozoriaus užrašai“. 
N-14. 
03.00 „Nepamirštas“. N-14. 
04.30 „Lozoriaus užrašai“. 
N-14. 
06.00 „Dykumos“. 
06.50 „Gamtos magija“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Premjera. Tobotai 1. 
7.25 Tatonka ir mažieji drau-
gai. 
7.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
7.55 Džiunglių knyga 2. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvenimas Alpių 
kalnuose. (subtitruota). 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Singapūras - klestin-
tis atogrąžų rojus (subtitruota). 
14.05 Džesika Flečer. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom”.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Žinios. 
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto” 
ir „Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Velyknakčio liturgija iš 
Vilniaus arkikatedros bazilikos. 
Tiesioginė transliacija.  
23.30 Nebijok. Draugystė su 
popiežiumi Voityla (kart.). 
1.15 Pasaulio dokumentika.  
3.00 Džesika Flečer. N-7.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

 
6.30 “Zigis ir Ryklys”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 

Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.10 “Linksmieji detektyvai”.  
8.35 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
9.00 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris”. 
9.30 “Saugokis meškinų”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Ragai ir kanopos. 
11.40 Jau atvažiavom?  
13.30 Trys nindzės imasi 
veikti. N-7.  
15.10 Vėpla.1965 m.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.25 Sportas.  
19.28 Orai.  
19.30 SUPERKINAS 
Linksmosios pėdutės 2. 
21.20 PREMJERA Nebaigti 
reikaliukai. N14.  
23.10 Kelyje po Europą. N14.  
0.55 Galutinis tikslas 2. N14. 

  
6.30 “Ančiukų istorijos”. 
7.00 “Nindžago. Spinjitzu 
meistrai”. N-7. 
7.30 “Vėžliukai nindzės”. 
8.00 “Ančiukų istorijos”. 
8.30 “Kempas ir draugai”.  
9.00 “Virtuvės istorijos”.  
9.30 “Pasaulis pagal moteris”.  
10.30 “Svajonių ūkis”.  
11.00 “Trys didvyriai. Tolimi 
kraštai”. 
12.25 “Du broliai - tigrės vai-
kai”. N-7. 
14.30 “Dvyniai”. N-7. 
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.25 “Eurojackpot”.  
19.30 “Aš - superhitas”. N-7. 
21.30 “Legenda apie Heraklį”. 
N-7. 
23.20 “Gladiatorius”. N-14. 

6.15 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Nepaprastai mieli!”. 
11.00 Galiūnų čempionų lyga.  
12.05 Foilo karas. Vieni iš 
nedaugelio. N-7.  
14.10 “Žiniuonis”. N-7.  
15.15 “Džuna”. 
16.15 “Kas žudikas?”. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.30 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.30 Muzikinis iššūkis.  
21.30 MANO HEROJUS 
Nepavykęs sandėris. N14.  
23.20 AŠTRUS KINAS Piktieji 
numirėliai. S.  
1.10 “Sostų karai”. N14.  
3.10 Muzikinis iššūkis (k).  
4.40 “Nepaprastai mieli!”.  

  
6.50 “Neįprasti augintiniai”.  
7.20 “Lemūrų gatvė”.  
7.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “Neįprasti augintiniai”.  
10.00 “Lemūrų gatvė”.  
10.30 “Būrėja”.  
11.05 “Akloji”.  
11.40 “Merės Berės Velykų 
vaišės”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.10 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.10 “Senjora”. N-7.  
16.40 “Akloji”.  
17.45 “Būrėja”.  
18.55 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Brokenvudo paslap-
tys. Surūgęs vynas. N-7.  
23.05 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  

0.45 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”. N-7. 
1.35 Paskutinis samurajus. 
N14.  
3.55 Prieblanda. Atpildas. 
N14.  
5.25 “Sodininkų pasaulis”. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Koncertuoja Lietuvos 
kamerinis orkestras ir Sergejus 
Krylovas.  
7.10 ARTi.  
7.30 Kelias.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Krikščionio žodis.  
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Kaunas Talent In me-
moriam.  
13.00 Atspindžiai.  
13.30 Makbetas. Tragedija. 
Didžioji Britanija. 2013 m.  
15.50 Pasitikiu tavimi.  
16.55 Prisikėlimo belaukiant.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Pranciškus. N-7.  
23.10 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Tarnystė operai.  
0.50 Šventinis koncertas. 
Dalyvauja Irena Milkevičiūtė 
(sopranas), Simona Liamo 
(sopranas), LVSO. Dirigentas 
Gintaras Rinkevičius. (kart.). 
1.55 Elito kinas. Kryžiaus 
kelias. N-14.  
3.40 ARTS21.  

4.10 Stop juosta. (kart.). 
4.40 Laiko ženklai. S. 
Batoras, universitetas ir teisinė 
visuomenė.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Lietuvos sprendimas.  
20.40 Nuo... Iki... (k).  
21.35 Pasivaikščiojimai.  
22.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Už vaikystę.  
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k). 

6.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7. 
7.30 “Beveik neįmanoma 
misija”. N-7 (kart.). 
8.30 “Vienam gale kablys”.  
9.00 “NT žinios”.  
9.30 “Lietuvos mokyklų žai-
dynės”.  
10.00 “Iš peties”. N-7 (kart.). 
11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7. 
12.00 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7. 
13.00 “Beveik neįmanoma 
misija”. N-7. 
14.00 “Bjauriausi darbai pa-
saulyje”. N-7. 
15.00 “Pragaro kelias”. N-7. 
16.00 “Iš peties”. N-7. 
17.00 “Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. Klaipėdos 
„Neptūnas” - Kauno „Žalgiris”. 
Tiesioginė transliacija. 
19.00 “X Faktorius”.  
21.30 “TV3 žinios”. 
22.30 “Nevykėliai po priedan-
ga”. N-14. 
0.40 “Būti Flynu”. N-14 (kart.). 

 
07.25 „Kalnų ežerai“.  
08.30 Tobulas meniu 
Velykoms (2). 
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Kitomis akimis. 
10.30 Tigrų sala. 
11.00 „Detektyvas Linlis“ N-7. 
13.00 „Merdoko paslaptys“ 
N-7. 
15.00 Velykų skanėstai. 
15.05 „Nepaliesta planeta“. 
15.35 „Gamtos magija“. 
16.00 Žinios.
 16.20 Tobulas meniu 
Velykoms (3). 
17.00 „Nepaliesta planeta“. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 Velykų skanėstai. 
19.00 „Taip toli ir taip arti“. 
N-7. 
20.00 Žinios.
 20.30 „Taip toli ir taip arti“. 
N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
01.10 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
02.55 „Taip toli ir taip arti“. 
N-7. 
05.10 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
06.45 „Laukinis pasaulis“. 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas 
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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Izraelio ambasadorius pakvietė 
sodinti giraitę Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Balandžio 5 dieną Anykščiuose lankėsi  Izraelio valstybės nepapras-
tasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amir Maimon. Svečias ap-
lankė žydų masinių žudynių vietą, pavaikščiojo senosiose žydų kapi-
nėse, apžiūrėjo žydų kultūros paveldo objektus Anykščiuose ir susitiko 
su Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleiviais, kuriuos pakvietė 
kartu sodinti giraitę, įprasminančią Izraelio ir Lietuvos draugystę.

Glik, Mošės dukra...

Izraelio ambasadorius A. Maimon 
savo viešnagę Anykščiuose pradėjo 
nuo Anykščių žydų kapinių lankymo. 
Ambasadorių lydėjo Anykščių meras 
Kęstutis Tubis, jo patarėjai, savival-
dybės darbuotojai, rašytojas Riman-
tas Vanagas. Anykštėnai paaiškino, 
kad dabartiniai kapinių vartai nėra 
istoriniai, tai meninis sumanymas – 
šiek tiek praverti vartai simbolizuoja, 
kad vos vos žinome apie žydų istoriją. 
„Iki 1940 metų žydai daug prisidėjo 
prie Anykščių gerovės. Žydų veikla 
buvo matoma. Kiek žinoti apie žydų 

mėgstamą kavinę. Ambasadorius A. 
Maimon paaiškino ir pagrindinį savo 
viešnagės tikslą - šiemet Lietuva ir 
Izraelis mini 25 metus, kai atnaujin-
ti diplomatiniai santykiai. Ta proga 
numatyta balandžio 21 dieną netoli 
Vilniaus pasodinti 3000 ąžuolų gi-
raitę, kuri bus pavadinta „Izraelita“. 
„Šis pavadinimas iš dviejų žodžių 
– „Izra“ ir „Lita“ – kaip žydai vadi-
na Lietuvą“, - aiškino ambasadorius. 
Šią giraitę kartu sodins moksleiviai iš 
įvairių Lietuvos vietovių ir Vilniaus 
Šalom Aleichemo mokyklos moki-
niai. Ambasadorius teigė, kad atvy-
ko pakviesti Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos moksleivių prisidėti prie 
šio projekto. 

Rašytojas R. Vanagas papasakojo, 
kaip netikėtai sau tapo žydų istorijos 
tyrinėtoju. Jis kalbėjo, kad apie 1990 
metus parašė laišką į Izraelio spaudą, 
ieškodamas iš Anykščių emigravusių 
žydų. „Netikėjau, kad kažkas atsi-
lieps, bet gavau 10 laiškų. Ir nė vie-
no tokio, kokio laukiau. Ir štai atėjo 
11-as laiškas, kuriame buvo parašy-
ta, kad yra Izraelyje anykštėnų žydų 
draugija, joje 58 šeimos. Pakvietė 
atvykti, pasinaudojau proga. Pirmą 
kartą sutikau žmogų, kuris pabėgo iš 
Anykščių kapo duobės. Nežinojau, 
kaip mane sutiks, o žmogus iškėlė 
rankas ir uždainavo: „Lietuva, tėvyne 
mūsų...“, - apie tai, kodėl ėmėsi rašyti 
knygas žydiška tematika, pasakojo R. 
Vanagas.

Toliau pokalbis pasisuko kiek neti-
kėta linkme, ambasadorius R. Vanago 
knygoje pamatė vaikišką piešinį, kurį 
sutapatino su Užgavėnių kaukėmis. 
Jis retoriškai klausė, ar dera vaikams 
formuoti nuomonę, kaip turi atrodyti 
žydai arba čigonai. Taip pat jis primi-
nė ir skaičiuoklę „Lipo žydas kopė-
čiom...“, „Suprantu, kad tai tradicijos, 
tačiau laiko neatitinkančias tradicijas 
reikia keisti. Mano tradicijos kviečia 
žmones mylėti, o ne žudyti“,- sakė A. 
Maimon, kartu atsiprašęs, kad kalbė-
jo gal ir per emocingai.

Anykštėnai A. Maimon padova-
nojo ant drobės atspaustą prieškarinį 
Anykščių planą. Meras nuo savęs pri-
dėjo medaus. Beje, A. Maimon sakė 
taip pat turintis savo mėgstamą užsiė-
mimą – gamina alyvuogių aliejų.

Anykštėnai pažadėjo dalyvauti
     
Vėliau ambasadorius J. Biliūno 

gimnazijoje apie valandą bendravo su 
moksleiviais. Čia jam beveik nebe-
prireikė ir vertėjos paslaugų. Amba-
sadorius A. Maimon aktyviausiems 
diskusijos dalyviams įteikė dovanas - 
kepurėles nuo saulės ir kuprinytę. Jis 
pasiūlė siužetą filmui, kurį J. Biliūno 
gimnazijos moksleiviai galėtų sukurti 
-  pakvietė balandžio 21 dieną kartu 
sodinti ąžuolų giraitę „Izraelita“. „Jei 
nesutrukdys neatidėliotini darbai, 
būtinai dalyvausime“, - sukirto ran-
komis su ambasadoriumi Anykščių 
meras K.Tubis.

istoriją, yra pasirinkimas“, - sakė A. 
Maimon.

Vėliau delegacija užkopė ant kal-
no, kur yra išlikę antkapiai. Amba-
sadorius skaitė dar matomus užrašus, 
kartu paaiškino susirinkusiems ir kai 
kuriuos žydų laidojimo papročius. 
„Dvi raidės antkapio viršuje reiškia 
„Čia ilsisi“, štai ant šito paminklo pa-
rašyta „Čia ilsisi kukli, padori mote-
ris“, - sakė ambasadorius.

Jis paaiškino, kad religingi žydai 
taiko tam tikrą lyčių segregaciją, 
taigi kapinėse, kitaip nei lietuviai, 
nepamatysi šeimos kapų – vyrai ir 
moterys laidojami atskirai. Ambasa-
dorius parodė, kur kapinėse yra vyrų 
eilė, kur moterų. „Čia ilsisi Glik (Lai-
mingoji), Mošės dukra“, - išvertė dar 
vieną užrašą A. Maimon.   „O štai čia 
jau vyrai, nes parašyta, kad palaido-
tas „bachur“ - jaunas vyras“, - rodė 
ambasadorius. Kadangi antkapiuose 
kai kur išlikę ir metai, ambasadorius 
perskaitė, kad kai kurie iš palaidotųjų 
yra gimę Anykščiuose maždaug prieš 
150 metų. 

Tiesa, daugelis antkapinių akme-
nų jau gerokai sulindę į žemę, bet 
ambasadorius sakė, kad jų negalima 
judinti. „O ką daryti su nudžiūvusiu 
medžiu, ar galima jį kirsti?“, - paklau-
sė jo anykštėnai.

„Manau, kad galima pjauti dalimis, 
bet šaknų judinti negalima“, - sakė A. 
Maimon. 

Ambasadorių lydėjo be jokio ak-
cento lietuviškai kalbanti ambasado-
riaus asistentė Ana Maizel, kuri atliko 
vertėjo pareigas, lipant nuo stataus 
kalno ji įsikibo į R.Vanago parankę. 
„Jūs jau man vieną kartą gyvybę iš-
gelbėjote“, - juokavo mergina, nes 
susvyravusią kopiant A. Maizel R. 
Vanagas spėjo pagauti.

Patarė keisti kai kurias 
tradicijas

Anykščių savivaldybės salėje am-
basadorius A. Maimon susitiko su 
savivaldybės darbuotojais, Tarybos 
nariais. Prisistatydamas anykštėnams 
ambasadorius pasakojo, kad Izraelyje 
dėl karščio žmonės dažnai skundžiasi. 
„Mes turim kai ką bendro – abiejų ša-
lių gyventojai skundžiasi oru“, - juo-
kavo ambasadorius. Jis pasakojo, kad 
Lietuvoje aplankė daugelį vietų, susi-
jusių su žydų istorija, tačiau pabrėžė, 
kad „kalbam ne apie mano tautiečius, 
o apie Lietuvos piliečių bendruome-
nę, Lietuvos istoriją“. 

Beje, ambasadorius demonstravo, 
kad puikiai susipažinęs su Lietuvos 
geografija, pasirodo, jis jau ne kar-
tą lankėsi ir Anykščiuose, turi net 

Izraelio nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amir Mai-
mon žydų kapinėse priklaupė ant kelio skaitydamas antkapių užrašus.

Anykščių meras Kęstutis Tubis ambasadoriui Amir Maimon įtei-
kė prieškarinį Anykščių miesto žemėlapį. 

“Čia ilsisi Glik (Laimingoji), 
Mošės dukra“, - pasakoja maž-
daug prieš 150 metų Anykš-
čiuose gyvenusios moters isto-
riją antkapis žydų kapinėse. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Šių dienų LR Seimui būtina 
kuo skubiau  spręsti eilę metų 
nesprendžiamų problemų, t.y. 
socialinės atskirties, emigracijos, 
nedarbo, demografijos ir kt.  ša-
lies emigracijos rodikliai tūkstan-
čiui gyventojų yra vieni didžiausių 
Europos Sąjungoje. Nedarbo lygis 
Lietuvoje apie 8 %, o regionuose 
siekia 12-14 procentų.  Statistikos 
departamento duomenimis, dviejų 
žmonių šeima Lietuvoje pagimdo 
maždaug 1,7 vaiko, kai pasaulio 
vidurkis – 2,5 vaiko.  Skurdas ir 
nepriteklius sukelia daugelį pro-
blemų arba išveja Lietuvos žmones 

į emigraciją. 
Estijos, Anglijos, Prancūzijos, 

Lenkijos, Portugalijos  ir kitų 
ES šalių praktika aiškiai parodo, 
kad vykstant tokiems procesams 
būtina nuosekli socialiai teisinga 
politika bei šeimos  stiprinimo 
politika. 

Apmokestinus bankų aktyvus 
bei didžiuosius prekybos cen-
trus, siūlau įgyvendinti priemo-
nių paketą, kuris išspręstų mano 
iškeltas problemas.

- 120 eurų kiekvienam vaikui 
kas mėnesį. 

Kaimyninės Lenkijos pavyzdys 
rodo, kad gimstamumo rodiklių 
gerinimas didžiąja dalimi priklauso 
nuo šeimos finansinių galimybių, 
valstybės paramos ir šalies šeimos 
stiprinimo politikos. Lenkijoje 
nuo 2016 m. balandžio mėnesio 
pradėta skirti išmokas kiekvienam 
vaikui maždaug po 120 eurų. Kaip 
praneša Lenkijos Statistikos depar-
tamentas, praėjus vos 10 mėnesių 
po Vyriausybės patvirtintų naujųjų 
išmokų šeimoms, Lenkijoje gimė 
maždaug 16 000 daugiau naujagi-
mių, lyginant su 2015 metų duo-
menimis.  Pabrėžtina, kad po 10 

EDITA TAMOŠIŪNAITĖ: “Būtina nuosekli 
socialiai teisinga bei šeimos stiprinimo politika”

mėnesių Įstatymo galiojimo ben-
dras skurdo lygis Lenkijoje suma-
žėjo 48 proc., t.y. beveik perpus. 
Vaikų skurdo lygis sumažėjo 94 
proc. Santykinis bendras skurdas 
sumažėjo 26 proc. Tai labai iškalbi 
statistika ir, esu įsitikinusi, kad pa-
našiu keliu turi judėti ir Lietuva. 

- Daugiavaikių šeimų rėmi-
mas, t.y. nemokamas vaikų skiepi-
jimas (pvz. Lietuvoje nuo menin-
gokoko vaikų mirtingumas vienas 
didžiausių ES, o toks skiepas kai-
nuoja apie 100 eurų, nuo erkinio 
encefalito skiepas kainuoja apie 25 
eurus ir t.t.), nuolaidos už važiavi-
mą viešuoju transportu, kultūrinių 
renginių lankymas ir kt.  Neabejo-
ju, kad labai svarbus yra Valstybės 
požiūris į daugiavaikių šeimų sti-
prinimą, kuris galėtų įtraukti ir pri-
vatų sektorių, tuo skatintų socialiai 
atsakingą verslą.

- 5 % PVM būtiniesiems mais-
to produktams (pieno, mėsos, 
grūdinimas, kiaušiniams, vaisiams 
ir daržovėms). 

Lietuva kartu su Bulgarija, Dani-
ja, Estija ir Latvija yra vienintelės 
ES narės, kuriose nėra pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) lengvatų 
pagrindiniams maisto produktams, 
pvz. Maltoje visiškai nėra PVM bū-
tiniems maisto produktams, Jung-
tinėje Karalystėje, Liuksemburge, 
Lenkijoje, Ispanijoje, Italijoje, Ny-
derlanduose, Belgijoje PVM taiko-
mas nuo 3 iki 6 procentų.  

- smulkaus ir vidutinio verslo 
mokestinės sistemos mažinimas 

bei šeimos verslo rėmimas ir 
skatinimas. Lietuvoje klestinčios 
monopolijos išeliminavo iš rinkos 
smulkųjį ir vidutinį verslą. Dife-
rencijavus mokestinę sistemą (tur-
tingesnis moka daugiau),  skatintu-
me ir remtume vidutinį ir smulkųjį 
bei šeimos verslą. 

-minimalaus mėnesinio atly-
ginimo apmokestinimas 1 euro 
mokesčiu. Tokia priemonę įdie-
gus, iškart pakiltų dirbančiųjų at-
lyginimai. 

Dar svarbu paminėti, kad kie-
kvienas iš mūsų nori susilaukti 
orios senatvės pensijos. Būtina 
pensiją susieti su VDU ir nuolat 
indeksuoti. 

Tai ką paminėjau, tai yra PRIE-
MONIŲ PAKETAS, kuri būtina 
įgyvendinti, kad gerėtų paprasto 
žmogaus, šeimos materialinė gero-
vė, kad žmogus jaustųsi saugus dėl 
savo ir savo vaikų ateities, stabdy-
tume emigraciją, spręstume demo-
grafijos, nedarbo ir nepritekliaus 
problemas.

Esu įsitikinusi, kad tik orien-
tuota į žmogų, socialiai teisinga 
politika - kelias į stiprią Lietuvos 
valstybę.  

 
Jūsų kandidatė į LR Seimą, 

Edita Tamošiūnaitė
Politinė reklama bus apmokėta iš Lie-

tuvos Lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų 
šeimų sąjungos rinkiminės sąskaitos. 

Užsak. Nr.  435

Didės baudos už pasirodymą neblaiviam Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Seimas svarstys siūlymą didinti baudas už pasirodymą neblaiviam. Pataisos numato, kad už alkoholinių gėrimų vartojimą viešose 
vietose arba pasirodymą neblaiviam viešoje vietoje bauda nuo dabartinių 14–30 eurų kiltų iki 20–100 eurų. Pakartotinai padarius 
pažeidimą, grėstų 100–200 eurų bauda, kai dabar už tai gali būti skiriama 30–90 eurų bauda. Tokios pataisos parengtos siekiant su-
mažinti alkoholio vartojimą.

„Bambalinius bomžus“ vytų 
kaip Baltarusijoje

Buvęs Anykščių rajono meras, 
vienas iš alkoholio kontrolės poli-
tikos iniciatorių Leonas Alesionka 
sveikina Seimo iniciatyvą didinti 
baudas už pasirodymą neblaiviam.

„Kitos išeities nėra. Žiaurios 
baudos turi būti, nes kitaip nepa-
laušime šito išsigimimo. Tas ma-
sinis škvalas girtų už vairo, koks 
vyksta dabar Lietuvoje, turi būti 
negailestingai suvaldytas. Kaip 
brakonieriavimą gerokai apkarpė 
padidintos ir žiaurios baudos, taip 
be jokio gailesčio turi būti suval-
dyti girti už vairo. Kai gaus negai-
lestingas baudas, jie vis dėlto turės 
proto pagalvoti ir pasverti, kad 
pinigus atiminėja iš savo šeimos. 
Kiekvienas „žulikas“ turi bijoti. 
Pamokslais, gražiais auklėjimais 
nieko  neįtikinsi ir nepaveiksi“, - 
„Anykštai“ sakė L. Alesionka.

L. Alesionka taip pat sakė, kad jei 
tik turėtų galių, viešose vietose gir-
taujančių asmenų būtų mažiau.

„Kaimų ir miestelių, o ir Anykš-
čių centre riogsančius ar besitrai-
niojančius bambalinius „bomžikus“ 
vyčiau taip, kaip jie vejami kad ir 
Baltarusijoje, kurioje tokių viešose 
vietose nepamatysi”, - pridūrė L. 
Alesionka.

Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centro direktorius 
Audronius Gustas sako, kad 
du trečdaliai ir į alkoholį įni-
kusių  rajono gyventojų yra 
Psichikos sveikatos centro 
klientai.

Buvęs Anykščių rajono me-
ras Leonas Alesionka mano, 
kad geriausiai žmones au-
klėja didelės baudos.

Svėdasų seniūnijos seniūno 
pavaduotojas Rolandas Pa-
jarskas sako, kad už pasiro-
dymą neblaiviam viešose vie-
tose pakanka ir dabartinių 
baudų dydžių.

Norvegijoje dirbęs anykš-
tėnas Dainius Žičkus siūlo 
kovos su alkoholizmu būdų 
pasimokyti iš šios šalies.



Reikalingas 
“protingumo kriterijus”

Svėdasų seniūnijos seniūno pava-
duotojas Rolandas Pajarskas mano, 
kad didinant baudas už pasirodymą 
neblaiviam, reikėtų nepersistengti. 
„Tai, kaip baudžiama už pasirodymą 
neblaiviam, daugiau priklauso ne nuo 
Seimo, o nuo konkretaus pareigūno. 
Turėtų būti protingumo kriterijus. 
Niekas gi nebaudžia už tai, kad šiek 
tiek žmogus išgėręs, bet jei akivaiz-
džiai tai matosi, baudžiama juk ir 
dabar. Užtektų ir dabartinių baudų, 
bet nesu prieš, kad baudos būtų di-
dinamos“, - Seimo iniciatyvą didinti 
baudas už pasirodymą neblaiviam 
įvertino R. Pajarskas.

Siūlo uždrausti reklamą

Anykštėnas Dainius Žičkus mano, 
kad baudų didinimas už pasirodymą 
neblaiviam – ne išeitis.

„Ne baudas reikia didinti, o alko-
holio kainas ir prieigą - kaip Norve-
gijoje. Kas iš to, jei viena ranka bau-
džiame, kita reklamuojame... Jeigu 
pilnos pakampės pigaus „dumblo“, 
baudos nepadės“, -  sakė D. Žičkus.

Geriančių baudos negąsdina

Anykščių rajono psichikos svei-
katos centro direktorius Audronius 
Gustas sako, kad į Seimo siekius su 
alkoholio vartojimu kovoti per bau-
das žiūrintis skeptiškai.

„Yra tam tikra kategorija žmo-
nių, kurių nei baudom, nei moralais 
nuo alkoholizmo neišgydysi. Ką tu 
išreikalausi iš bedarbio geriančio 
žmogaus? Du trečdaliai „pašalpi-
nių“ yra Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centro pacientai ir jiems 
„vienodai rodo“. Tam tikra dalis 
visuomenės yra linkusi į alkoholi-
zaciją, nes jie kitaip savo problemų 
nesugeba išspręsti. Lengviausia yra 
apsisvaiginti.Tada ir dienos greitai 
eina, jokių problemų nelieka.  Nor-
maliems žmonėms, taip, sutinku, ta 
rykštės priemonė reikalinga. No-
rėdamas išgerti, jis pagalvos, kad 
gal geriau tai padaryti ne viešoje 
vietoje, o savo namuose”, - sakė A. 
Gustas.

Vidaus reikalų ministerijos duo-
menimis, apie ketvirtadalį ištirtų nu-
sikalstamų veikų padaro neblaivūs 
asmenys, o protokolų dėl alkoholio 
vartojimo pažeidimų per metus sura-
šoma apie 50 tūkstančių.
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Didės baudos už 
pasirodymą neblaiviam Pasiklydęs: „Gal reiktų pradėti ne nuo baudų didinimo, o nuo esamų 

baudų visuotinio taikymo. Jau dabar yra numatytos baudos už pasirody-
mą viešoje vietoje neblaiviam. Tik kada kas esate girdėję apie jų taikymą? 
Ar manot, policininkai bus labiau suinteresuoti pasijudinti dėl didesnių 
baidų? Tai gal kitaip galima motyvuoti juos atlikti savo pareigas?“

nu nu – nedurnai: „Padidinsite kainas ir atrodo mes nežinome kurion 
pusėn važiuot, kad Lenkija privažiuot? Ar jus galvojate, kad draugai Bal-
tarusijon nebevažiuos? Dar blogiau - jei galvojate, kad mes aborigenai 
nemokame varinių vamzdelių išsilankstyti ir ant dujines puodo su jais pa-
statyti? Nusišnekėjimas totalus... O gal jūs, gerbiamieji, esat tokie naivūs 
ir nežinote, kaip surenkamas biudžetas, iš kurio jau dabar nebeužtenka 
pensininkus ir valdžiažmogius išlaikyti? Ar pjausite šaką ant kurios sėdi-
te? Aš negeriu ir man nei šilta, nei šalta nuo šio produkto apribojimo ir 
jaučiu tik baimę, kad šiuos biudžeto praradimus reikės kompensuoti kitų 
privilegijų sąskaita...(pvz.bus apmokestintos kai kurios gydymo paslau-
gos..! Lenkijon pas daktarą tai nenuvažiuosite?)... Vat ir rinkitės, gerbia-
mieji, kas jums geriau...O dabar vis gąsdinat ir gąsdinat jau 25 metus, 
nors labai jau panašu, kad po10 ar 20 metu neturėsite ko gąsdinti su 
savo baudom ... („duodu kepurę prišikt“, kaip sakydavo mano senelis, 
kad taip ir bus..)”

Orbis: „Ot problemą atradote, ponai! Gumines lazdas policijai į ran-
kas ir pirmyn. Pervarys atsakančiai per alkašus ant suoliukų, ant pakam-
pių Anykščių miesto ir miestelių centruose ir problemos neliks. Švaru, 
gražu, gėlės žydi, turistams viskas kvepia... Pirmyn! Darom!”

Na: „Manau,kad geriant labai jau sunku suvokti tą protingumo kri-
terijų. Reikėtų apskritai bausti už bet kokį šventimą su alkoholiu kad ir 
namuose prie vaikų.”

Antanina: „Po tokių kvailų įstatymų Bauros šansai laimėti rinkimus 
mažėja. Argi nesuvokia seimūnai, kad dauguma tų šlitinėtojų yra bedar-
biai, jie neturi realių pajamų ir jiems dzin, kokia bus bauda, vis tiek jos 
nemokės. Valstiečių Seimas kasdien išmeta po nesąmonę, o dar tik ka-
dencijos pradžia. Užuot sprendę kardinalius valstybės reikalus, užsiima 
niekais.”

(Komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Naujoji valdžia po rinkimų 
daug kalbėjo apie paramą šalies 
regionams, tačiau valstiečių paža-
das mažinti mokesčius Anykščių 
ir kitų rajonų gyventojams iš Vy-
riausybės planų jau dingo. 

Sukurti darbo vietą Vilniuje 
paprasčiau. Ten ir darbuotojų ar 
patalpų pasirinkimas didesnis, yra 
daugiau klientų. 

„Iš asmeninės patirties žinau, 
kad privilioti naują verslą į rajoną 
yra kur kas sunkiau“, - sako savo 

Daugiau darbo Anykščiuose - viskas įmanoma 

verslą turintis Anykščių rajono ta-
rybos narys L.Pakeltis. 

Jis parengė Anykščiams ir ki-
tiems Lietuvos rajonams tinkantį 
planą, kurį patvirtinus Seime no-
rinčių kurti darbo vietas regionuo-
se gerokai padaugėtų. 

„Anykščiai taptų patraukles-
ni čia steigti turizmo objektus ir 
gamybos ar paslaugų įmones, jei 
valdžia sumažintų mokesčius. 
Mano siūlymas paprastas – stan-
dartinį gyventojų pajamų mokestį 

Mūsų rajone darbo neturi apie 2 000 žmonių. Dar daugiau mie-
lai iškeistų dabartinį darbą į geresnį. Ką daryti, kad darbo vietų 
Anykščiuose daugėtų? Išeitis yra. Lukas Pakeltis turi planą, kaip 
tai padaryti sumažinant mokesčius dirbantiems regionuose. 

regionuose valdžia galėtų suma-
žinti nuo 15 iki 5 proc.”, - pasako-
jo L.Pakeltis. 

Tarybos nario skaičiavimu, tai 
padarius kiekvieno Anykščių gy-
ventojo į rankas gaunamas atly-
ginimas per mėnesį vidutiniškai 
padidėtų bent 50 eurų.

Didelius mokesčius mokan-
čioms bendrovėms dėl tokios pas-
katos apsimokėtų investuoti ne 
Vilniuje, o mažesniuose miestuo-
se ar kaimo vietovėse. Padidėjus 
atlyginimams, būtų lengviau su-
rasti darbuotojų.    

„Gal kas pasakys, kad sumaži-
nus mokesčius alga padidėtų ne-
daug, bet maždaug tiek per savaitę 
maisto produktams išleidžia lietu-
vių šeima. Per du asmenis išeina 
jau 100 eurų. Taip per metus ga-
lima susitaupyti atostogoms prie 
jūros“, - įsitikinęs L. Pakeltis. 

Anykščiai kenčia dėl gyventojų 
skaičiaus mažėjimo, emigracijos. 

Sumažinus mokesčius šią pro-
blemą būtų galima sustabdyti – 
jaunimas liktų gimtajame rajone, 
prasidėtų grįžimo procesas. 

„Dėl pigesnio būsto ir atsiradus 
daugiau darbo vietų, žmonėms ap-
simokėtų grįžti gyventi į rajonus, 
o darbdaviams nereiktų sukti gal-
vos dėl kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumo“, - aiškina L.Pakeltis. 

Jei Vyriausybė nesiims inicia-
tyvos mažinti mokesčius, Anykš-
čių rajono tarybos narys tą ketina 
daryti pats Seime subūręs bendra-
minčių komandą. 

„Ši mūsų regionams naudinga 
iniciatyva Seime rastų pritarimą ir 
surinktų pakankamai balsų“, - pa-
sakojo idėjų, kaip paskatinti darbo 
vietų kūrimą regionuose, turintis 
anykštėnas.   

Politinė reklama. Bus apmokėta 
iš LRLS rinkimų sąskaitos. 

Užsak. Nr. 441

šiupinys
Auditas. Susisiekimo ministro 

Roko Masiulio įsakymu, gavus in-
formacijos apie galimai neracionaliai 
naudojamas lėšas, valstybės įmonėje 
„Utenos regiono keliai“ bus atliktas 
nepriklausomas auditas. Pirminė do-
kumentų analizė parodė, kad šioje 
įmonėje 2010 m., 2011 m. ir 2016 m., 
atliekant apie 317 kv. m administra-
cinio pastato vidaus ir išorės remon-
to darbus, per minėtus trejus metus 
išleista daugiau nei 461 000 Eur. Tai 
reiškia, kad pastato 1 kvadratinio me-
tro remontas kainavo kiek daugiau 
nei 1454 Eur.

Muzika. Alternatyviai muzikai 
ir rokenrolui dedikuotas festivalis 
„Devilstone“ devintą kartą įvyks tra-
diciškai Anykščiuose liepos 13–16 d. 
Muzikos atlikėjų sąrašą sudarys per  
penkiasdešimt vardų.

Piliakalnis. Balandžio mėnesį Šei-
myniškėlių piliakalnis turėtų atgauti 
ankstesnį vaizdą. Pasak Anykščių 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojo Ramūno Blaza-
rėno, vis dar ruošiama naujo medi-
nės pilies statybų rangos konkurso 
medžiaga, o senasis rangovas UAB 
„Povilo Gurklio firma“ įpareigotas 
sutvarkyti statybvietę. „Balandis - 
švaros mėnuo, turėtų susitvarkyti“, 
- paklaustas, kada buvę rangovai išsi-
trauks į piliakalnį susuktus pamatus, 
šyptelėjo R. Blazarėnas.     

Protai.  Dvyliktąjį „Auksinių protų“ 
žaidimą jau tradiciškai laimėjo liberalų 
„Nikė“,  surinkusi 91 tašką. Antra liko 
„Vienaskaita“ (87 tšk.), trečią vietą pa-
sidalino „Varpas“ ir „Justelis Kaune“ 
(po 77 tšk.). Iki žiemos-pavasario se-
zono pabaigos likus trims žaidimams 
kova vyksta jau tik dėl trečiosios vie-
tos, kas taps nugalėtojais ir kas užims 
antrąją vietą – jau aišku. „Nikė“ turi 
940 taškų, „Varpas“ – 883, „Vienas-
kaita“ – 817, „Šį kartą neatvyko“ 
– 814, „Justelis Kaune“ – 786, „Nuo 
Šventosios“ – 724,  „Like ir grožis“ – 
572, „Tie kur kampi“ – 554.  

Peliukai. „Dviračio šou“ peliukai, 
prieš gerą mėnesį pranešę, jog skai-
to „Anykštos“ laikraštį, kovo 29-ąją 
pasakojo, jog žiūri ir „Anykšta TV“. 
Peliukai analizuoja, kaip kandidatai į 
Seimą Anykščių-Panevėžio apygar-
doje ruošiasi balandžio 23 dienos rin-
kimams ir domisi „Anykštos“ leidinių 
grupės pateikiama informacija. „Jis 
turi eterį, atsakys į žmonių klausimus 
per „Anykšta TV“ - apie Kristupo Kri-
vicko pasirodymą portalo anyksta.lt 
forume ironizavo peliukai ir dėstė, jog 
vakare žiūrės „Anykšta TV“...

Maras. Dabužių miške (Kavars-
ko sen.) rastas negyvas šernas – 
jubiliejinis, 200-asis, šiais metais 
Anykščių rajone. Pasak Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininko Dainiaus Žioge-
lio, iš 200 rastų negyvų šernų – 190 
krito nuo afrikinio kiaulių maro. 
D. Žiogelis „Anykštai“ sakė, jog 
Anykščių rajone sumedžiota apie 
160 šernų - mažiau nei rasta negy-
vų. Vien Traupio medžiotojų būre-
lio plotuose rasta per 100 negyvų 
šernų, tiesa, skaičiuojant ne tik šių 
metų „derlių“, bet ir rastus per pa-
skutinius praėjusių metų mėnesius. 
Kurklių seniūnija lieka vienintele 
iš seniūnijų, kurioje dar nenustatyta 
afrikinio kiaulių maro atvejų.  

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kito-
mis progomis. Sveikinimo kaina – 20 
eurų.
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įvairūs

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 20 metų garantija

Elmininkų bandymų 
stotis

PIGIAI PARDUODA 
BULVES.

Tel.: (8-611) 17004, 
(8-381) 4-85-60.

Parduoda svilintas 
kiaulių puseles. 
Greitai atveža.

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO 
paukščių ūkis 

prekiauja kalakutų 
skerdiena.

Tel.: (8-687) 78274,
 (8-622) 32588.

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

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

 (8-646) 09955.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
8,5 ha žemę Anykščių r. 

Ramaškonių k. 10 000 Eur.
Tel. (8-698) 35044.

8,5 a sklypą su dviem pastatais 
Anykščių centre. 20 000 Eur.

Tel. (8-675) 47714.

Sodybą Anykščių r., Viliaudiškio 
k., gražioje vietoje. Šalia miškas, 
upė ir geras privažiavimas. Yra gy-
venamasis namas, ūkiniai pastatai.  
Sklypas 80 a. Papildomai parduoda-
mi 3 atskiri sklypai (1 ha, 0,58 a, 25 
a). Kainos derinamos. 

Tel. (8-618) 70024.

Kuras
Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uo-

sio briketai nuo 79 Eur. 
Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
medžio granules, anglį. Pristato į na-
mus.

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

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub. m. 
Perka mišką.

Tel. (8-601) 30865.
 
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Automobiliai, žemės ūkio technika

Su technine apžiūra: RENAULT 
CLIO (2003 m., benzinas),  VW 
PASSAT (1996 m., benzinas-dujos).

Tel. (8-612) 19001.

MERSEDES BENZ C220, 1998 
m., sidabrinis, sedanas, TA iki 2019 
03, liukas, kablys, signalizacija. Kaina 
2000 (derinama).

Tel.: (8-698) 15230, (8-682) 28703.

Bulvių sodinamąsias, sėjamąsias, 
rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
trąšų barstomąsias, kultivatorius, 
lėkščiuotuvus, frezus, plūgus, fronta-
linius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 2-jų 
transporterių, kaina - 380 Eur. 4-ių 
vagų bulvių sodinamąją, rusiška, pa-
kabinama, kaina - 520 Eur.

Tel. (8-686) 46467.
 
Trąšų barstytuvą, purkštuvą (mažai 

naudoti).
Tel. (8-617) 39063.

Geros būklės diskinę grūdų sėja-
mąją SZ 3,6.

Tel. (8-682) 36009.

Kita

Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.

D. Lingienės ūkyje Anykščių rajone 
- įvairių veislių braškių ir žemuogių 
daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Vakarines tujas, konusines eglutes. 
Tel. (8-609) 71887.

Ramaus būdo darbinį arklį.
Tel. (8-602) 62280.

Lietuvišką, svilintą kaimiškai kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,28 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Grikius sėklai 4 t (460 Eur/t), 25 t 
statinę (590 Eur), 3 t statinę su va-
žiuokle (480 Eur), 1,8 t statinę RŽ su 
važiuokle (450 Eur).

Tel. (8-670) 28997.

Maistines, sėklines ir pašarines 
bulves. Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Pupas sėklai arba pašarui ir žirnius 
“Respect” sėklai.

Tel. (8-673) 49410.

Sėklai: žirnius „Respect“ C2, grikius 
„Marta“ elitas, bulves „Vineta“ C2. 

Tel. (8–698) 31735.

Šieną rulonuose.
Tel. (8-682) 45168.

Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, 
kompleksines trąšas. Pristato, išrašo 
sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Balandžio 13 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, tu-
rėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina nuo 3,50 euro. 
Viešintose 9.40, Didžiuliškėse 9.50, Padvarninkuose 9.55, 
Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje 10.10, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose 
10.35, Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie turgelio) 
11.00, Daujočiuose 11.30, Auleliuose 11.40, Mačionyse 
13.50, Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 
14.15, Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose 
14.50, Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose 15.15, Kavarske 
15.25, Janušavoje 15.35, Pienionyse 15.40, Repšėnuose 
15.50, Traupyje 15.55, Laukagaliuose 16.05, Troškūnuose 
16.15, Vašokėnuose 16.30, Surdegyje 16.40, Raguvėlėje 
17.00, Levaniškyje 17.20

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! 
Balandžio 9 d. (sekmadienį),  prekiaus 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai au-
gančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais mėsiniais 
broileriais, 1-2 savaičių paaugintais mėsiniais broile-
riais, vienadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų. Jei 
vėluosime, prašome palaukti Tel. (8-608) 69189. 
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, 
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 
7.55, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 
15.50, Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų že-
mes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkė išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemę Anykščių r.

Tel. (8-623) 20623.

Išnuomoja žemę Levaniškių k., 3 ha 
suarta, 1 ha pieva. 

Tel. (8-671) 08059.

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Išsinuomotų dirbamos žemės nuo 
5 ha ir daugiau Debeikių seniūnijoje. 
Mokėtų 120 Eur/ha.

Tel. (8-681) 79975.

Dovanoja 
Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti 

patiems.
Tel. (8-686) 46467.
 
Buitinės technikos 
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 

šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Vyksta į iškvietimus, suteikia 
garantiją.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, (8-699) 
65148, (8-689) 97341.

Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba: virtu-

vės, miegamojo, prieškambario, vaikų 
kambario, slankiojamosios sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, 
valymo įrenginius. Mini ekskavatoriu-
mi kasa vandens šulinius iki 7 renti-
nių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus. Parduoda rentinius, atveža.

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

Angarų, rąstinių statinių staty-
ba, medienos pjovimas kliento 
namuose. 

Tel. (8-656) 51760.

Kokybiškai ir nebrangiai atlieka 
statybos ir apdailos darbus: me-
dinių namų dažymas, trinkelių 
dėjimas, plytelių klijavimas ir kiti 
darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Tinkavimas  gipsiniu ir kalkiniu 
mišiniu. 

Tel. (8-621) 67776.

Atlieka vidaus, lauko apdailos ir 
kitus įvairius statybos darbus.

Tel. (8-676) 48336.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel.: (8-698) 47767, 
(8-682) 37022.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Remontuoja, valo krosnis ir ka-
minus. Klijuoja akmenis, juos mū-
rija. Dažo namus. 

Tel. (8-600) 81264.

Veža įvairius krovinius iki 10 t 
mašina su kranu, savivarčiu iki 6 
t ir krovininiu mikroautobusu iki 1 
t. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

Veža smėlį, žvyrą, juodžemį, 
skaldą, maltą betoną. 

Tel. (8-612) 76575.

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

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikia garan-
tiją. 

Tel. (8-699) 81270.

Aukštaitijos kasyba kasa koky-
biškus nebrangius tvenkinius, at-
lieka kitus panašius darbus. 

Tel. (8-646) 19349. 

Ilgastrėliais ekskavatoriais pigiai, 
greitai ir kokybiškai kasa,valo kūdras, 
ežerų pakrantes, buldozeriais išlygina 
žemes. Jūsų patogumui dirba ir sa-
vaitgaliais. Sunkiasvorio tralo nuoma.

Tel. (8-683) 72277.

Požeminiu būdu kloja kanalizacijos, 
vandentiekio, tinklus. Nekasant grun-
to ir neardant dangų .

Tel. (8-683) 72277.

Pjauna, tvarko apleistus laukus, 
griovius, miškus, šakas išsiveža. 

Tel. (8-676) 15095.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža 
peraugusius krūmus, beverčius me-
džius iš žemės ūkio paskirties žemių, 
pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).

Tel. (8-601) 30865.

Nemokamai iškerta krūmus ir kitą 
menkavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

Pjauna pavojingai augančius me-
džius, geni šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Sunkiasvore technika rauna kel-
mus, tvarko apleistus sklypus, sody-
bas, formuoja šlaitus, reljefus.

Tel. (8-683) 72277.
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siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.
PERKA
veršelius iki 6 mėn., 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

PERKAME 
MIŠKĄ SU ŽEME 

ARBA IŠSIKIRSTI. 
MOKAME BRANGIAI.

Tel. (8-604) 84051.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome iš 
karto, sutvarkome dokumentus. 
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. 
Tel.: (8-647) 87959.

Perkame žemę arba 
mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaitome iš 
karto, siūlyti jau dabar. 

Tel. (8-648) 20000.

Perkame sodybą arba žemę 
prie ežero, upės ar miško, 
vaizdingose vietovėse gali 
būti išlikę pamatai. Žinantys 
siūlykite. Atsilyginsime! 

Tel. (8-684) 44444.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Siūlo darbą 
sraigių 

supirkėjams. 
Darbas namuose.
Tel. (8-609) 67419.

Reikalingi 
darbuotojai: 

- ekskavatorininkas,
- buldozerininkas. 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

UAB „Anrestas“ reikalingi 
gipso kartono 

montuotojai, tinkuotojai, 
plytelių klijuotojai, dažyto-

jai, statybos meistras.
Kreiptis: Gegužės g. 14, 

Anykščiai, tel. (8-381) 5-25-00.

Tarptautinių pervežimų 
įmonei 

reikalingi vairuotojai - eks-
peditoriai. 

CV siųsti: info@autoutena.lt, 
kreiptis tel. (8-698) 43683.

UAB „Seifuva“ siūlo darbą 
Utenoje 

suvirintojams, 
šaltkalviams-suvirintojams. 
Darbo pobūdis:  metalinių 

konstrukcijų virinimas poroje - su-
virintojas ir šaltkalvis.

Reikalavimai: patirtis virinant 
pusautomačiu, suvirintojams tu-
rėti suvirintojo pažymėjimą, mo-
kėti skaityti brėžinius.

Privalumai: neturintis žalingų 
įpročių.

Konkurencingas atlyginimas, 
galimybė kompensuoti kelionės 
išlaidas.
CV siųsti el. paštu: info@seifuva.lt, 

Tel. (8-686) 34054. 
Pramonės g. 7, Utena

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 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

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus visoje 
Lietuvoje.  Nebrangiai atlieka vi-
sus geodezinius matavimus. 

Tel. (8-650) 16017.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir iš-
sikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Miškus, namus, sodybas, butus. 
Aukščiausia rinkos kaina. Teikia 
paskolas su turto įkeitimu. 

Tel. (8-654) 86640.

Brangiai - žemės ūkio paskir-
ties žemę Debeikių seniūnijoje. 
Mokėtų iki 3 500 Eur/ha.

Tel. (8-681) 79975.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumen-
tus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Įmonė brangiai - įvai-
raus amžiaus arklius. Sveria 
el.svarstyklėmis. Pasiima greitai. 
Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890.

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus: 
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito 
vietoje. Veža į užsienį.

Tel. (8-662) 50592.

Kita

Malkas išsikirsti. Retinimo dar-
bai. Greitas atsiskaitymas.

Tel. (8-659) 51391.

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis 
Ukmergėje, - pašarinius grūdus. 

Tel. (8-686) 11232.

UAB “Algrida” ieško pardavimų 
vadybininko.

CV siųsti alvaidas-@algrida.lt
Tel.: (8-620) 47227, 
(8-620) 47228.
 
UAB “DEGTA” ieško degalinės 

operatoriaus dirbti Anykščių m. 
degalinėje vasaros laikui. 

Tel.: (8-682) 28089, 
(8-381) 5-07-50. 

Reikalingas vairuotojas, turintis 
E kategoriją darbui Švedijoje.

Tel. (8-612) 27016.

Reikalingi santechnikai, 
baldininkai ir staliai darbui 
Vokietijoje. 

Tel. (8-652) 20003.

Reikalingas ekskavatorinin-
kas, turintis darbo patirties.

Tel. (8-699) 47929.
 
Reikalingi darbuotojai vynuo-

ginių sraigių supirkimui. Darbas 
pagal savo gyvenamąją vietą. 
Privalumas, jei supirkėjas arba 
jo šeimos nariai patys renka 
sraiges.

Tel. (8-608) 80687.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė pasiduoda 
pavasariui ant Kasagorų

mėnulis
balandžio 10 d. - pilnatis

oras

1
8

Paladijus, Aurimas, Dalia, 
Kleopas, Gitana, Gitanas.

Valteris, Girtautas, Skirgailė, 
Dionizas, Julija, Alma.

šiandien

balandžio 2 d.

balandžio 3 d.
Apolonijus, Mintautas, Agna, 

Margarita.

vardadieniai

Anykščių kraštui šioje parodoje 
atstovauja fotografai Alfredas Mo-
tiejūnas, Rimantas Čepulis, Vla-
dislovas Maslinskas ir “Anykštos”  
fotožurnalistas Jonas Junevičius.

Didįjį parodos prizą - sidabrinę 
50 litų monetą, skirtą Lietuvos 
gamtai, pelnė klaipėdietė Dalia 
Račkauskaitė už paukštvanagio 
nuotrauką. 

Geriausių parodos nuotraukų 
autoriai apdovanoti diplomais, 
viena jų - jaunimo grupėje ap-
dovanota kavarskietė  moksleivė 
Monika Mačiežaitė.

Parodoje dalyvauja autoriai iš 5 
valstybių ir iš daugelio Lietuvos 
miestų ir rajonų. Parodą aplankyti 
galima iki gegužės mėnesio. 

-ANYKŠTA 

„Žemės dienoje“ – anykštėnai
Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta XVII-oji tarptautinė 

gamtos fotografijų paroda konkursas „Žemės diena, Utena 2017“, 
kurioje 100 autorių eksponuoja daugiau kaip 100 nuotraukų. 

Parodoje - ir penkių anykštėnų nuotraukos.

Ledinis drakonas.                       Monikos MAČIEŽAITĖS nuotr. 

Anykštėnas Vladislovas Maslinskas (dešinėje) susitiko kurso 
draugą, Ekologijos ir Aplinkotyros centro direktorių, doc., dr. 
Stanislovą Sinkevičių.                        Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Blogis žmones tepalieka - 
Amiliutė pievon bėga.
Nuo pavasario kerų
Atsispirt ir jai sunku.

Štai kartu su vėjo šuoru
Užlėkė ant Kasagorų
Ir kraštovaizdžiu gamtos
Jis gėrėjos nuo kalvos

Kokia nuostabi kalva,
Bet nelaiko jau galva
Sukasi, pagalbą šauk – 
Oro gamtoje per daug.

Ir iš laimės
Ar dėl oro
Ritosi
Nuo Kasagorų. 


