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Demografiniai rodikliai rodo 
artėjančią katastrofą Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių rajono gyventojų 
skaičiaus kitimo rodikliai stabi-
liai blogėja. Lietuvos socialinių 
tyrimų centras (LSTC) prabilo 
apie šalyje įsivyravusią depo-
puliaciją, kai gyventojų tankis 
toks mažas, kad teritorijos virs-
ta dykromis. 

Anykščių rajonas ir šioje sta-
tistikoje yra tarp rajonų, ku-
riuose situacija blogiausia. 

Anykščių rajonas pagal kaimų gyventojų tankumą jau ne pirmi metai tarp rečiausiai apgyvendintų, 
bet nykimas vis tiek nelėtėja. Vien oficialiais statistikos departamento duomenimis, per paskutinius 
penkerius metus Anykščių rajone gyventojų dėl mirtingumo ir emigracijos sumažėjo 3 tūkstančiais. 
Ateities prognozės gerų permainų taip pat nežada.                                 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Panevėžio keliai“ šturmuoja 
„Biržinką“ Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Pagaliau prasidėjo Biržynės, 
vadinamojo Biržinkos, kelio 
rekonstrukcija. Bendrovė „Pa-
nevėžio keliai“ už Anykščių 
miesto ribos link Rubikių įkūrė 
aikštelę, o darbai respublikinės 
reikšmės Anykščių - Molėtų 
kelio atkarpoje prasidėjo už J. 
Biliūno gimnazijos. Remontas 
vyksta 5 kilometrų kelio atkar-
poje. Joje iki 30 kilometrų per 
valandą ribojamas transporto 
eismo greitis, tad važiuojan-
tiems į Uteną geriau pasirinkti 
kitą kelią, o važiuojantiems į 
Skiemonis ar Molėtus kelionė 
gali užtrukti 15 – 20 min. ilgiau. 
Kelininkai žada šią kelio at-
karpą rekonstruoti iki rudens, 
nors darbų pabaiga numatyta 
kitą pavasarį. Kelio atkarpos 
rekonstrukcijai bus išleista 2,2 
milijono eurų.

Retai apgyvendinta teritorija 
laikoma tokia, kurioje gyvento-
jų tankumas yra 12,5 gyventojo 
viename kvadratiniame kilome-
tre. Pernai metų duomenimis, 
retai apgyvendinta teritorija gali-
ma vadinti beveik pusę Lietuvos 
– 45 procentai. Retai apgyven-
dintomis savivaldybėmis galima 
vadinti 22, kai 2001 metais jų 
buvo 7. Tačiau ir tarp jų yra „ly-
deriai“, kurie išsiskiria itin prastais 
gyventojų tankio rodikliais, lyginant 
su kitais. Tarp jų – 
Anykščių rajonas. 

Kelininkai dirba beveik visoje 5,4 km rekonstruojamo kelio 
Anykščiai – Skiemonys atkarpoje.  

Mamų diena

Sako, kad mamos viską žino. 
Nemanau. Man mama liepė mo-
kytis, aš klausiau, mokiausi, o 
mano draugui Vyckai jo mama 
neliepė, tai jis nesimokė. Aš bai-
giau aukštąją, nes mama norėjo, 
o jis traktoristu ėjo dirbt, nes jo 
mama nieko nenorėjo. 

Dabar, kai skaitau darbo skel-
bimus, su tokiu aukštuoju kaip 
mano, specialistų nereikia nie-
kur, o traktoristų reikia visur. Ir 
važinėja Vycka nauju traktoriu-
mi, o aš – senu opeliu. Aš taip 
ir galvojau, kad mamos klausyti 
nereikia. 

Linas BITVINSKAS

Gėlės ir 
„kavutė“ – už 
mokesčių 
mokėtojų 
pinigus

Apie buto 
remontą bus 
privalu 
informuoti 
savivaldybę

Apie tamsią 
palėpę, salą 
ežere ir knygas, 
panašias į 
plaštakes

Tyrimas dėl 
galimai 
narkotikais 
apsinuodijusių 
gimnazisčių 
tęsiamas

Konkursai. Anykščių rajono sa-
vivaldybė skelbia net 3 konkursus į 
valstybės tarnybą: vyriausiasis speci-
alistas reikalingas Architektūros ir ur-
banistikos, Kontrolės ir audito tarny-
bos, Vaiko teisių apsaugos skyriams. 

Vežėjas. Savivaldybės adminis-
tracija paskelbė Anykščių rajono sa-
vivaldybės vežėjo paslaugų viešojo 
pirkimo techninės specifikacijos vie-
šąjį pirkimą. Šiuo metu vežėjo pas-
laugas atlieka UAB „Autovelda“. 
Tapti nuolatiniu vežėju bendrovei 
kelias užkirstas dėl pasenusio auto-
busų parko.

Medicina. Kai kurie kandidatai į 
Seimą gyventojams žada vėl į kai-
mus sugrąžinti medicinos punktus. 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro direktorė Zita Neniš-
kienė priminė, kad įstaigos struktūrą 
tvirtina Anykščių rajono savivaldy-
bė. Medicinos punktas kuriamas, kai 
gyvenvietėje 800-1500 gyventojų, o 
ji nutolusi nuo sveikatos priežiūros 
įstaigos daugiau kaip 15 kilometrų. 
Patalpose privalo būti šiltas ir šaltas 
vanduo bei kanalizacija. Ir slaugyto-
ja turėtų gyventi ten pat”, - sakė Z. 
Neniškienė.

Tiria. Dėl balandžio 7 dienos ava-
rijos prie Anykščių „Norfos“ parduo-
tuvės, per kurią žuvo žmogus, vyksta 
ikiteisminis tyrimas. Kol kas avarijos 
priežastys ir kaltininkas nėra nustaty-
ti. Sunkvežimio, po kurio ratais žuvo 
dviratininkas, vairuotojas buvo blai-
vus. O ar blaivus buvo žuvęs dvira-
tininkas, policijos pareigūnai kol kas 
neatskleidžia, nes neva ši žinia gali 
pakenkti  ikiteisminiam tyrimui. 

Seniūnai. Vakar pramogų ir spor-
to centre „Nykščio namai“ vyko 
Lietuvos savivaldybių seniūnų atsto-
vų seminaras – diskusija „Seniūnijų 
vaidmuo formuojant socialinę politi-
ką“. Galima sakyti, kad seniūnai virė 
savo sultyse, nes į seminarą neatvy-
ko Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos atstovai. Ministras Linas 
Kukuraitis telefonu atsiprašė seniū-
nų dėl organizacinio nesusipratimo.

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina 
– 20 eurų.
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spektras

„Sprendimo byloje dar nėra ir 
ikiteisminio tyrimo terminas pra-
tęstas iki gegužės 9 dienos, ka-
dangi pareigūnai dar tikrina tam 
tikras aplinkybes“, - apie rezonan-
sinį  įvykį Anykščių Jono Bil;iūno 
gimnazijoje, kuomet galimai nar-
kotinėmis medžiagomis apsinuo-
dijo mažiausiai dvi nepilnametės,  
„Anykštą“ informavo Panevėžio 
apygardos prokuratūros Organi-
zuotų nusikaltimų ir korupcijos ty-
rimo skyriaus prokuroras Saulius 
Daunoravičius.

Bet kokios ikiteisminio tyri-
mo detalės kol kas neatskleidžia-
mos, tyrimas, anot prokuroro 
S.Daunoravičiaus, yra „jautrus“, 
nes susijęs su nepilnamečiais.

„Apie perspektyvą kalbėti sun-
ku, nes už narkotinių medžiagų 
vartojimą yra numatyta atsakomy-
bė Administracinės teisės pažeidi-
mų kodekse, tačiau jautru tai,  kad 
veika susijusi su nepilnamečiais“, - 
sakė prokuroras S. Daunoravičius.

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas priimtą pro-
cesinį sprendimą žada komentuoti 
tik leidus ikiteisminį tyrimą kuruo-
jančiam Panevėžio apygardos pro-
kuratūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo skyriaus pro-
kurorui S. Daunoravičiui.

Praėjusių metų gruodį mažiau-
siai dvi Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos moksleivės galimai 
narkotinėmis medžiagomis apsi-

Tyrimas dėl galimai narkotikais apsinuodijusių 
gimnazisčių tęsiamas

Ikiteisminis tyrimas dėl praėjusių metų gruodį galimai narkotinėmis medžiagomis apsinuodijusių 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleivių tęsiasi jau penkis mėnesius. Šiuo metu tyrimą kuruo-
ja Panevėžio apygardos prokuratūra.

Tuo tarpu Anykščiuose policija vėl sulaikė šešis narkotinėmis medžiagomis disponavusius asmenis.

nuodijo gimnazijoje pamokų metu.
Viena iš jų mokosi 10 klasėje. Dėl 
apsinuodijimo gimnazistės buvo 
perduotos į medikų rankas. Po 
kelių dienų moksleivės  sugrįžo į 
gimnaziją ir lanko pamokas.

Praėjusių metų spalį vykusios 
rajono moksleivių apklausos metu 
buvo klausiama, kiek mokyklose 
aktuali narkotikų problema. Aštuo-
nių mokyklų moksleiviai nurodė, 
kad narkotikų problema nėra aktu-
ali, tačiau Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos moksleiviai nurodė, 
kad aktuali. 

Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos direktorė Regina Drūsienė 
„Anykštą“ tikino, kad gimnazijoje 
vykdoma griežta pašalinių kontro-

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė tvirtino, kad gimnazijoje kontrolė 
griežta, bet moksleivių kišenių mokytojai tikrinti negali.  

lė, tačiau tai, ką savo kuprinėse ar 
kišenėse nešiojasi moksleiviai, pe-
dagogai tikrinti neturi teisės.

Anykščiuose policijai vėl įkliu-
vo keletas asmenų, disponavusių 
narkotinėmis medžiagomis. Ba-
landžio 6 dieną  apie 17.50 val. 
Anykščiuose, Gegužės gatvėje, 
buvo sustabdytas automobilis 
„Audi  A4“, vairuotojamas vaikino 
(g. 1999 m.), kartu važiavo vyriš-
kis (g. 1984 m.), mergina (g. 2000 
m.), vaikinai (g. 1998 m.) ir (g. 
1999 m.). Transporto priemonė-
je rasti du lankstinukai su žalsvos 
spalvos augalinės kilmės galimai 
narkotine medžiaga. Įtariamieji 
keleiviai sulaikyti.

Tą pačią dieną, apie 18.20 val., 
Anykščiuose, prie Vairuotojų 
gatvės 3-uoju numeriu pažymė-
to  namo, sulaikytas jaunuolis (g. 
1994 m.), kurio kelnių kišenėje 
rastas popieriaus lankstinukas su 
žalsvos spalvos augalinės kilmės 
galimai narkotine medžiaga. Įta-
riamasis sulaikytas. 

Balandžio 7 dieną, apie 12.21 
val., Anykščiuose, Vairuotojų ga-
tvėje, automobilio „Audi 100“, kurį 
vairavo vyras (g. 1995 m.), salone 
rastas skaidrus plastiko maišelis su 
viduje esančia žalsvos spalvos au-
galinės kilmės, galimai narkotine, 
medžiaga. Įtariamasis sulaikytas.

Už neteisėtą disponavimą nar-
kotinėmis ar psichotropinėmis me-
džiagomis turint tikslą jas platinti ir 
šių medžiagų platinimą (Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 
260 str. 1 d.) numatytas laisvės at-
ėmimas nuo dviejų iki aštuonerių 
metų, o už narkotinių ar psichotro-
pinių medžiagų kontrabandą (Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 199 str. 3 d.) numatytas 
laisvės atėmimas nuo trejų iki de-
šimties metų.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

„Maisto banko“ akcija Anykš-
čiuose, kaip ir visoje Lietuvoje, 
vyko dvi dienas. Anykščių pre-
kybos centruose savanoriavo 42 
žmonės – vieni prie įėjimų į cen-
trus dalijo akcijos skrajutes, kiti 
– į vežimus krovė ir kruopščiai 
pildė dokumentus apie paaukotus 
maisto produktus. 

Suskaičiuota, kad Anykščiuose 
šioje akcijoje dalyvavo 643 geros 
valios žmonės, kurie paaukojo 
1 715 vienetų ilgai negendančių 
maisto produktų už 1 875,6 Eur. 

Nuolat šiose – du kartus per 
metus – vykstančiose „Maisto 
banko akcijose“ „dirba“ Anykščių 
vaikų ir jaunimo užimtumo cen-

Aukotojų kasmet daugėja 
Simboliniu laiku – likus savaitei iki šv. Velykų – visoje Lietu-

voje buvo vykdoma „Maisto banko“ akcija. Šios akcijos rengėjai 
skelbia, jog tai buvo rekordinė dosnumo akcija ir šventinis stalas 
stokojantiems buvo ne toks kuklus. Anykštėnai prie „Maisto ban-
ko“ akcijos prisidėjo beveik 2 tūkstančiais eurų.

tro savanoriai. Šiemet jų dalyva-
vo 12, o pasiektais rezultatais jie 
aplenkė kitus akcijos savanorius. 
Nors tai tikrai ne lenktynės, kas 
daugiau surinks maisto produktų, 
šio centro vaikai per dvi dienas 
surinko 641 vienetą negendančių 
maisto produktų, kurių vertė 737, 
28 Eur. Vaikai aukų sulaukė iš 
231 aukotojo. 

Džiugina ir visos Lietuvos re-
kordas. Dvi dienas maisto aukoję 
geradariai „Maisto banko“ ak-
cijos savanoriams perdavė 360 
tūkst. vienetų  įvairių ilgai negen-
dančių maisto produktų. 

Preliminariais duomenimis, 
„Maisto banko“ akcijos aruodą 
šįkart papildė 412 tūkst. eurų ver-
tės maisto atsargos.

„Lyginant su praeitu pavasariu, 
žmonių paaukoto maisto kiekis 
yra 18 proc. didesnis. Tokio re-
zultato dar nebuvome pasiekę“, 
- sako „Maisto banko“ vadovė 
Deimantė Žebrauskaitė.

Ūgtelėjusią maisto produktų 
vertę sąlygojo pastaruoju metu 
brangę maisto produktai.  „Paau-
kotų maisto produktų vidutiniška 
vertė 6,5 proc. didesnė, nei per-
nai”, - teigia labdaros organizaci-
jos vadovė. 

- ANYKŠTA  

Pastaba. Krašto apsaugos minis-
tras Raimundas Karoblis paskyrė 
pastabą aukšto rango ministerijos 
pareigūnui Arturui Plokšto dėl to, 
kad jis pernai pritarė sraigtasparnių 
remontui Rusijoje. „Komisija kons-
tatavo, jog A.Plokšto dėl aplaidumo 
neatsižvelgė į Strateginių prekių 
kontrolės įstatymo nuostatą ir taip 
neatliko savo, kaip valstybės tarnau-
tojo, pareigos laikytis visų Lietuvos 
teisės aktų ir užtikrinti jų vykdymą. 
Už padarytą tarnybinį nusižengimą 
(valstybės tarnautojo pareigų neat-
likimas arba netinkamas atlikimas) 
skirta tarnybinė nuobauda - pasta-
ba“, - BNS sakė ministro atstovė 
Vita Ramanauskaitė.

Kalnas. Beveik po keturių mėne-
sių pertraukos planuojama lankyto-
jams atidaryti Gedimino kalną Vil-
niuje. „Balandžio 21 dieną žadame 
atidaryti Gedimino kalną. Į jį bus ga-
lima pakilti istoriniu taku nuo Vilnios 
upės pusės“, – trečiadienį BNS sakė 
Nacionalinio muziejaus atstovams 
ryšiams su žiniasklaida ir visuome-
ne Arminas Šileikis. Jo teigimu, tuo 
pačiu metu ant kalno bus vykdomi ir 
archeologiniai kasinėjimai, ir šlaito 
tvirtinimo darbai, tačiau jie netruk-
dys lankytojams. Kalno teritorija 
vasaros sezono metu bus atvira nuo 
7 val. iki 23 val., Gedimino bokštas 
– nuo 10 val. iki 21 valandos.

Inovacijos. Prieš trejus metus Lie-
tuvos mokslininkų įkurta biotechno-
logijų įmonė UAB „Froceth”, vie-
nintelė šalyje gaminanti kiekvienam 
pacientui individualiai pritaikomus 
pažangios terapijos vaistinius prepa-
ratus (PVTP), šiemet baigė įgyven-
dinti savo pirmąjį investicinį etapą. 
Jo metu įsteigtas analogų šalyje ne-
turintis riebalinių audinių bankas bei 
vienintelė Baltijos šalyse PTVP ga-
mybai skirta laboratorija, gaminanti 
šalyje unikalų vėžio imunoterapijai 
skirtą preparatą. Į bendrovę nuo jos 
įkūrimo pradžios jau investuota apie 
0,5 mln. eurų.

Pilietybė. Seime guli įstatymo 
projektas, leidžiantis po Nepriklau-
somybės atkūrimo išvykusiems į 
Europos Sąjungos ir NATO valsty-
bes mūsų tautiečiams turėti dvigubą 
pilietybę. Seime surinkta daugiau 
kaip 100 parlamentarų, kurie linkę 
dvigubą pilietybę suteikti ne keičiant 
Konstituciją, t. y. ne referendumu, o 
pataisius Pilietybės įstatymą. Seimo 
pirmininkas V. Pranckietis vos prieš 
savaitę tokius ketinimo motyvus aiš-
kino taip: esą vienas parlamentaras 
atstovauja 20 tūkst. piliečių, tad bal-
savimas Seime gali atstoti referendu-
mui reikalingų balsų skaičių. Rytą V. 
Pranckietis vis dar buvo tos pačios 
nuomonės, tačiau išėjęs iš prezi-
dentės papasakojo, ką apie tai mano 
Jos Ekscelencija: “Ji prašė, kad mes 
elgtumės pagarbiai su Konstitucija. 
Mes neabejojame, kad privalome 
elgtis pagarbiai su Konstitucija.”

Draugai. Rusija trečiadienį užblo-
kavo Jungtinių Tautų Saugumo Tary-
bos pareiškimą, smerkiantį naujausią 
Šiaurės Korėjos raketos bandymą, 
nors aštraus tono JAV pasiūlytą pa-
reiškimą palaikė net Kinija, pranešė 
diplomatai. Siūlytame pareiškime, 
su kuriuo susipažino naujienų agen-
tūra AFP, taip pat reikalauta, kad 
Šiaurės Korėja „daugiau neatliktų 
jokių branduolinių bandymų“ ir po 
sekmadienį Pchenjano surengto ne-
pavykusio raketos bandymo nebe-
leistų jokių raketų.

Parengta pagal BNS

Planuojantys statybos, remonto, 
montavimo darbus gyvenamosiose 
vietovėse, privalo ne vėliau kaip 
prieš septynias  kalendorines dienas 
iki šių darbų pradžios raštu pateikti 
savivaldybės administracijai prane-
šimą, kuriame turi būti nurodoma: 
informacija apie triukšmo šalti-

nių naudojimo vietą, planuojamas 
triukšmo lygis ir jo trukmė per parą, 
triukšmo mažinimo priemonės, 
galimas naudojamų medžiagų ar 
išmetamų į aplinką teršalų neigia-
mas poveikis aplinkai. Nepateikus 
nurodyto pranešimo, darbai negali 
būti pradėti, o jau pradėti turi būti 

Apie buto remontą bus privalu 
informuoti savivaldybę

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Au-
dronius Gališanka išleido įsakymą, kuriame nurodoma, kad gy-
venantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto re-
montą gyventojams apie planuojamą triukšmą iš anksto reikės 
informuoti savivaldybę.

nedelsiant nutraukti.
Kaip bus laikomasi savivaldy-

bės administracijos direktoriaus 
A.Gališankos įsakymo dėl triukš-
mo, stebės savivaldybės gydytoja 
Vaiva Daugelavičienė, kuri paskirta 
statybos darbų triukšmo kontrolie-
re.

Nauja tvarka siekiama sutramdy-
ti vakarais daromus remontus, kai 
triukšmas trukdo kaimynams ilsė-
tis. Anykščių rajono savivaldybėje 
atlikti triukšmingus statybos darbus 
(remonto, rekonstrukcijos, statymo, 
montavimo ir kitokią veiklą, išsky-

rus avarijų ir stichinių nelaimių li-
kvidavimo darbus) gyvenamosiose 
patalpose ir gyvenamosiose teritori-
jose leidžiama darbo dienomis nuo 
8  iki 21 val., šeštadieniais -  nuo 9  
iki 20 val.. Draudžiama - sekmadie-
niais ir švenčių dienomis.

Administracinių teisės nusižengi-
mų kodekso  48 straipsnis už triukš-
mo valdymo įstatymo nevykdymą 
ar pažeidimą užtraukia baudą nuo 
50 iki 300  Eur, o šis nusižengimas, 
padarytas pakartotinai, užtraukia 
baudą nuo 280  iki 600 Eur.

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Kam būtų 
naudinga 
dviguba 
pilietybė?

(Atkelta iš 1 p.)
Jau 2001 metais Anykščių rajonas 

pateko tarp tų septynių rajonų, ku-
riuose kaimo gyventojų tankis buvo 
mažesnis nei 12,5 gyventojo kvadrati-
niam kilometrui, bet nuo ribos, skirian-
čios retai apgyvendintus rajonus nuo 
vidutiniškai, buvo netoli. Šiais metais 
už Anykščių rajoną rečiau gyvenamos 
buvo tik Rietavo, Zarasų, Ignalinos, 
Varėnos ir Švenčionių rajonų kaimiš-
kos teritorijos. Anykščių rajone kaimo 
gyventojų teliko tik apie 8-is kvadrati-
niame kilometre. 

„Akivaizdi tendencija: kuo mažes-
nis gyventojų tankumas, tuo prastes-
ni demografiniai rodikliai, todėl 10 
žmonių 1 kv. km galima laikyti kritine 
riba, kurią peržengus depopuliacijos 
procesas tampa negrįžtamas“, - „Lie-
tuvos žinios“ cituoja LSTc vyresnįjį 

mokslo darbuotoją, daktarą Vidmantą 
Daugirdą.

„Prielaidų pasikeitimui nėra. Emi-
gracija iškirpo didelę dalį reprodukty-
vių potencialiai gyventojų. Demogra-
finiai rodikliai retai apgyvendintose 
teritorijose yra labai prasti. Itin mažas 
gimstamumas – nuo šalies vidurkio 
skiriasi tris kartus. Mirtingumas dide-
lis, didesnis nei šalies vidurkis. Ga-
lima sakyti, vyksta išmirimas“, - V. 
Daugirdo mintį cituoja „Valstietis.lt“. 
Statistikos departamento pateikiama 
statistika leidžia suprasti ir paaiškina, 
kodėl Anykščių rajono demografi-
niai rodikliai tokie neguodžiantys. 
Anykščių rajone 2016 metais gimė 
201 kūdikis (duomenys pateikti, kaip 
išankstiniai), o mirė 509 gyventojai. 
Tad vien nuo gimusių – mirusių skir-
tumo rajono gyventojų tik per metus 

Demografiniai rodikliai rodo 
artėjančią katastrofą

sumažėjo daugiau nei trimis šimtais, o 
blogiausia, kad pastaruosius penkerius 
metus panašus ir didesnis skirtumas 
tapo nuolatiniu.

Be daug metų besitęsiančio dides-
nio mirtingumo Anykščių rajone, per-
nai metais itin padaugėjo išsikeliančių 
kitur gyventi žmonių. 

Paliekančių Anykščių rajoną tapo 
kaip niekada daug. Jei 2012 metais 
Anykščių rajoną paliko 290 žmonių 
daugiau, nei į jį atvyko, o 2013 metais 
šis skirtumas buvo 268, 2014 metais 
– 177 žmonės, 2015 metais – 278, tai 
pernai metais skaičiai išaugo drastiš-
kai, kaip per 2014 – 2015 metus kartu 
paėmus – išvykti iš Anykščių rajono 
panoro 448 gyventojais daugiau, nei 
į jį persikelti. Tačiau neatmestina, kad 
toks didelis išvykusių skaičius gali 
būti kokių nors išvykimo deklaravimų 
pasikeitimų padarinys. Iš viso 2016 
metais, statistikos departamento duo-
menimis, oficialiai Anykščių rajoną 
paliko 1 229 rajono gyventojai, o atvy-
ko 781 žmogus.

Savo vaikais vadina šešis

Visa darbinė A. Bauros karjera 
susieta su Anykščių rajonu. Pir-
moji jo darbovietė – „Už taiką“ 
kolūkis (Leliūnai), kur A. Bau-
ra keletą metų dirbo agronomu. 
Jis yra buvęs ir Anykščių mero 
patarėju bei savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi, tačiau 
didžiąją laiko dalį A. Baura dir-
bo žemės ūkio srityje. 

Savo nuopelnų šioje srityje jis 
nesureikšmina. „Visuomet buvo 
komanda ir, ką pasiekėme, tai 
nebuvo vien mano nuopelnas“, – 
dėstė A. Baura.  

Su žmona Aurelija, mirusia 
2007-aisiais, A. Baura užaugino 

dukrą Vaidą bei sūnus Egidijų 
ir Mindaugą. Vaida – lituanistė, 
gyvena ir dirba Vilniuje, o abu 
A. Bauros sūnūs – pagal išsilavi-
nimą geografijos mokytojai, abu 
jie ūkininkauja Anykščių rajo-
ne. Vienas augina grūdus, kitas 
- gėles. Tėtis jiems priešokomis 
ūkiuose talkina.

Gyvenimas susiklostė taip, jog 
savais vaikais A. Baura vadina 
ne tik Vaidą, Egidijų ir Mindau-
gą, bet ir tris antrosios žmonos 
Raimondos dukras. Mažiausioji 
žmonos dukra dabar gyvena kar-
tu su A. ir R. Bauromis. Beje, A. 
Baura prisiminė, kad Raimon-
da buvo pirmoji ir Egidijaus, ir 
Mindaugo mokytoja. 

Didžiausia Antano Bauros vertybė – 
kantrus ir nuoseklus darbas
Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 

vedėjas Antanas Baura - vienas iš trijų anykštėnų, kurie balan-
džio 23-ąją varžysis dėl Seimo nario mandato Anykščių-Panevė-
žio apygardoje. Tiesa, pats Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
kandidatas A. Baura kuklinosi, sakė esąs tik „Anykščių žentas“, 
mūsų rajone apsigyvenęs 1977-ųjų vasarą. A. Baura gimė Utenos 
rajone Guliešonių kaime, baigė šio rajono Vyžuonų vidurinę mo-
kyklą. O aukštąjį agronomo išsilavinimą jis įgijo Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje. 

Eina kantriai dirbti, 
o ne triukšmauti

Jeigu rinkėjai nuspręs, kad 
A. Baura vertas vėl būti Seimo 
nariu, jam nereikės klaidžioti 
parlamento koridoriais nei tie-
siogine, nei perkeltine prasme. 
Jis Seime jau dirbo 2000-2004 
m. bei 2008-2012 m. kadenci-
jose, abu kartus į parlamentą jis 
pateko ne pagal partijos sąrašą, 
o buvo išrinktas vienmandatėje 
Anykščių-Kupiškio apygardoje. 

Kalbėdamas apie savo politi-
nius siekius, A. Baura aiškino, 
kad jaučiasi tvirtai, žino, ką ti-
krai Seime darys, tačiau nėra 
linkęs žarstyti nelogiškų ir neį-
gyvendinamų pažadų. „Yra Vy-
riausybės programa, yra kryptys, 
yra tikslai ir jų, atėjęs į Seimą, 
sieksiu“, – aiškino politikas. Jis 
gana ironiškai žiūrėjo į kai ku-
riuos  kolegas kandidatus  į Sei-
mą Anykščių–Panevėžio apygar-
doje. Mat nemaža dalis politikų 
deklaruoja, kad jei bus išrinkti, 
Seime vers kalnus, tiesiog Lietu-
vą iš esmės pakeis, tačiau realiai 
didžioji dalis A. Bauros varžo-
vų, jeigu būtų išrinkti, nugrimz-
tų į opoziciją ir rinkėjams iš to 
naudos nebūtų, nebent pramoga, 
per televiziją girdint, kaip mūsų 
apygardoje išrinktas Seimo na-
rys aštriai pasisako.    

Seimo narys ir vietos valdžia 
turi siekti bendrų tikslų

A. Baura aiškino, kad ypač 
svarbus Seimo nario veiklos as-
pektas – darnus darbas su rajono 
vadovais bei rajono Taryba. 

„Čia karo negali būti. Jei ne-
bus normalaus bendradarbiavi-
mo, kentės rajonas, o tuo pačiu 
ir rinkėjai“, – tikino politikas.

Kalbėdamas apie balandžio 
23 dienos Seimo nario rinkimus, 
A. Baura sakė, kad svarbu, jog 
žmonės neliktų abejingi ir rin-
kimuose išreikštų savo pilietinę 
pareigą. 

Mat paprastai labiausiai val-
džia nepatenkinti būna tie, kurie 
apskritai nedalyvauja rinkimuo-
se.  

 Politinė reklama. Apmokėta iš lVŽS 
rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 501

Egidija MIŠKINIENĖ, Grikia-
pelių kaimo (Svėdasų sen.) gyven-
toja:

- Per mažai gilinausi į šią proble-
mą. Man ir mano artimiesiems tai 
neaktualu. Neprieštaraučiau, manau, 
kad nieko baisaus, jeigu žmonės turė-
tų dvi pilietybes.

Stasys MATULIS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Manau, kad reikėtų leisti žmo-
nėms turėti dvigubą pilietybę. Tai 
būtų naudinga ir jiems, ir valstybei. 
Daugelyje pasaulio valstybių taip 
ir yra, o Lietuvoje be reikalo buvo 
pagailėta suteikti pilietybę šokėjo 
Povilo Vanago porininkei Margaritai 
Drobiasko. 

Albertas RAŠČIUS, anykštėnas:
- Leisti žmonėms turėti dvigubą 

pilietybę, man atrodo, būtų neblogai. 
Žadantys sugrįžti emigrantai neturėtų 
problemų, gal vieną kitą tai ir paska-
tintų sugrįžti. Nėr čia ko gailėt tos pi-
lietybės suteikti, žmonėms būtų len-
gviau, o ir Lietuvai, mano nuomone, 
tai būtų naudinga. 

Statybinės įmonės ieško 
pastatų kontoroms kuo 
arčiau savivaldybės? 

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorius, apie tai, ko-
kiu principu atlikta maisto pro-
duktų tiekėjų atranka: 

 „Vykdant įvairių maisto produk-
tų pirkimą, buvo apklausti trys tie-
kėjai, esantys arčiausiai perkančio-
sios organizacijos (Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos) esan-
čios maisto prekių parduotuvės.”

Paprastai vieno gero posūkio 
užtenka…

Rasa ČEPIENĖ, AB „Panevė-
žio keliai“ atstovė ryšiams su vi-
suomene, apie „Biržinkos” kelio 
rekonstrukciją:  

„Tačiau vairuotojams svarbiausia, 
kad rekonstruojamoje kelio atkar-
poje suskaičiuoti net 47 posūkiai, 
kurių liks mažiau ir po rekonstruk-
cijos jie nebus tokie pavojingi.“

Laukinės katės paprastai būna 
ir daug didesnės…

Rasa LIBERTIENĖ, Panevėžio 
gyvūnų globos draugijos vadovė, 
apie atvežamus gyvūnus:

„Štai ir neseniai atvežė kates 
žmogus ir pasakojo, kad sugaudė 
kaip beglobes. Bet iš karto matosi, 
kad tai naminės katės. Laukinių 
kačių lengvai nepagausi, jos puola, 
draskosi, kandžiojasi.”

O vasaromis šunys 
važiuoja atostogų?

Linas ŠULSKUS. Anykščių 
savivaldybės administracijos Ža-
liasis patrulis, apie beglobius gy-
vūnus:

 „Gal pavasarį daugiau nutrūksta 
tų šunelių, bet tikrai nėra taip, kad 
būtų masiškai daug palaidų šunų.”

Jei katė neturi 
dokumento, dešros negaus

Linas ŠULSKUS, apie taisy-
kles: 

„Pagal numatytas taisykles bena-
mes kates šerti yra draudžiama.“

Mokesčių inspekcijoje ne 
visi jumoro jausmą turi

Albertas ŽARSKUS, Lietuvos 
bitininkų sąjungos Anykščių bi-
tininkų draugijos pirmininkas, 
kalbėdamas apie pensijų apmo-
kestinimą juokavo: 

„Kartais juokaudamas pasigiriu, 
kad esu milijonierius, prašom su 
manimi skaitytis. Juk turiu apie tris 
milijonus bitelių galvų.“

Arba leisti kvėpuoti tik 
nuo 21-erių…

Regina STUMBURIENĖ, 
Anykščių kultūros centro etno-
grafė, apie pensijų apmokestini-
mą: 

„Su tokiais ketinimais nebėra kur 
toliau eiti, nebent apmokestinti orą, 
kuriuo kvėpuojame.”
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(Nukelta į 13 p.)

Linas BITVINSKAS

Štai po Velykų vėl pereisime į 
taupymo režimą. Paišlaidavom 
ir užteks. kainos tokios, kad 
mums taupyti padėti pasišovė net 
ir prekybos tinklai.  „Maxima“ 
pažadėjo, kad pirkėjams neberei-
kės medžioti nuolaidų ar mažų 
kainų skirtingose parduotuvėse. 
Dabar kainas „Maxima“ mažina, 
jas lygindama ne tik su lietuvoje 
veikiančiais, bet ir didžiaisiais 
lenkijos prekybos tinklais. Štai, 
pasirodo, kokie taupymo rezervai – 
prekybininkai, kai nori, gali prekes 

ir iki lenkijos kainų lygio nuleisti. 
Stebiu pokyčius ir šalies val-

džioje. Mano kukliu pastebėjimu, 
politikai turi kelis vystymosi eta-
pus arba stadijas. Jos nesikeičia 
jau kuris laikas. Trumpai ap-
žvelgsiu: 1. stadija „Mes galime, 
suprantame, matome“, 2. „Mes 
suprantame, analizuojame padė-
tį“, 3. „Mes sudarome komisi-
jas“, 4. „Mes laukiame  komisijos 
išvadų“, 5. „Mes analizuojame 
komisijos išvadas“, 6 „Mes 
sudarėme pakartotines komisi-
jas“, 7. „Padarytume, bet mums 
trukdo“ ir t.t. Jeigu koks pokyčių 
traukinys ir pajuda greičiau, tai 
jis, be jokios abejonės, lietuvoje 
„varomas“ batų dėžutėmis su 
paskolomis viduje. 

Dabartinė lietuvos valdžia jau 
pasiekė stadiją  „Mes sudarome 
komisijas“. Neliko nei veržlumo, 
nei įsitikinimų. liko tik interesai, 
sakykim, sunaikinti visas urėdijas, 
sunaikinti visas PVM lengvatas ir 
t.t. Štai paskelbta apie rekordinę 
emigracijos bangą, bet ar kas 
nors ta kryptim padaryta? Ar bent 
pasibaisėta? Ar kažkas įvyko? kas 
baisu paprastiems žmonėms, tas 

visai negąsdina politikų. Jie bijo 
tik vieno, kad jų reitingai nenukris-
tų ir Seimo narių skaičius nesuma-
žėtų. Tačiau, kol rinkimai toli, jie 
„dirba“ drąsiai ir tai, kas reikia. 
Tiksliau tai, ko visai nereikia.

kiek matau, „lietuvos gelbė-
jimas“ jau susifokusavo į keletą 
dalykų. Pirmiausia visko stambi-
nimas. 

Planas maždaug toks - palikti 
lietuvoje tris universitetus, tris 
ligonines ir uždrausti alkoholio 
reklamą. „Jeigu žmonės šiandien 
būtų girdėję, ką Seime kalbėjo 
regionų merai ir gydymo įstaigų 
vadovai, tikrai triskart greičiau 
imtų pirkti bilietus, krautųsi mantą, 
griebtų su savim ne tik vaikus, bet 
ir senius. lietuvoje dėl persenusių 
įstatymų, blogo valdymo ir atviro 
mažų ligoninių naikinimo darosi 
nesaugu gyventi. Pagrindiniai 
įvardinti trukdžiai - biurokratija, 
ligonių kasų diktatas, tikrintojų 
reikalavimai vykdyti neįgyven-
dinamus dalykus ir vienintelė jų 
bendravimo forma - finansinės ir 
kitokios bausmės. Tokia ligoninių 
vadovų nuomonė. Abejoju, kad 
greitu laiku kas nors keisis. Svei-

katos apsaugos vadovybė nematė 
reikalo susitikti nei su jais, nei su 
iš visų pakraščių į Seimą atvyku-
siais merais“, - socialiniame tinkle 
paskelbė sveikatos temomis rašanti 
žurnalistė Jolanta Babiliūtė.  

Mus tuoj pat „efektyvins“. 
Nors sveikatos apsaugos pro-
blemos bado akis, bet jų spręsti 
net neketinama. Tačiau sklando 
fantastiniai planai – beveik visus 
ligonius gydyti kaune, Vilniuje ir 
klaipėdoje.  O sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga užuot 
sprendęs problemas, matyt, dieną 
naktį medituoja mąstydamas, kaip 
uždrausti alkoholio reklamą, kaip 
neleisti nusipirkti alaus ar vyno. 
Teisingai daro, užuot leidę pinigus 
„velnio lašams“, tegu piliečiai 
juos moka į biudžetą.  O kad San-
tariškėse ar kauno klinikose jau 
dabar patekti pas specialistą reikia 
kelių mėnesių, tai čia nieko tokio...

kaip ir su miškų urėdijomis 
– palikti vieną įmonę. Nebūtų 
pikta, jei eidami į valdžią politikai 
nebūtų giedoję giesmelės „Regi-
onai, regionai“...  Jie gal turėjo 
omenyje, kad regionai bus visiškai 
sunaikinti? 

Kitas dalykas - PVM lengvatos. 
Politikai didžiuojasi, kad panai-
kino PVM lengvatą šildymui ir 
pristato tai, kaip šaunų darbą. Tai 
reiškia, kad labai daug žmonių už 
šildymą mokės brangiau. 

Dabar kalbama apie kitų PVM 
lengvatų naikinimą paslaugoms. 
Tai reiškia, kad mes už paslau-
gas taip pat mokėsim brangiau. 
Sakykim, už knygas. Politikai gal 
tegu aplanko artimiausią knygyną 
ir pamatys, kad vidutiniškai ir su 
esamu PVM knygos be 10 eurų 
neįpirksi. 

lengvatos gal ir negerai, tačiau 
nieko nekalbama apie lengvatų 
naikinimą stambiam kapitalui ir 
stambiems ūkininkams. Tik gyven-
tojams... Visą valstybės išlaikymo 
našta toliau paliekama paprastam 
žmogui.   

Galima būtų tęsti ir tęsti. Tačiau 
aišku, kad lietuvos demografijos 
ir emigracijos rodikliai bei politikų 
veiksmai turi tiesioginį ryšį.  Tiesa, 
tai anaiptol ne meilės ryšys, iš ku-
rio gimsta vaikai, o greičiau sovie-
tinio kalėjimo prižiūrėtojo rūpestis, 
kad kalinys nenumirtų, nes nebus 
kam įvykdyti darbo normos.  

- Miela Jurga, Jūsų tėviškė – 
Rubikiai netoli Anykščių.  Ar sti-
prina, ar įkvepia rašyti, kurti ta 
slaptinga vieta? 

- Užaugau didelėj, dar mano 
prosenelio ręstoj sodyboj prie pat 
Rubikių ežero. Tame name gyveno 
kelios kartos. Daug kas iš jų gyve-
nimų ir šiandien yra likę: smetoni-
niai kuparai, sviestmušės, verpimo 
rateliai, žarijomis kaitinamas lygin-
tuvas, nebegrojantis patefonas. Visi 
dabar amžiauja tamsioj palėpėj. 
Joje vėjuotą dieną ar naktį girdėt, 
kaip ošia ežeras - pagrindinis mano 
vaikystės personažas, dažnai perso-
nifikuotas ir mistifikuotas. 

Apie tamsią palėpę, salą ežere ir 
knygas, panašias į plaštakes

Jurga Žąsinaitė – rašytoja, užaugusi Rubikiuose, Anykščių ra-
jone, humanitarinių mokslų daktarė, senosios lietuvių literatūros 
tyrinėtoja. J. Žąsinaitė debiutavo 2008 m. apysaka „Akmeniniai 
Avondalio namai“. Naujausias autorės romanas „Azuritijos kar-
dinolai“ pasakoja apie vienišos, savo tapatumo ieškančios moters 
patirtis, bevietiškumą, fizinę ir dvasinę motinystę, priverstinę ir 
pasirinktą tremtį.  Šiandien, balandžio 21 dieną, 16 valandą 30 
minučių ši knyga pristatoma Anykščių viešojoje bibliotekoje.  

Su knygos ,,Azuritijos kardinolai“ autore rašytoja  Jurga  ŽĄ-
SINAITE  kalbasi rašytoja Gintarė ADOMAITYTĖ.

Niekada nebijojau vandens. Va-
sarą plaukdavau (kartais ir be val-
ties) į atokiausias ežero salas (jų net 
16), žiemą kulniuodavau ledu arba 
čiuoždavau slidėmis. Buvau įsika-
lusi sau į galvą, kad mane užauginęs 
ežeras nieko bloga man nepadarys. 
Šis įsitikinimas metams bėgant vis 
blėso. Dabar grįžus tėviškėn nebesu 
tokia drąsi - viena nebeplaukiu, ne-
keliu kojos ant ledo. Matyt, būgstu, 
kad ežeras manęs gali neatpažinti. 
Taip pat ir mano sala. Nepatikėsit, 
vaikystėj turėjau savo salą! Tiks-
liau, maniau, kad ji priklausė tik 
man, nes žinojau, kaip sausuma į 
ją patekti. Vėliau paaiškėjo, kad tą 

kelią žinojo ir kiti, tik mažai kas ten 
lankėsi. Kalbu apie nuostabųjį Per-
taką. Buvau jo gyventoja. Turėjau 
kitą, tik man žinomą vardą - Perta 
Rutekė. Pertako saloj perskaičiau 
visas gražiausias vaikystės knygas. 
Buvau vienišė, bet dėl to nė kiek 
neliūdėjau. 

Ar gimtos vietos įkvepia rašyti? 
Galbūt jų ilgesys. Rubikiai labai 
pasikeitę. Ežero pakrantės priklau-
so naujiems savininkams, taip pat 
ir manasis Pertakas. Perta Rutekė 
ten vietos neberastų. Neberandu ir 
Antano Vienuolio-Žukausko kuo-
lo, prie kurio jis rišdavo savo laivę. 
Močiutė ne sykį rodė, kurioj vietoj 
jis buvo įsmeigtas. A. Žukauskas 
dažnai svečiuodavosi mano prose-
nelių namuose, labai mėgo Rubikių 
ežere žvejoti. Atsiveždavo ir savo 
sūnų Stasiuką, tik šiam žvejyba ne-
rūpėjo, likdavo krante šėliot.

- O kad jau prakalbome apie 
tėviškę, tai ir apie artimiausius 
žmones reikia pakalbėti, apie visą 
giminę. Prisiminkit tuos žmones, 
kurie Jus ugdė, turėjo įtakos. Ar 
atsispindi jų portretai Jūsų kny-
gose - ,,Akmeniniuose Avondalio 
namuose“ ir ,,Azuritijos kardino-
luose“?

- Mane nuolat supo vyresnio 
amžiaus žmonės: seneliai, jų bičiu-
liai, dėdės, tetos. Pirmoji mokytoja 
-  močiutė. Iš jos perėmiau meilę 
knygai, dainai, teatrui (pati dainavo 
ir vaidino). Dar turiu paminėti savo 
dėdę - keistuolį kaimo filosofą, 
įsitikinimais ir gyvenimo būdu la-
bai panašų į Vinco Krėvės Lapiną. 
Taip pat kauniškę tetą, kas mėnesį 
dovanojusią man knygas, pasakoju-
sią apie prieškario Kauną, ten ūžusį 
kultūrinį gyvenimą. Atsimenu, kaip 
ji veždavosi mane į muziejus, tea-
trus, iš Rubikių į Anykščius dardė-
davom siauruku, o iš ten  autobusu 
į Kauną. 

Labai laukdavau ir Rimanto Va-
nago, artimo šeimos bičiulio, tuo-
met mūsų krašte jau žinomo poeto, 
„Moksleivio“ vyriausiojo redakto-
riaus, uolaus žvejo, šmaikštaus pa-
sakoriaus. 

Ilgai galėčiau pasakoti apie tėvo 
giminę, apie jį patį. Trijų mėnesių 
su šeima buvo ištremtas į Krasno-
jarsko kraštą, Pimijos kaimą. Jo 
tėvą (mano senelį) nuteisė myriop, 
ilgus metus kalėjo lagery. Sulaukė 
amnestijos, 1959 m. grįžo Lietuvon 
į sugriautus namus. Mano tėvas 
beveik nemokėjo lietuviškai, sun-
kiai pritapo mokykloj. Bet buvo 
užsispyręs, pasivijo. Užsimojo 
studijuoti mediciną. Įstojo į Kau-
no medicinos institutą. Būtų įgijęs 
pediatro specialybę, tačiau kažkam 
užkliuvo sibirietiška jo praeitis. Vė-
liau neakivaizdžiai studijavo tuo-
metinėje Žemės ūkio akademijoje. 
Bet iki to laiko dar buvo paskelbtas 
dezertyru, nes savo noru pasitrau-
kė iš tarnybos sovietinėje kariuo-
menėje. Norėjo tarnauti ir žaisti 
krepšinį. Savo krašte buvo žinomas 
kaip perspektyvus krepšininkas. 
Be jokios rekomendacijos, be tiks-
laus adreso išvyko į Lvovą prašytis 
priimamas į ASK komandą. Lvove 
buvo sugautas ir nuvežtas pas kari-
nį prokurorą, iš kurio sužinojo, kad 
Anykščių tarybinės teisėtvarkos at-
stovai paskelbė sąjunginę Juozo Žą-
sino paiešką. Tąsyk jam pasisekė, 
išgelbėjo ASK komandos treneris, 
prisiėmęs atsakomybę už itin pers-
pektyvų žaidėją. 

Įdomios tėvo mamos, užaugusios 
Amerikoje, jos brolių - partizaninio 
karo vadų istorijos, bet gal šįsyk ne-
bepasakosiu. Džiaugiuosi, kad turiu 
ką mylėti. Kai ką iš tų mylimųjų 
pasivadinu ir į savo kūrinius. Tiesa, 
nedrąsiai. Jaučiu, kad jų vinklios 
istorijos gali nepaklusti mano, dar 
neįgudusios pasakotojos, gebėji-
mams. 

- Koks vaikas buvo ta Jurga 
Žąsinaitė ir kas liko joje iš vai-
kystės? Kaip nutiko, kad pasirin-
kote filologijos studijas? Ar Jūs 
– humanitarinių mokslų daktarė 
– jaučiatės nutolusi nuo savo vai-
kystės norų? 

- Buvau obuolių ir knygų grau-
žikė. Iš miesto atkakę pusbroliai 
juokdavosi, kad tokiam užkampy 
daugiau nieko ir neveiksi. 

Buvau nepataisoma melagė. Gal-
voje knibždėte knibždėjo aibė keis-
čiausių istorijų. Mokėjau jas tikro-
viškai papasakoti, mano vaikiškais 
melais daug kas tikėjo. Kiek vėliau 
savo melams radau pateisinimą: 
„Aš žinojau, kad sakau neteisybę, 
kad fantazuoju ir meluoju, bet man 

buvo vis viena, nes tiesa buvo bevil-
tiška ir blanki, ir tik svajos pojūtis ir 
jos atšvaitas, buvo tikrasis gyveni-
mas.“ (Erich Maria Remarque)

Tačiau Perta Rutekė ir Jurga Žą-
sinaitė vis dar turi kai ką bendra - 
graužia obuolius ir skaito knygas.

- O dabar jau laikas kalbėti 
apie abi Jūsų knygas. Prisimin-
kime  ,,Akmeninius Avondalio 
namus“ – pasakojimą apie dar-
nią, bet ir keistą, žemiškajame 
pasaulyje nepritampančią šeimą. 
Tokią lyg baladę, lyg sakmę...  Ar 
knygai pasirodžius pasijutote su-
prasta, skaitoma?

- Apysaka „Akmeniniai Avon-
dalio namai“ buvo tyliai skaitoma. 
Kai kam tas sakmiškas kūrinys labai 
patiko, kiti jo nesuprato. Tai buvo 
mano debiutinė knyga, nežinomos, 
tuomet ne Lietuvoj gyvenusios au-
torės kūrinys apie švarių akmenukų 
rinkimą kvaitulingai besisukančioje 
gyvenimo karuselėje, apie „atbijo-
tą“ žaidimą neišlaukus pabaigos, 
apie ieškojimą savojo laiko ir vieną 
iš tūkstančio kelių atgal, tuokart į 
akmeninius namus... Knyga-plaš-
takė, niekieno nepagauta, niekur 
nenutūpusi, Jūsų, miela Gintare, 
gražiu žodžiu palydėta. Gal tokių 
skraiduolių irgi reikia?

- Kaip į pasaulį keliavo ,,Azu-
ritijos kardinolai“? Net neabejo-
ju, kad svarbi buvo Jūsų vertėjos 
patirtis Airijoje. Bet juk ne tik? 
Man regis, knygą rašėte ilgokai...  

- „Azuritijos kardinolus“ rašiau 
visą dešimtmetį. Į tą laiką įsiterpė 
doktorantūros studijos, moksliniai 
tyrimai, vaikų auginimas. Išties ro-
maną pradėjau dar Airijoje. Grįžus į 
Lietuvą rašymas nutrūko. Ėmiau pu-
blikuoti straipsnius „Šiaurės Atėnuo-
se“. Po to susitelkiau ties disertacijos 
rašymu. Sėdėjau Varšuvos, Minsko, 
Gardino bibliotekose, archyvuose. 
Po to iš ilgesio ar nuobodžio prisimi-
niau nebaigtą darbą. Apgynusi diser-
taciją, vėl prie jo prisėdau. 

Savo naujajam romane ieškau 
laike nutrūkusių gijų tarp XX a. iš-
gyventos tremties ir nūdienos išei-
viško gyvenimo patirčių. Šiandien 
dažnai girdžiu sinonimiškai varto-
jamus žodžius: emigrantas, kosmo-
politas, išeivis, tremtinys, dipukas. 
Tai kelia man nuostabą, mėginu 
atsakyti, kodėl šie skirtingos kono-
tacijos žodžiai įrašomi į tos pačios 
reikšmės lauką. 

Jurga  Žąsinaitė knygą ,,Azuritijos kardinolai“ pristatė šį pava-
sarį vykusios Knygų mugės metu. 

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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Devyni dešimtmečiai Antano 
Vienuolio pramintu keliu

2017 m. gegužės 1 d. sukanka lygiai devyni dešimtmečiai nuo tos dienos, kai 1927 m. pavasarį 
anykštėnas vaistininkas ir Lietuvoje jau žinomas rašytojas 45-erių Antanas Žukauskas-Vienuolis 
tapo dar ir pirmuoju Anykščiuose muziejininku.

Pirmiausia jis, matyt, išvalė ir su-
tvarkė savo sodybos kieme išsaugotą 
šimtametę Baranauskų giminės paly-
dovę klėtelę. Paskui pernešė į ją bran-
giausias relikvijas, menančias poetą 
ir vyskupą Antaną Baranauską, jį su-
pusius žmones ir jų gyvenimo laiką. 
Galiausiai paėmė storoką sąsiuvinį 
gražesniais viršeliai ir jo pirmajame 
puslapyje parašė esminius žodžius: 
„A. Baranausko Namelį lankiusių 
garbės svečių knyga“. Ir dar apačioje 
pridūrė: „1927.V.1, Anykščiai“. 

Šį dokumentą, kurio puslapiuose 
netrukus, dar tais pačiais 1927-aisiais, 
atsiras ir Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos, ir kanauninko Juozo Tu-
mo-Vaižganto, ir kitų Lietuvos garse-
nybių įrašai, Anykščių muziejininkai 

dabar vadina savo Muziejaus gimimo 
liudijimu. Visi kiti dokumentai, vė-
liau paliudiję Muziejaus pertvarky-
mus, tik patvirtino, kad A. Vienuolio 
pasirinktas kelias yra neužželiantis.

Trisdešimt metų, iki pat mirties, 
Muziejų globojęs ar jam vadovavęs 
rašytojas buvo pirmasis Lietuvoje, 
pradėjęs memorialinės muziejinin-
kystės tradiciją. Iki tol niekam ne-
šovė į galvą, kad muziejus gali būti 
kuriamas ne vien tik krašto istorijos 
vertybėms kaupti ir eksponuoti – tai 
daryta daugiau nei šimtą metų, nuo 
Dionizo Poškos „Baublių“ laikų. A. 
Vienuolis parodė sektiną pavyzdį, jog 
muziejus gali išdidžiai liudyti ir vie-
nos asmenybės gyvenimo pėdsakus. 
Tik vėliau Kaune buvo įsteigtas ir 

Maironio muziejus, dabar Lietuvoje 
veikia dešimtys memorialinių muzie-
jų ir ekspozicijų, tik visur jie jaunesni 
už Anykščių Klėtelę.

Per devynis dešimtmečius būta mo-
mentų, kai Muziejus staiga ūgtelda-
vo: ekspozicijų skaičiumi, ekspona-
tais, turistų srautu ar juos priimančių 
darbuotojų skaičiumi. Lai Muziejaus 
istoriją pasakoja laiko ženklai: datos, 
skaičiai, fragmentai iš istorinių tekstų, 
kurie tiksliausiai apibūdina anykštėnų 
muziejininkų kelionę A. Vienuolio 
pramintu keliu.

Tautvydas kONTRIMAVIČIUS,
A. Baranausko ir A. Vienuolio-

Žukausko memorialinio muziejaus 
kuratorius

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidatės A.Kontrimienės rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 463

Skaičiai 
Muziejaus 
kelyje

1 – pirmasis Muziejaus ekspo-
natas, kurį dar 1927 m. įregistra-
vo A. Vienuolis, yra Antano Ba-
ranausko klėtelė. 

16999 – šiuo numeriu pažy-
mėtas eksponatas – Stanislovo 
Petraškos akmens tapybos pa-
veikslas „Žiemos spalvos“ – pa-
skutinis papildė Muziejaus pa-
grindinį fondą 2017 m. pavasarį. 
Iš viso Muziejuje saugoma per 

34 tūkst. eksponatų.
6202 – kone kas penktas Mu-

ziejaus eksponatas, sukūrus jo 
skaitmeninę kopiją, dabar ne tik 
saugomas Anykščiuose, bet ir 
matomas visame pasaulyje, nes 
pateiktas Lietuvos integralioje 
muziejų informacinėje sistemoje 
(LIMIS) internete.

5419 – štai kiek žmonių aplan-
kė A. Baranausko klėtelę-muzie-
jų 1957-ųjų pavasarį – paskutinį, 
kai juos Muziejuje pasitiko pats 
A. Vienuolis.

106045 – o štai kiek turistų ap-
lankė bent vieną iš devynių Mu-
ziejaus ekspozicijų pernai, 2016-

aisiais metais.
Apie 120 Anykščių krašto žmo-

nių metus ar ilgiau kada nors yra 
dirbę Muziejuje. Turtingiausią 
muziejininkės patirtį Anykščiuo-
se sukaupė jau 38-uosius metus 
čia dirbanti vyr. fondų saugotoja 
Vida Zasienė. Šiuo metu Muzie-
juje dirba 39 žmonės. 

156 originalias televizijos lai-
dų parengė ir transliavo Muzie-
jaus televizijos studija, veikusi 
1992–2003 metais.

55 knygas iki šiol parengė ir 
išleido Muziejus kartu su talki-
ninkais, nuo 1992 m. ėmęsis ir 
leidybinės veiklos. 

(Nukelta į 6 p.)

Muziejinė tradicija Anykščiuose prasidėjo nuo rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio. Rašytojas 
įamžintas E. Šiško nuotraukoje 1949 m. prie poeto, vyskupo Antano Baranausko klėtelės.

Rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio namas-muziejus. 

Rašytojo Jono Biliūno namas-muziejus Niūronių kaime. 

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių namas-muziejus Griežionėlių kaime.

Šeimyniškėlių piliakalnio papilio ekspozicija.

Arklio muziejus Niūronių kaime.
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(Atkelta iš 5 p.)

Devyni dešimtmečiai Antano 
Vienuolio pramintu keliu

Laiko juosta lyg 
veidrodis

1927 m. gegužės 1 d. A. Vienuo-
lio valia tą pavasario sekmadienį 
šimtametė A. Baranausko klėtelė 
tapo muziejumi.

1927 m. rugpjūčio 21 d. A. Bara-
nausko klėtelę aplankęs dailininkas 
Adomas Varnas padarė pirmąsias 
jos ekspozicijos nuotraukas.

1945 m. liepos 31 d. A. Bara-
nausko klėtelė pripažinta valsty-
biniu kraštotyros muziejumi, jo 
direktoriumi patvirtintas A. Žu-
kauskas-Vienuolis.

1948 m. vasario 12 d. A. Bara-
nausko muziejus, veikęs kaip kraš-
totyros, oficialiai tapo memorialiniu 
ir toks liko iki šiol.

1953 m. birželio 8 d. Lietuvos 
Ministrų taryba nutarė A. Bara-
nausko klėtelę apsaugoti gaubtu, jis 
pastatytas 1957–1958 m. 

1955 m. rugpjūčio 22 d. a. 
Žukauskas-Vienuolis pasirašė tes-
tamentą, kuriuo paliko savo namą 
muziejui ir pareiškė norą būti palai-
dotas savo sodyboje.

1957 m. rugsėjo 1 d. Po A. Vie-
nuolio mirties Anykščiuose oficia-
liai įkurtas ir pradėjo veikti A. Vie-
nuolio memorialinis muziejus.

1960 m. rugpjūčio 5 d. Lanky-
tojams atidarytos pirmosios A. Vie-
nuolio ir J. Biliūno memorialinių 
namų ekspozicijos.

1962 m. gruodžio 1 d. Sujungus 
du Anykščių muziejus, įsteigtas A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinis muziejus, taip 
vadinamas iki šiol.

1968 m. gegužės 12 d. įkurtas 
muziejus Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių memorialinėje sodyboje 
Griežionėlėse. 

1970 m. gegužės 16 d. įvestas 
Muziejaus lankymo mokestis, nes 
nuo įkūrimo iki tol Muziejus buvo 
lankomas nemokamai.

1978 m. birželio 10 d. Niūronyse 
surengta pirmoji šventė „Bėk bėk, 
žirgeli!“ ir iškilmingai atvertas Ar-
klio muziejus, veikiantis iki šiol.

1981 m. vasario 5 d. Anykščiuo-
se, Muziejaus gatvėje, prasidėjo 
fondų saugyklos pastato statyba (ar-
chitektas Vytautas Gabriūnas), nuo 
1982 m. jame įsikūrė Muziejaus 
administracija, įrengta parodų salė.

1990 m. gruodžio 8 d. Rašyto-
jos Bronės Buivydaitės vaikystės ir 
senatvės name Anykščių senamies-
tyje atidarytas jos memorialinis mu-

ziejus, veikiantis iki šiol. 
1992 m. balandžio 17 d. Anykš-

čių rajono valdybos potvarkiu vi-
suomeninis Arklio muziejus tapo 
Muziejaus komplekso dalimi ir iki 
šiol veikia kaip Etninės kultūros 
skyrius.

1992 m. gegužės 13 d. Muziejus 
tapo leidėju: įregistravo ir pradėjo 
žurnalo „Anykščiai“ su neperiodi-
niais priedais leidybą, ėmė leisti ir 
knygas.

1995 m. birželio 3 d. Muziejaus 
parodų salėje atidaryta tautodaili-
ninko Stanislovo Petraškos akmens 
tapybos paroda, ši ekspozicija be 
pertraukos veikia iki šiol.

1999 m. rugsėjo 28 d. Anykš-
čiuose iškilmingai paminėtas siau-
rojo geležinkelio Švenčionėliai–
Panevėžys 100-metis ir atidaryta 
ekspozicija, veikianti iki šiol kaip 
Siauruko muziejus.

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą dieną 
iškilmingai pradėta Vorutos papilio 
pirmojo medinio bokšto statyba, ten 
įrengta Šeimyniškėlių piliakalnio 
istorinė ekspozicija veikia iki šiol.

Muziejaus 
direktoriai: 
žodis apie...

Muziejaus kūrėjas ir pirmasis 
direktorius Antanas Žukauskas-
Vienuolis (1882–1957) apie savo 
senelio brolį poetą ir vyskupą An-
taną Baranauską: „...Ir kai „skujom, 
šakelėm ir šiškom nuklotą kepina 
saulė nenaudingą plotą“, šitos ke-
lios apykreivės pušelės ošė ir šla-
mėjo „kalnų kelmuotų, pakalnių 
nuplikusių“ artojui apie jo ariamų 
dirvonų garbingą praeitį, apie di-
dvyrių darbus...

Vienas tų „pušelių“ buvo ir poetas 
Antanas Baronas. Kilęs iš skurdžios 
didelės karališkų ūkininkų šeimos 
(poetas turėjo tris brolius ir vieną 
seserį), iš mažens vargo bendrą var-
gą su visais ir ateitis jam nesišyp-
sojo. Iškilo jis tik taip susidėjusių 
aplinkybių dėka. Išeidamas iš liau-
dies į aukštesnes sferas, A. Baronas 
išsinešė ir paveldėtas tradicijas: tai 
gilų fanatišką katalikiškumą, rusų 
neapykantą ir meilę prie savo tėvų 
ir namiškių“. (1932 m.)

Ona Sedelskytė (1923–1970), 
pirmoji Muziejaus direktorė po A. 
Vienuolio mirties, prisimindama 
pirmąją savo darbo dieną Anykš-
čiuose: „...Pirmiausia priėjau prie 
rašytojo Vienuolio kapo. (...) Čia 

liko brangus tik šis žemės kauburė-
lis. Jei ne jis, tai aš šią valandą čia 
nestovėčiau. Kad neliktų į šiukšlių 
duobę suverstas jo palikimas, dide-
lių darbų įamžinimas, kad jo vardas 
lietuvių atminty visada išliktų švie-
sus ir brangus, aš čia atsidūriau“. 
(1969 m.).

Teresė Mikeliūnaitė (1928–
1984), Muziejaus direktorė 1960–
1984 m., apie Antano Baranausko 
klėtelę: „Poeto Antano Baranausko 
klėtelė yra seniausias ir populia-
riausias respublikinės reikšmės is-
torijos paminklas Anykščių rajone, 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
sudėtinė dalis, praeityje kėlusi ir 
dabar kelianti didžiulį visuomenės 
susidomėjimą. Jos istorija – ben-
dros Anykščių kultūros istorijos da-
lis“. (1983 m.).

Alvydas Rimavičius, Muziejaus 
direktorius 1984–1989 m., apie 
reikšmingą sukaktį: „Graži ir garsi 
anykštėnų žemė. Daugelį šio krašto 
vietų apdainavo jo žmonės. Kelios 
mūsų literatūros kūrėjų kartos gimė, 
augo, kūrė Anykščių padangėje. 
Čia prieš 150 metų gimė „devynių 
gabumų žmogus, kurs prikėlė brolį 
ne vieną iš ilgo miego giesmėmis 
savo“. Tai lietuvių poetas Antanas 
Baranauskas“. (1985 m.).

Vytautas Balčiūnas, Muziejaus 
direktorius 1989–1992 m., apie 
Antaną Baranauską: „...Kas Bara-
nauskas buvo Lietuvai, beveik prieš 
šimtą metų yra nusakęs Maironis, 
teigdamas, jog „be jo gal ir mūsų 
nebūtų buvę“. Visa, kas „prapuolė 
ant lauko pliko“, prikėlė A. Bara-
nauskas. Tad ši Maironio išvada 
yra esminė. Esminė visiems, kurie 
gyvena sąmoningą gyvenimą, kurie 
viltingai siekia prasmės ir trokšta 
prikelti, sutvirtinti, kas kasdienybė-
je prapuola „ant lauko pliko“. Gal 
todėl Anykščiai turi tiek daug pras-
mių, idėjų, grožio, kad čia gyvenu-
sių žmonių vis bandyta ne užmiršti, 
atsisakyti, o vis atminti, sergėti, pra-
tęsti... Bet iš kur visa tai?

Mįslė ir paslaptys gaubia A. Ba-
ranauską, mįslė ir paslaptys gaubia 
Anykščius. (Paslaptis – gelmės žen-
klas, gyvų prasmių intensyvus susi-
tikimas). Matyt, negreit įminsime 
tas paslaptis...“ (1996 m.).

Antanas Verbickas, Muzie-
jaus direktorius nuo 1992 m., apie 
dabartinį Muziejaus kompleksą: 
„Kartais iškyla abejonių, ar mūsų 
muziejaus pavadinimas vis dar at-
spindi toli nuo ištakų nutekėjusį 
laiką ir apgaubia visas dabartines 
mūsų ekspozicijas.

Tuomet prisiminkime Antaną Vie-
nuolį, kuriam Vorutos legenda buvo 
be galo svarbi. Prisiminkime ir jo gy-
venimo keliones Siauruku. O Arklio 
muziejaus ekspozicijose pristatomus 
lietuvio ryšius su arkliu pajauskime 
kaip mūsų krašto rašytojų kūrybos 
iliustraciją...“ (2017 m.).

akiratis

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio 
muziejaus direktorius Antanas Verbickas ir Anykščių rajono garbės 
pilietis, Dusetų (Zarasų r.) bažnyčios klebonas Stanislovas Krum-
pliauskas Anykščių miesto šventėje 2015 metų liepos 24 dieną. 

Siaurojo geležinkelio muziejus.

Rašytojos Bronės Buivydaitės namas-muziejus.

Tautodailininko Stanislovo Petraškos tapybos ekspozicija.
Nuotraukos iš Muziejaus fondų.
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pirmadienis 2017 04 24

sekmadienis 2017 04 23

 6.00 Lietuvos 
Respublikos himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Gyvenimas.  
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. Planeta Žemė 2 (subti-
truota). 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Nilas. Didingoji upė 
(subtitruota). 
13.45 Puaro. N-7.  
15.20 Gamtos inspektoriai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Auksinis protas.  
17.15 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais”.  
18.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį pasitinkant. Laisvės vė-
liavnešiai.  
18.30 Žinios. 
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3.  
21.55 Premjera. Karalienės se-
suo. N-14.  
23.55 Kino žvaigždžių alėja. 
Alonzanfanas. N-14.  
1.45 Pasaulio dokumentika.  
3.30 Puaro. N-7.  

 
6.30 “Zigis ir Ryklys”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
8.35 “Mažieji Tomas ir Džeris III.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Saugokis meškinų”.  
10.10 KINO PUSRYČIAI Tėčio 
dienos rūpestis. 
12.05 Žmogus-voras. N-7.  
14.35 Adamsų šeimynėlė. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mes vieno kraujo.  
22.10 PREMJERA Samdomas 
žudikas. Nuodėmių atleidimas. 
N14.  
0.15 Galutinis tikslas 3. N14.  
2.00 Sex turas. N14. 

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 PREMJERA 
“Beždžioniukas Montis”. N-7  
12.45 “Jaunosios verslininkės 
dienoraštis”. N-7  
14.20 “Veiverlio pilies burtininkai”. 
N-7  
16.15 “Ekstrasensų mūšis”. N-7  
18.00 “Raudonas kilimas”.  
18.30 “TV3 žinios”.  

19.30 “K95”. Lietuvos krepšinio 95 
metų jubiliejaus šou, 2017.  
22.00 PREMJERA “Silpnybės”. 
N-14  
23.55 “Nepatikimi kaimynai”. N-14 

6.30 Galiūnų čempionų lyga. 
Suomija (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
9.35 “Mieliausias Amerikos au-
gintinis”. 
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.  
21.20 Sėkmės, Čakai. N14.  
23.20 “Gyvi numirėliai”. N14.  
1.15 Priverstas žudyti. N14.  
2.45 Šėtonas manyje. S.  

  
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 “Akloji”.  
12.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
17.20 “Akloji”.  
17.50 “Būrėja”.  
18.20 Nemarus kinas. 
Žmogžudystė Rytų eksprese. N-7.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Brokenvudo paslaptys. Odinis 
kamuolys. N-7.  
22.55 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams. N14.  
1.15 “Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?”. N-7.  
2.05 “Karalienė Izabelė”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”.  
7.00 Durys atsidaro.  
7.15 Anapus čia ir dabar.  
8.05 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.  
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 „Vilniaus festivalis 2013”.  
11.35 Šventadienio mintys. 
12.00 Šv. Mišių iš Vilniaus 
Gailestingumo šventovės tiesioginė 
transliacija.  
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 Dž. Pučinis. Opera 
„Turandot”.  
15.45 Ikaro vaškiniai sparnai. 
16.15 „Huculė Ksenia”. 
16.50 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 2. N-7.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Kino legendos. Premjera. 
Žanas Polis Belmondo. Žvilgsnis 
į save. 
21.40 Nes man tai rūpi.  
22.25 Kelias į namus. 
23.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Such’a’Trip”.  

24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.25 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2016”.  
2.20 Neda. (Ne)viena diena rojuj.  

 
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).  
13.40 Bus visko (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 Pasienio sargyba. N-7.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.30 „Alfa” savaitė (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
1.20 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  

 
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis”. N-7  
7.30 “Beveik neįmanoma misija”. 
N-7 (kart.)  
8.30 “Ekstremali žvejyba”. N-7  
9.00 “Tavo augintinis”.  
9.30 “Vienam gale kablys”.  
10.00 “Iš peties”. N-7 (kart.)  
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. 
N-7  
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7 
12.30 “Skausmas ir šlovė”. 
13.00 “Beveik neįmanoma misija. 
N-7 
14.00 “Bjauriausi darbai pasau-

lyje”. N-7  
15.00 “Pragaro kelias”. N-7  
16.00 “Iš peties”. N-7  
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Panevėžio „Lietkabelis” 
- Pasvalio „Pieno žvaigdžės”. 
Tiesioginė transliacija.  
19.00 “L.O.L.”. N-7  
21.00 “Nakties TOP”. N-14  
21.30 “IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas B grupė. 
Estija - Lietuva”. Tiesioginė trans-
liacija.  
23.45 “TV3 žinios”.  
0.45 “Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai”. N-14 

07.25 „Vandenyno milžinai“. N-7. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Pasaulio chameleonai“. 
10.30 Ekovizija.  
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas. 
11.45 0 laipsnių. 
11.50 Auksinė daina. 
13.50 „Ilga kelionė namo“. N-7. 
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. 
Daina - gyvenimo metafora“ 1 dalis. 
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. 

 
 TV programa 

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.  
11.20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
11.45 Savaitė.  
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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Dėmesio centre.  
22.10 Černobylis. po 30 metų. 
Žmonijos branduolinis paveldas. 
23.10 Premjera. Medičiai, 
Florencijos valdovai. N-7.  
0.10 Kelionės su „Istorijos detek-
tyvais”.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

  
6.40”Didysis žvejys”. 
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
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 
“Policininkų šou”. N-7.  
0.15 “Kultas”. N14.  
1.10 “Taikinys”. N-7.  
2.00 “Užkampis”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.05 Pono Poperio pingvinai. 
N-7.  
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 Kleitono bazė. N-14.  
0.35 Transporteris. N-7.  
1.35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.25 Apsukrios kambarinės. 
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 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... N-7.  
21.30 Saulės ašaros. N14.  
23.50 Sėkmės, Čakai. N14.  
1.40 “Gyvi numirėliai”. N14.  

  
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 žmogžudystės 
VIII. Tai, kas nutinka naktį. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Kūnas ir protas. 
N14.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lietuvos televizijos jubiliejui.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
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.  
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Stop juosta. (kart.). 
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Laiko ženklai.  
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 Žodžiai ir vaizdai (subtitruo-
ta, kart.). 

22.50 Stop juosta. (kart.). 
23.20 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Such’a’Trip”.  
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  

 
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.  
14.15 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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7  
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)  
9.00 Praeities žvalgas. N-7  
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7 (kart.)  
10.30 “Dvi merginos be cento”. 
N-7  

11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)  
12.30 “Pėdsakai”. N-7  
13.30 “Saša ir Tania”. N-7 (kart.) 
14.00 6 kadrai. 
14.30 “Teleparduotuvė”.  
15.00 “Rouzvudas”. N-7  
16.00 “Kastlas”. N-7  
17.00 “Kobra 11”. N-7  
18.00 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas B grupė. 
Lietuva - Nyderlandai. Tiesioginė 
transliacija.  
20.10 “Saša ir Tania”. N-7  
21.10 Naša Raša. N-14.  
22.10 Farai. N-14.  
23.05 Įkalinta pragare. S.  
1.05 Kobra 11. N-7.  
2.00 Daktaras Hausas. N-14.  

 
7.20 Vantos lapas.  
7.50 Kaimo akademija.  
8.20 Moterų balsas. 
9.20 “Delta”. N-7. 
10.25 “Gaujos”. N-7. 
11.30 “Baltoji strėlė”. N-7. 
12.35 “Pėdsakas”. N-7. 
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.  
23.45 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2017 04 25

trečiadienis 2017 04 26

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Stilius.  
11.45 Černobylis. po 30 metų. 
Žmonijos branduolinis pavel-
das (kart.). 
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 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Drakula. 
N-14.  
0.10 Savaitė.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai. 
4.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės”.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

  
6.40”Didysis žvejys”. 
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  

10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (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.  
18.30 Žinios.   
20.25 Anapus nežinomybės. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Nindzė žudikas”. N14.  
0.10 “Kultas”. N14.  
1.05 “Taikinys”. N-7.  
1.55 “Užkampis”. N-7.  

 
6.25 “Nuotykių metas”. N-7  
6.55 “Simpsonai”. N-7  
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 “Virtuvė”. N-7  
11.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
12.05 Pakartok! N-7.  
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 Kalėjimo bėgliai. N-14.  
23.30 24 valandos. Palikimas. 
N-14.  
0.30 Transporteris. N-7.  
1.30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
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 patikrini-
mas” N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. 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 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 
N-7.  
21.30 International. N14.  
23.50 Saulės ašaros. N14.  
2.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.50 “Sostų karai”. N14.  
3.40 “Penkt. oji pavara”.  
4.25 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
4.50 “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 švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Mirtis per regatą. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nebylus liudijimas. 
N14. 
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.35 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.15 Nebylus liudijimas. 
Kūnas ir protas.. N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko ženklai.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017.  
13.45 Kino legendos. Žanas 
Polis Belmondo. Žvilgsnis į 
save (kart.). 
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
8. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  

17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.15 Poezija.  
18.20 Premjera. Amerika kaip 
ant delno. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno 
dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 Karalienės sesuo. 
N-14.  
22.50 Lietuva mūsų lūpose.  
23.20 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos va-
karas.  
1.00 Maistas ir aistros.  
1.30 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Tauro ragas (k). N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Autopilotas (k).  
14.10 Ne vienas kelyje (k).  
14.40 Dviračio šou (k).  
15.10 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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7  

8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
10.30 “Dvi merginos be cen-
to”. N-7  
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)  
12.30 Pragaro kelias. N-7  
13.30 “Sa a ir Tania”. N-7 
(kart.) 
14.00 6 kadrai. 
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  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Pastogė. N-14.  
23.40 Kobra 11. N-7.  
0.40 Daktaras Hausas. N-14.  
1.40 Naša Raša. N-14.  

 
06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
7.20 Nuoga tiesa.  
9.20 “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 PREMJERA. 
“Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Moterų balsas. 
0.45 “Gaujos”. 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 Emigrantai.  
11.45 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės”. 
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 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pranciškus Asyžietis. N-7.  
0.25 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom”.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 

  
6.40”Didysis žvejys”. 
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
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 KK2 (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.  
18.30 Žinios.   
20.25 Kalinių žmonos. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Ypatinga užduotis”. N14.  
0.10 “Kultas”. N14.  
1.05 “Taikinys”. N-7.  
1.55 “Užkampis”. N-7. 

 
6.25 “Nuotykių metas”. N-7  
6.55 “Simpsonai”. N-7  
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 “Virtuvė”. N-7  
11.00 Du tėvai ir du sūnūs. N-7.  
12.05 Prieš srovę. N-7.  
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 Mašina. N-14.  
0.15 Transporteris. N-7.  
1.20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.10 Apsukrios kambarinės. 
N-14.  

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.10 “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 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Pažymėtas žmogus. N14.  
23.35 International. N14.  
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.30 “Sostų karai”. N14.  
3.30 “Penktoji pavara”.  
4.15 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
4.40 “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 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. Galinė stotelė. 
N14.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.35 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.15 Nebylus liudijimas. 
Krovinys. N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Amerika kaip ant delno 
(kart.). 
13.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.00 Mažesnieji broliai.  
14.30 Ikaro vaškiniai sparnai. 
(kart.). 
14.55 „Huculė Ksenia”. 
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Juodoji gėlė. N-7.  
18.15 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.20 Juodoji Brazilijos saulė 
(subtitruota). 
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. Premjera. 
Viskas dėl šou. N-14.  
22.15 Aukštumala atgyja.  
22.45 Stambiu planu.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Trys žvaigždės 
Miunchene. 
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama. 

6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Senovės X failai. 
Juodosios magijos paslaptys. 
N-7.  
12.15 Dviračio šou (k).  
12.40 Ne vienas kelyje (k).  
13.15 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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7  
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)  
9.00 Lietuvos mokyklų žaidynės.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  

11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)  
12.30 “Pėdsakai”. N-7  
13.30 “Saša ir Tania”. N-7 (kart.) 
14.30 “Teleparduotuvė”.  
15.00 “Rouzvudas”. N-7  
16.00 “Kastlas”. N-7  
17.00 “Kobra 11”. N-7  
18.00 Lietuvos futbolo rungty-
nės. Klaipėdos „Atlantas” - Kauno 
„Kauno Žalgiris”. Tiesioginė 
transliacija.  
20.00 “Saša ir Tania”. N-7  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas B 
grupė. D. Britanija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.  
23.45 Kobra 11. N-7.  
0.45 Daktaras Hausas. N-14.  
1.40 Naša Raša. N-14.  

 
6.40 “Jaunikliai”.  
7.20 Auksinė daina. 
9.20 “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 PREMJERA. “Bitininkas”. 
N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Moterų balsas.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7. 
0.45 “Gaujos”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 

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. Miunchenas. 
1972-ųjų teroro išpuolis. N-14.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras.  
5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

  
6.40”Didysis žvejys”. 
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (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.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Eik su manim”. 
N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
1.00 “Taikinys”. N-7.  
1.50 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  
2.15 Alchemija.  
2.45 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika.  

 
6.25 “Nuotykių metas”. N-7  
6.55 “Simpsonai”. N-7  
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 “Virtuvė”. N-7  
11.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
12.05 Gero vakaro šou. N-7.  
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. 
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 Sėkmės sala. N-7.  
0.10 Transporteris. N-7.  
1.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.05 Apsukrios kambarinės. 
N-14. 

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 

N-7. 
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.10 “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 “Šuo”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Amerikos psichopatė 
2. N14.  
23.20 Pažymėtas žmogus. 
N14.  
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.05 “Sostų karai”. N14.  
3.00 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
4.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 

  
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 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. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimo vieta - Hanoveris. 
Rakštis. N14.  
22.55 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1. 5 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.35 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.15 Nebylus liudijimas. Galinė 
stotelė. N14.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Smarkuolis Tašis (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 Juodoji Brazilijos saulė. 
13.05 Skrendam. (kart.). 
13.35 Mokslo sriuba.  
13.50 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
14.50 ARTi.  
15.05 Aukštumala atgyja.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
17.25 LRT Kultūros akademija.  

18.10 Poezija.  
18.15 Medičiai, Florencijos 
valdovai. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Pranciškus Asyžietis. 
N-7.  
22.30 Durys atsidaro.  
22.45 Nacionalinis turtas.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Koncertas „Baroko 
aidai”.  
1.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
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).  
12.30 Autopilotas (k).  
12.55 24 valandos (k). N-7.  
13.40 Senovės X failai.  
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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7  
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)  

9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. 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.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Deimantų pjaustytojas. 
N-14.  
23.55 Kobra 11. N-7.  
0.55 Daktaras Hausas. N-7.  

 
6.40 “Jaunikliai”.  
7.20 Patriotai. N-7. 
8.20 “Kartą Rostove...”. N-7. 
9.20 “Delta”. N-7. 
10.25 “Gaujos”. N-7. 
11.30 “Bitininkas”. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Kulinaras“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 PREMJERA. “Likimo 
melodija. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 “24/7”.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Nuoga tiesa.  
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 

 
  

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. 
(kart.). 
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. 
19.05 Gamtos inspektoriai.  
19.30 Muškietininkai 3. N-7.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Broliai 
Grimai. Snieguolė. Baisi pasa-
ka. N-14.  
0.30 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. (kart.). 
4.05 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. TV šou „60 akimirkų”.  
5.40 Klausimėlis.lt.  

  
6.40”Didysis žvejys”. 
7.05 “Zigis ir Ryklys”. 
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Nuo... Iki... (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 “Džekas Ryčeris”. N14.  
23.45 “Galutinis tikslas 4”. 
N14.  
1.20 “Eik su manim”. N14.  

 
6.25 “Nuotykių metas”. N-7  
6.55 “Simpsonai”. N-7  
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 “Virtuvė”. N-7  
11.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
12.05 Farai. N-7.  
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 Kalakutai. Atgal į ateitį.  
21.15 Beždžionių planeta. 
N-7.  
23.45 Šalta dienos šviesa. 
N-7.  
1.30 Kalėjimo bėgliai. N-14.   
 

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.00 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
10.05 Muchtaro sugrįžimas. 

N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas” N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. 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 “Šuo”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Tikras teisingumas 2. 
Smurto banga. N14.  
23.20 Amerikos psichopatė 
2. N14.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.55 “Sostų karai”. N14.  
2.45 Tikras teisingumas 2. 
Smurto banga. N14.  
4.10 “Kvapų detektyvas”. N-7.  

  
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 švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Aiškiaregystė. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Bekas 
6. Steinaras. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
Naujienų medžiotojas. N14.  
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.50 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.35 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.25 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Rakštis. N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos. (kart.). 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Trys žvaigždės 
Miunchene (kart.). 
13.40 Gimtoji žemė.  
14.05 Kelias į namus. (kart.). 
14.35 Nes man tai rūpi.  
15.25 Rojus Lietuvoj.  
16.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.15 Anapus čia ir dabar.  
18.05 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 2. N-7.  
18.55 FIBA krepšinio čem-
pionų lyga. Finalo ketvertas. 
Pusfinalis. „Banvit” (Turkija) 
- „Monaco” (Prancūzija). 
Tiesioginė transliacija iš 
Tenerifės. 

21.00 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 2. N-7.  
21.55 FIBA krepšinio čem-
pionų lyga. Finalo ketvertas. 
Pusfinalis. „Iberostar” (Ispanija) 
- „Umana Reyer” (Italija).  
24.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 LRT Kultūros akademija.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam. (kart.). 
4.15 Legendos. (kart.). 
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.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 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 Kazanova. Gundymo 
menas. 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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7  
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)  
9.00 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)  

12.30 “Pėdsakai”. N-7  
13.30 “Saša ir Tania”. N-7 
(kart.) 
14.30 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. I divizionas 
B grupė. Lietuva - Japonija. 
Tiesioginė transliacija.  
16.40 6 kadrai. 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 Transporteris 3. N-14. 
0.35 Kobra 11. N-7.  
1.35 Naša Raša. N-14.  

 
6.40 “Jaunikliai”.  
7.20 Šiandien kimba.  
8.20 “Kartą Rostove...”. N-7. 
9.20 “Delta”. N-7. 
10.25 “Gaujos”. N-7. 
11.30 “Bitininkas”. N-7. 
12.35 “Pėdsakas”. N-7. 
13.35 “Kulinaras”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Delta”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 Švytintis veidas.  
16.55 “Likimo melodija”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 0 laipsnių.  
23.05 “Nusidėjėliai ir šventie-
ji”. N-14. 
1.20 “Drakono vartų kardai”. 
S. 
3.30 “Jaunikliai”.  
4.00 “Drakono vartų kardai”. 
S. 
6.00 “Dykumos”.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Premjera. Tobotai 1. 
7.25 Tatonka ir mažieji 
draugai. 
7.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
7.55 Džiunglių knyga 2. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Kaliforninio 
kondoro šešėlis (subtitruota). 
13.05 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gibraltaras 
- laukinių gyvūnų namai (sub-
titruota). 
14.05 Džesika Flečer 2. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-metį pasitinkant.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). HD. 
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto” 
ir „Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Lietuvos televizijos ju-
biliejui. TV šou „60 akimirkų”.  
22.45 Premjera. Didieji kuni-
gaikščiai (subtitruota). 
0.15 Pasaulio dokumentika.  
2.05 Džesika Flečer 2. N-7.  
3.40 Stilius.  
4.20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

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

Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.35 Tomas ir Džeris.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Saugokis meškinų”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Pramuštgalviai Paryžiuje”. 
11.30 PREMJERA 
“Mažosios lenktynės”. 
13.20 “Mažieji genijai”. 
15.15 Pričiupom!. N-7.  
15.45 “Oskaras”. N-7. 1967 
m.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
“Kelionė į paslaptingąją salą”. 
N-7.  
21.25 “Keistuolis Deivas”. 
23.15 “Nevykėlis Laris - 
sveikatos inspektorius”. N14.  
1.00 “Džekas Ryčeris”. 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 Kaip Grinčas Kalėdas 
vogė. N-7.  
13.05 Varge ir džiaugsme. 
N-7.  
14.55 Visai kaip tikra.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Planas tėčiui. N-7.  
21.50 Apsimeskime farais. 
N-14.  
23.55 Katastrofiškai nesė-
kmingas filmas. N-7.  
1.35 Su Naujaisiais metais, 

mamos! N-7. 

6.15 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Amerikos mieliau-
sieji”.  
11.00 Galiūnų čempionų 
lyga.  
12.05 Foilo karas. Bailių 
prieglauda. 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. 
FINALAS.  
21.30 MANO HEROJUS Į 
saulę. N14.  
23.30 AŠTRUS KINAS 
Apsėstieji. S.  
1.15 “Sostų karai”. N14.  
3.00 Muzikinis iššūkis (k).  
4.30 “Amerikos mieliausieji”. 

 
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”.  
11.00 “Akloji”.  
12.00 “Sostinės keksiukai”.  
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 pa-

slaptys. Mirti ar nemirti. N-7.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.25 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”. N-7.  
1.15 Naujienų medžiotojas. 
N14.  
3.10 Bekas 6. Steinaras. 
N14.  
4.40 “Pasisvėrę ir laimingi”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Kelias. Laida evangeli-
kams. (kart.). 
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 Muzikos talentų lyga 
2017.  
12.30 Muškietininkai 3. N-7.  
13.30 Premjera. Jaunasis 
Montalbanas 1. N-7. 1 s.  
15.30 Juodoji gėlė. N-7. 1 s.  
16.20 Sodininkas.  
16.50 Julija.  
17.30 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 „Viskas yra gerai”.  
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. Tėvas šeimininkas. 
N-14.  
23.00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 ARTS21.  
0.30 Elito kinas. Viskas dėl 
šou. N-14.  
1.45 Dž. Pučinis. Opera 
„Turandot”.  
3.55 Durys atsidaro.  

4.10 Atspindžiai.  
4.40 Laiko ženklai.  
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 Kazanova. Gundymo 
menas. N-7.  
20.30 Nuo... Iki... (k).  
21.30 Pasivaikščiojimai.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Už vaikystę.  
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.55 24 valandos (k). N-7.  
2.50 Bus visko (k).  
3.35 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.  
8.30 Vienam gale kablys.  
9.00 NT žinios.  
9.30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Beveik neįmanoma 
misija. N-7.  
14.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
14.30 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. I di-
vizionas B grupė. Lietuva 
- Kroatija. Tiesioginė trans-
liacija.  
16.40 6 kadrai. N-7.  

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos ketvirtfinalio rungtynės. 
Tiesioginė transliacija.  
19.00 X Faktorius.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kaip tapti žvaigžde 
Brodvėjuje. N-14.  
0.15 Transporteris 3. N-14. 

 
7.25 “Vandenyno milžinai”.  
8.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
9.00 “Skinsiu raudoną rožę”.  
9.30 “Vantos lapas”.  
10.00 Kitomis akimis.  
10.30 “Tigrų sala”.  
11.00 “Detektyvas Linlis”. 
N-7. 
12.55 Švytintis veidas.  
13.00 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
15.00 “Sparnuočių gyveni-
mas. Nepasotinamieji”. 
16.00 Žinios.  
16.20 “Skinsiu raudoną 
rožę”.  
17.00 “Vandenyno milžinai”. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis.  
18.55 0 laipsnių.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
21.30 PREMJERA. 
Atrankinis MMA “King of the 
Cage” turnyras iš Kauno. 
2017 m. N-7. 
22.30 Žinios.  
23.00 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
1.10 “Detektyvas Linlis”. 
N-7. 
2.55 “Sparnuočių gyveni-
mas. Nepasotinamieji”.  
3.45 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
05.15 “Jaunikliai”. 

 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.Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsakymas — iš liku-
sių neišbrauktų skaičių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
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(Atkelta iš 1 p.)

Edita Tamošiūnaitė: 
„Ar įmanoma Lietuva be korupcijos?“

neįvertinau” argumentais.  Kitą 
blogybę, kurią vis kenčiam,  yra 
smurtas. Smurtas prieš vaiką, 
moterį, senolį, prieš silpnesnį, 
mažiau pajėgesnį, mažesnį, ar 
dar net ir negimusį. 

Nenoriu būti pakanti blogiui, 
nenoriu būti pakanti korupcijai, 
nenoriu būti pakanti smurtui. 
Noriu, kad mūsų vertybės būtų 
sąžiningumas, teisingumas bei 
gerumas ir išeliminuotume po-
litinę korupciją, neteisėtą pra-
turtėjimą ir smurtą.  Ką siūlau 
daryti - reikia įvesti visuotinį 
turto ir pajamų deklaravimą, o 
skaidrų ir greitą nusikalstamos 
ar neteisėtos veiklos bylų nagri-
nėjimą išspręstų prisiekusiųjų 
teismas. Tokias dvi priemones 
nesunku įgyvendinti ir, matyt, 
rezultato laukti ilgai nereikėtų. 
Šiandien reikia tik politinės va-
lios ir noro kovoti su korupcija. 
Noriu priminti, kad Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija - krikš-

čioniškų šeimų sąjunga, kuriai 
atstovauju, nėra įsivėlusi į jokį 
korupcijos skandalą, niekada 
nėra ėmusi iš verslo struktūrų 
paramos, todėl savo sprendimus 
priima  laisvi ir nevaržomi, dir-
ba ne verslo struktūroms, o pa-
prastam žmogui, šeimai, ginda-
mi visuomenės interesą. 

Norėdami iš savo gyvenimo 
pašalinti  smurtą, kuriam neno-
riu būti pakanti, turėtume pir-
miausia pradėti ginti teisę į gy-
vybę. Juk kai kurios ES šalys, 
tokios kaip  Airija, Malta, Len-
kija turi įstatymus, saugančius 
gyvybę prenatalinėje stadijoje. 
Toks įstatymas Lietuvoje būtų 
ryžtingas žingsnis, ginant mūsų 
šalies gyvybiškai svarbius inte-
resus demografijos ir moralės 
srityse.  

Esu įsitikinusi, kad reikia tiek 
nedaug, kad galėtume kurti tei-
singesnę, sąžiningesnę ir  geres-
nę Lietuvą, reikia noro ir ryžto.

UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ IR KRIKŠČIONIŠKAS VERTYBES!
Jūsų kandidatė į LR Seimą, Edita Tamošiūnaitė

Lietuva jau beveik tris dešim-
tmečius eina nepriklausomybės 
ir laisvės keliu. Matyt, ne tik 
man, bet ir daugeliui mūsų ša-
lies gyventojų, kyla klausimas, 
ar grįstas šis kelias teisingumu, 
sąžiningumu, gerumu ir pakan-
tumu? Atsakyčiau, pakantumu 
– TAIP. Juk beveik kiekvieną 
dieną girdime apie seimūnų, 
politinių partijų ir aukštų val-
dininkų įvairias machinacijas, 
politinę korupciją, kyšininka-
vimo ar nesąžiningo praturtėji-
mo bylas. Esame pavargę nuo 
nesibaigiančių skandalų, bet 
giliai širdyje turime vilties, kad 
galbūt tai vieną dieną liausis 
ir pakančiai laukiame ir tiki-
mės….  Kad mūsų šalyje nebus 
vietos korupcijai, kad metų me-
tais besitęsiančios bylos bus iš-
sprendžiamos greitai, skaidriai 
ir nebus politikams galimybės 
dangstytis po “pilietiškų pa-
mokų” skydais ar  “nežinojau, 

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos Lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjungos rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 496

Dėl Biržinkos kelio remonto dis-
kusijos vyko gal daugiau nei de-
šimtmetį, tačiau iki šiol šis kelias 
vairuotojams yra tarsi ekstremalaus 
vairavimo išbandymas. Labai vin-
giuotu per kalvotą vietovę, siaura as-
falto juosta nutrupėjusiais, duobėtais 
kraštais keliu ypač piktinosi žmonės, 
kuriems darbo reikalais juo teko važi-
nėti kasdien. Apie šį kelią net gandas 
buvo pasklidęs, kad dėl vingiuotumo 
šio kelio esą net subombarduoti nepa-
vyktų, tad jis esą toks saugomas dėl 
strateginių tikslų. Anksčiau šį kelią 
varžyboms panaudodavo ralio orga-
nizatoriai.

Retai Anykščių – Molėtų keliu va-
žiuojantys vairuotojai grožisi vingiais, 
žemyn smingančiais kalneliais, tačiau 
dažniausiai nevažiuoja greičiau nei 
60 kilometrų per valandą, nes nežino, 
koks posūkis laukia už kalnelio. Šiuo 
keliu važinėjantys darbo reikalais pa-

„Panevėžio keliai“ šturmuoja „Biržinką“

spaudžia ir iki 90 km, tačiau jų kelei-
viai po tokio važiavimo dažniausiai 
bloguoja. Neatsitiktinai visuomenė 
dėl kelio rekonstrukcijos buvo pasi-
dalijusi į dvi dalis: vieni kelią norėjo 
išsaugoti, kiti primygtinai reikalavo 
bene vingiuočiausią kelią Lietuvoje 
rekonstruoti. Iš Anykščių krašto kilęs 
Automobilių kelių direkcijos genera-
linis direktorius Virgaudas Puodžiu-
kas gal prieš dešimtmetį siūlė kelią 
rekonstruoti, tačiau tada nugalėjo ke-
lio, nors ir neturinčio jokios ypatingos 
istorinės reikšmės, išskyrus tai, kad 
atkartoja buvusio žvyrkelio vingius, 
saugotojai ir kelias buvo primirštas 
ilgam. Dėl eismo saugumo šiuo keliu 
buvo vėl susirūpinta prieš 3 metus, 
tačiau kol kas rekonstruojamas tik 
trečdalis, kada bus rekonstruotas vi-
sas kelias – neaišku. 

Šį pavasarį akcinės bendrovės  
„Panevėžio keliai“  Rokiškio filia-
las pradėjo 5,4 kilometro Biržinkos 

kelio rekonstrukciją, kuri prasideda 
Anykščių miesto Liūdiškių gatvėje 
ir baigiasi ties Anykščių regioninio 
parko pabaiga. Rekonstruojant kelią 
bus stengiamasi išlaikyti dabartinį ke-
lio profilį, kuo mažiau keisti krašto-
vaizdį, įmanomai mažiau pakenkiant 
aplinkai. 

„Darbai pradėti visame 5 kilometrų 
ruože, pakeliui į Rubikius, už miesto 
ribos, įrengta statybvietė, - sakė AB 
„Panevėžio keliai“ atstovė ryšiams su 
visuomene Rasa Čepienė. – Rekons-
truojamame kelio ruože bus naujai 
įrengtos 32 nuovažos. Trišalėje san-
kryžoje su posūkiu į Rubikius bus 
įrengta papildoma eismo juosta  kai-
riajam posūkiui, įrengtos saugumo 
salelės iš spalvotų trinkelių, triukš-
mo juostos, įspėjančios vairuotojus 
apie priartėjimą prie eismo juostų 
sankirtos ir pėsčiųjų perėjos. Taip 
bus padidintas sankryžos saugumas, 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos 

reikalavimus. Rekonstruojamoje ke-
lio atkarpoje suplanuota atnaujinti 
4 autobusų sustojimo stoteles. Ta-
čiau vairuotojams svarbiausia, kad 
rekonstruojamoje kelio atkarpoje 
suskaičiuoti net 47 posūkiai, kurių 
liks mažiau ir po rekonstrukcijos jie 
nebus tokie pavojingi. Asfalto dangos 
plotis iki rekonstrukcijos svyravo nuo 
3,30 iki 3,50 metro, kelkraščių plotis 
– nuo 2,5 iki 3 metrų, asfalto dangos 
storis – nuo 6 iki 21 cm. Tokiu keliu 
jau buvo pavojinga važiuoti“, - paste-
bėjo R. Čepienė. 

Pasak jos, rekonstruojamas kelio 
ruožas kerta durpyną, todėl prieš įren-
giant stabilią kelio sankasą, durpės, 
glūdinčios 4 metrų gylyje, bus iškas-
tos. Po rekonstrukcijos kelio sankasa 
sieks 9 metrus, o apsauginių atitvarų ir 
viražų vietose bus maksimaliai išpla-
tinta iki beveik 10-ies metrų. Naujos 
kelio dangos plotis sieks 7 metrus, iš 
kurių 6 metrus sudarys važiuojamoji 
dalis. Iš abiejų kelio pusių numatyti 
0,5 metro pločio kelkraščiai. Naujos 
dangos konstrukcija suprojektuota 
įrengiant 36 cm storio šalčiui atsparų 
(smėlio) sluoksnį, 25 cm skaldos ir 
trupinto asfalto sluoksnį ir 4 bei 8 cm 
viršutinį ir apatinį asfalto sluoksnius. 
Taupant natūraliai atsinaujinančius 
gamtos resursus, 20 procentų skaldos 

mišinio sudarys pakartotinai panau-
dotos medžiagos. 

„Nors sutartyje su Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcija prie LR 
susisiekimo ministerijos numatytas 
darbų įvykdymo terminas yra 2018 
metų gegužė, suprasdami eismo da-
lyviams susidarančius nepatogumus 
dėl kelio darbų išsikėlėme ambicin-
gą tikslą įgyvendinti projektą per ge-
rokai trumpesnį laiką - iki šių metų 
rugsėjo pirmosios. Rangos darbų 
trukmei sutrumpinti mūsų bendrovė 
pasitelkė naujausias technologijas 
bei automatines mechanizmų val-
dymo sistemas, - pasakojo atstovė 
ryšiams su visuomene. – Siekiant 
užtikrinti eismo dalyvių saugumą, 
numatomi eismo ribojimai atskiro-
se rekonstruojamo ruožo atkarpose: 
eismo organizavimas viena juosta, 
laikinieji šviesoforai, gyvas eismo 
reguliavimas ir kitos priemonės. 
Planuojant kelionę rekonstruojamu 
keliu reikėtų numatyti papildomų 15 
– 20 min. šiam ruožui įveikti. Pra-
šome vairuotojų būti atidžiais, sekti 
laikinuosius kelio ženklus, teisingai 
suplanuoti kelionės trukmę, - apie 
artimiausius darbus ir apie tai, kad 
vairuotojai rinktųsi atsakingą vaira-
vimą, informavo „Panevėžio kelių“ 
atstovė R. Čepienė. 

Rekonstruojamo kelio atkarpoje dirba labai daug kelininkų technikos, tad vairuotojams reikia būti 
itin atidiems.

Pakeliui į Rubikius už Anykščių miesto ribos „Panevėžio keliai“ 
įsirengė statybvietę. 

Autoriaus nuotr. 
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Pirks ne tik kavos, bet ir 
maisto produktų

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos mažos vertės vie-
šųjų pirkimų suvestinėje skelbiama, 
kad savivaldybės administracija 
iš UAB „Jara Jums“ už 1400 Eur 
pirks kavos, arbatos, cukraus ir kitų 
maisto produktų. Šią sumą savival-
dybės administracija yra numačiusi 
išleisti iki kitų metų kovo mėnesio.

„Vykdant įvairių maisto produktų 
pirkimą buvo apklausti trys tiekėjai, 
esantys arčiausiai perkančiosios or-
ganizacijos (Anykščių rajono savi-

Gėlės ir „kavutė“ – už mokesčių 
mokėtojų pinigus Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Iki ateinančių metų pavasario Anykščių rajono savivaldybės 
administracija iš rajono biudžeto kavai, arbatai, cukrui,  įvairiems 
maisto produktams bei gėlėms yra numačiusi išleisti 3 400 Eur. 

„Anykštai“ nusprendus  išsamiau pasidomėti tokiais savivaldy-
bės administracijos pirkiniais, paaiškėjo, kad sužinoti, kokia kava 
mėgaujasi valdininkai bei jų svečiai, gan sudėtinga misija.

valdybės administracijos) esančios 
maisto prekių parduotuvės. Tiekėjas 
atrinktas pagal pagrindinių prekių 
kainas, galiojusias apklausos dieną. 
Kaina fiksuota apsilankius parda-
vimo vietoje“, - apie tai, kaip buvo 
pasirinktas kavos, arbatos ir kitų 
maisto prekių tiekėjas, „Anykštą“ 
informavo savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Audronius Ga-
lišanka.

Kas dar be UAB „Jara Jums“ 
gavo pasiūlymą dalyvauti mažos 
vertės viešajame pirkime įsigyti ka-
vai, arbatai, cukrui ir kitiems maisto 
produktams, A. Gališanka konkre-

čiai neįvardijo. Anykščiai – toks 
nedidelis miestelis, kad nuo savi-
valdybės pastato kiekviena maisto 
parduotuvė net ir pėsčiomis keliau-
jant ranka pasiekiama, taigi neįvar-
dindamas likusių galimų maisto 
produktų tiekėjų savivaldybei, A. 
Gališanka skaitytojams paliko daug 
klaustukų.

Mažos vertės viešųjų pirkimų len-
telėje nurodoma, kad iš UAB „Jara 
Jums“ bus perkamos ir kitos prekės, 
tačiau kas tai galėtų būti  - UAB „Jara 
Jums“ mėsos vyniotiniai ar arbatinės 
bandelės -  savivaldybės adminis-
tracijos direktorius A. Gališanka 
subtiliai nutylėjo. Kaip ir nepateikė 
prašomos informacijos apie tai, ko-
kios rūšies kavą bei arbatą labiausiai 
mėgsta valdininkai bei savivaldybės 
administracijos svečiai.

Kam dovanos gėles, 
taip pat nenurodė

Gėlėms Anykščių rajono savi-
valdybės administracija iki kitų 
metų pavasario iš rajono biudže-
to yra numačiusi skirti 2000 Eur. 
Jas pasirinkta pirkti iš „Jolės gėlių 
krautuvėlės“. Kaip ir pirkdama 
maisto produktus, savivaldybės 
administracija, anot jos direktoriaus 
A. Gališankos, apklausė tris arčiau-
siai savivaldybės administracijos 
esančias gėlių parduotuves pagal 
apklausos dieną galiojusias kainas 
ir jas užfiksavo apsilankius gėlių 
parduotuvėje. Kokios kitos gėlių 
parduotuvės buvo apklaustos prieš 
viešąjį pirkimą, A. Gališanka ir vėl 
informacijos nepateikė. Neatsakė 
net į tokį paprastą klausimą, o kam 
gi tos gėlės bus naudojamos?

Per mėnesį jau 
išleido 126 Eur

Abiem atvejais, tiek informuoda-
mas apie maisto produktų pirkimą, 

tiek ir gėlių įsigijimą savivaldybės 
administracijos reikmėms, A. Ga-
lišanka pabrėžė, kad „perkančioji 
organizacija neįsipareigoja įsigyti 
prekių už visą planuojamą sumą“.

„Atlikus apklausą šiai dienai su-
mokėta 97,90 Eur su PVM už gė-
lės ir 28,58 Eur su PVM už maisto 
prekes“, - apie tai, kad pernelyg 
neišlaidauja, įrodinėjo savivaldybės 
administracijos direktorius A. Gali-
šanka.

Pirkėjai iš savivaldybės - 
įnoringi

„Jolės gėlių parduotuvės“ vadovė 
Jolita Šilaikienė „Anykštai“ sakė, 
kad savivaldybės administracija 
šioje gėlių parduotuvėje dažniausiai 
perka „pagal taupymo programą“.

„Paprastas žmogus gėlėms gali 
daug pinigų išleisti, o įstaigos perka 
pagal „taupymo programą“, - apie 
tai, kad savivaldybė pernelyg gė-
lėms neišlaidauja, tikino J. Šilaikie-
nė.

Anot J. Šilaikienės, kai gėlės per-
ka savivaldybė, gėlių pardavėjams 
keliami aukštesni reikalavimai.

„Atvažiuoja kokia delegacija. Tai 
reikia gėlių puokštei kokios nors 
juostelės ar dar kažko. Reikia įdėti 
pastangų, kad atitiktum savivaldy-
bės reikalavimus“, - atviravo J. Ši-
laikienė.

Savivaldybės interesantams – 
mokamas kavos aparatas

Grįžtant prie kavos. Prieš pas-
kutiniuosius savivaldos rinkimus 
vietos liberalai žadėjo, kad visi sa-
vivaldybės interesantai bus vaišina-
mi kava. Deja, bet jiems patekus į 
valdžia, pirmajame savivaldybės 
aukšte buvo pastatytas kavos auto-
matas, kuriuo naudojantis už kavą 
gyventojams tenka susimokėti iš 
savo kišenės...

Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka 
neatskleidė, kokią kavą bei gėles labiausiai mėgsta valdininkai 
bei savivaldybės svečiai.

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 489 

šiupinys
Kvietimai. Panevėžio teritori-

nė ligonių kasa išsiuntė pirmuo-
sius šių metų kvietimus prote-
zuoti dantis, laukiantiems eilėje 
ligonių kasų lėšomis apmokamo 
dantų protezavimo. Anykščių ra-
jonui skirta 60 kvietimų.

Televizija. Pusė namų ūkių 
Utenos apskrityje turi daugiau 
nei vieną televizorių. Dauguma 
(60 proc.) jų turi ir bent vieną 
skystųjų kristalų, plazminį ar 
LED, o 28 proc. – išmanųjį tele-
vizorių. 45 proc. Utenos apskri-
ties gyventojų namuose turi tik 
vieną televizorių. Vertinant TV 
signalo priėmimo būdą, tyrimo 
duomenimis, daugiausiai Ute-
nos apskrities gyventojų nau-
dojasi skaitmenine (65 proc.) 
ir internetine (IPTV) (18 proc.) 
televizija. Dar 14 proc. Utenos 
apskrities gyventojų naudojasi 
palydovinės televizijos paslau-
gomis, o 13 proc. renkasi kabe-
linę televiziją. Iš viso 53 proc. 
apskrities gyventojų už televizi-
jos paslaugas moka. Šiuos duo-
menis atskleidė rinkos tyrimų ir 
konsultacijų bendrovės „Kantar 
TNS“ atliktas tyrimas apie tele-
vizijos naudojimą Lietuvoje.

Pirkiniai. Anykščių rajono 
savivaldybės administracija už 
1 140 Eur iš leidyklos „Lututė“ 
įsigijo plakatų, raginančių ne-
deginti žolės. Už 163,50 Eur iš 
Registrų centro Teisinės infor-
macijos departamento nupirkta 
leidinių „Administracinių nu-
sižengimų kodeksas“, o iš VšĮ 
„Terra Publica“ už 817,50 Eur 
– reprezentacinių leidinių  „Įdo-
miausios kelionės po Lietuvą“.

Festivalis. Balandžio 23–29 d. 
Vilniuje, Anykščiuose ir Troškū-
nuose vyks trečiasis tarptautinis 
teatro festivalis „Labas!“. Tai – 
Lietuvos ir Airijos teatrų bendrai 
organizuojamas festivalis Lie-
tuvoje, kuris išskirtinai dėmesį 
skiria patiems mažiausiems - 
kūdikiams ir ikimokyklinio am-
žiaus vaikams.

Maitinimas. Kovo mėnesį 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija 70 Eur išleido 
maitinimo paslaugoms „Nykš-
čio namuose“. Savivaldybės 
administracijos direktorius Au-
dronius Gališanka „Anykštą“ 
informavo, kad 70 Eur maitini-
mo paslaugoms išleista per du 
kartus. Po vieno seminaro šeši 
lektoriai maitinosi už 40 Eur, 
po kito kiek pigiau – už 30 Eur. 
Pranešama, kad į porcijos sudė-
tį buvo įtraukta sriuba, karštas 
patiekalas ir stalo vanduo. „Al-
koholiniai gėrimai į maitinimo 
paslaugas nėra įtraukiami“, - pa-
tikino A. Gališanka.

Tvarka. Akcija „Darom“ vyks  
šį šeštadienį (10 val., tačiau 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai ir administracijos speci-
alistai šiai akcijai pasirinko kitą 
datą – aplinką mieste tvarkys šį 
penktadienį nuo 15.30 val.

Skelbimai. UAB „Anykštos re-
dakcija“ priima skelbimus į šiuos 
laikraščius: „Gimtoji žemė“, 
„Ukmergės žinios“,  „Gimtasis 
Rokiškis“, „Kupiškėnų mintys“, 
„Molėtų Vilnis“, „Molėtų ži-
nios“, „Mūsų  Ignalina“, „Ute-
nis“,  „Utenos apskrities žinios“.
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(Atkelta iš 4 p.)

Apie tamsią palėpę, salą ežere 
ir knygas, panašias į plaštakes

Daug kas klausia, kas ta Azu-
ritija, kodėl toks vietovės pava-
dinimas, ar jis turi kokią paslėptą 
reikšmę. Azuritija -  kiekvienam 
romano veikėjui svetimas kraštas, 
jo pavadinimas sudarytas iš kon-
krečias vietoves simbolizuojan-
čių pirmųjų raidžių. A - Angaros 
ar Acherono upė, Airija, Anglija, 
akvariumas; Z - Zimos miestas, 
drykstantis pietryčių Sibire, netoli 
Angaros, Lenos ir Žemutinės Tun-
guskos baseinų. 

Pro Zimos miestą eina Transsibi-
ro geležinkelis, vadintas Didžiuoju 
Sibiro keliu, juo atriedėjo tūkstan-
čiai tremtinių; U - Uhanas (miestas 
rytinėje Kinijoje); R - Rysai, Aukš-
tųjų Tatrų kalnas ir pan. Be kita ko, 
tekste Azuritija tampa ir bendriniu 
žodžiu, pavyzdžiui: „Kiek šiapus 
ir anapus azuritijų? Sibės vagonas 
irgi ten rieda. Kone kiekvieną naktį 
ji tos vietos vardą skiemenuoja.“

- Gal skaitytojams jau laukti 
trečiosios Jurgos Žąsinaitės kny-
gos?

- Kaip ir kiekvienas autorius, 
noriu, kad mano knyga būtų skai-
toma, aptariama, vertinama. Juo-
kingai skamba kai kurių rašančiųjų 
ištaros, kad kritika, atsiliepimai 
jiems nėra svarbūs. Kam tuomet 
leisti knygas? Dėl narciziško pasi-
puikavimo?

O apie trečią knygą dar, manau, 
anksti kalbėti, palauksiu, kol kur 
nors nutūps antroji. 

- Ir dar kelis žodžius apie Gar-
diną – Jus pasišaukusį miestą. 
Būtent XVIII amžiaus Gardinui 
skyrėte savo disertaciją. Ko-
dėl man atrodo, kad disertacija 
gali sulaukti palydovo – meninio 
teksto? 

- Gardino tekstus atradau rašy-
dama magistro darbą apie lietuvių 
didaktinės prozos ištakas. Suža-
vėjo antrąja Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sostine tituluotas 
miestas, amžininkų lygintas su 
klestinčiais XVIII a. Vakarų Eu-
ropos centrais, taip pat Gardino 
seniūnas, aktyvus reformatorius 
Antanas Tyzenhauzas (amžinin-
kų vadintas Petru Didžiuoju), sa-

vitas kultūros formas brandinusi 
įvairiatautė miestietija, pilietinę ir 
patriotinę savimonę budinę LDK 
pasiuntiniai 1793 m. Gardino Sei-
me. Buvau užsidegusi tuos tekstus 
skaityti, tirti, tačiau apgynusi ma-
gistro darbą, nusprendžiau save 
išbandyti kitur. Tame pačiame 
Vilniaus universitete neakivaizdi-
niu būdu pradėjau studijuoti anglų 
kalbą. Studijų nebaigiau, nes, ga-
vusi pasiūlymą padirbėti vertėja 
nedideliame Airijos miestelyje, 
nedvejodama sutikau ir keleriems 
metams apsigyvenau prie ramios 
Airijos jūros. Gardino nepamiršau. 
Matyt, jo pašaukta 2008 m. grįžau 
į Lietuvių literatūros katedrą. 

Jau esu prisipažinusi, kad dėl 
Gardino padariau tikrai ne viską, 
ką buvau užsimojusi. Stažuodama-
si Minsko, Varšuvos universitetuo-
se, darbuodamasi Gardino archyve 
surinkau labai daug medžiagos, 
kurios nemenka dalis liko į diser-
taciją neįtrauktuose užrašuose. 
Toji dalis kaip gyvas priekaištas 
neleidžia pajusti atodūsio, kuris 
jaučiamas pabaigus svarbų dar-
bą. Daug kas dar liko nepasakyta, 
neįvertinta, daug kam dar būtinas 
tęsinys. Tos medžiagos užtektų ir 
meniniam tekstui sukurti, tik ne-
ramina klausimas, ar pajėgsiu tai, 
ką sukaupiau, suvaldyti, ar istorija 
netaps pagrindiniu pasakotoju - to 
bijau labiausiai. 

- Pradėjome šį pokalbį nuo 
žmonių, kurie Jus ugdė. O pa-
baigai... Gal kelis žodžius apie 
žmones, kuriuos ugdote Jūs? 
Apie šeimą, apie jaunąją filologų 
kartą, apie tuos, kuriuos įsivaiz-
duojate savo knygų skaitytojais.

- Būdama mokinė, studentė gal-
vodavau, kaip paprasta mokyti ki-
tus. Dabar viskas atrodo kiek kitaip 
- supranti esąs atsakingas ne tik už 
tai, ką sakai, bet ir kaip sakai. Nuo-
širdumas, atidumas, pagarba jau-
nam žmogui, vaikui yra labai svar-
būs. Tikiu, kad šie dalykai svarbūs 
ir bet kuriam skaitytojui. Kaip tik 
todėl didelį dėmesį savo tekstuose 
skiriu kalbai, manau, kad tik ge-
bant tinkamai ja naudotis, įmanu 
ugdyti skaitytoją. 

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  paš-
to skyriuose, „PayPost“ kioskuose,   www.anyksta.lt ir www.

prenumerata.lt.  Prenumeratą priima „Spaudos kelio“
 spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810.  

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, 
„Janydžių“, Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF 
formatu)

8.69 17.38

3 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
6.00
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įvairūs

UAB „Anykštos  

redakcija“ gali

 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio

 plakatus.

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

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 20 metų garantija

Parduoda svilintas 
kiaulių puseles. 
Greitai atveža.

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

Kavarsko paukštynas
PARDUODA:

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, dede-

kles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

Elmininkų bandymų stotis 
PIGIAI PARDUODA 

BULVES IR VASARINIUS 
KVIEČIUS.

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

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 
Tel. (8-694) 40735.

Grūdų elevatorius 
,, Agrojavai“ Kupiškyje  
atlieka paslaugą – 

ruošia įvairių grūdų 
sėklą: valo, beicuoja, 
pakuoja ūkininkų ir 
parduoda paruoštą 
bendrovės sėklą.                  
Teirautis : (8-686) 73067, 

(8-686) 75511.

PAM I NK LA I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

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

Tel. (8-609) 68720.

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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

8,5 ha žemę Anykščių r. 
Ramaškonių k. 10 000 Eur.

Tel. (8-698) 35044.

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

Tel. (8-618) 70024.

34 kv. m butą (po kapitalinio remon-
to, su baldais) Ramybės mikrorajone 
renovuotame name.

Tel. (8-610) 22592.

Kuras

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.

Kita

Ožką su ožkytėm.
Tel. (8-650) 95233, 4-36-36. 

D. Lingienės ūkyje Anykščių ra-
jone - įvairių veislių braškių ir že-
muogių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Vakarines tujas, konusines eglu-
tes. 

Tel. (8-609) 71887.

Lašų ŽŪB - šienainį rulonuose. 
Tel. (8-682) 47854.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5 x 
6, 4 x 6 m, yra ir tinkančių trakto-
riams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

MTZ-82 (iš Vokietijos, kaina 
4 200 Eur), MTZ-70 (iš Danijos, 
kaina 2 100 Eur), sėjamąją SZ-
3,6 (diskinė, kaina 950 Eur). 

Tel. (8-641) 57036.

Tralą malkoms vežti, 2 korpusų 
traktorinius plūgus, du T-40 gali-
nius ratus (daržiniai).

Tel. (8-614) 33442.

Bulvių sodinamąsias, sėjamą-
sias, rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, trąšų barstomąsias, kultiva-
torius, lėkščiuotuvus, frezus, plū-
gus, frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 
2-jų transporterių ir 4-ių vagų bul-
vių sodinamąją, rusiška, pakabi-
nama.

Tel. (8-686) 46467.
 

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! 
Balandžio 23 d. (sekmadienį),  prekiaus 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusio-
mis 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.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Balandžio 27 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juo-
domis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime 
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“, se-
nojo 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

Lietuvišką, svilintą kaimiškai 
kiaulienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,44 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą, kompleksines trąšas. Pristato, 
išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Išsinuomotų dirbamos žemės 
nuo 5 ha ir daugiau Debeikių se-
niūnijoje. Mokėtų 120 Eur/ha. 

Tel. (8-681) 79975.

Brangiai perka, nuomojasi 
žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių, Kurklių, Skiemonių, 
apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Ūkininkė išsinuomotų žemės 
ūkio paskirties žemę Anykščių r.

Tel. (8-623) 20623.

Dovanoja 

3 medinius pastatus nusigriau-
ti (Šlavėnų k.).

Tel. (8-652) 13888.

Palaidą šieną. Pasikrauti ir iš-
sivežti patiems.

Tel. (8-686) 46467.
 
Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankio-
jamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

Pigiai gamina spintas stum-
domosiomis durimis, virtuvės, 
miegamojo, kt. baldus pagal in-
dividualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pyklas, valymo įrenginius. Mini 
ekskavatoriumi kasa vandens 
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas 
vandentiekiui, jungia hidroforus. 
Parduoda rentinius, atveža.

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

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

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

Šiltina fasadus, atlieka apdai-
lą. Tinkuoja, deda dekoratyvinį 
tinką, klijuoja klinkerį. Dengia 
šlaitinius stogus. Mūro darbai.

Tel. (8-676) 52289.

Kokybiškai ir nebrangiai atlie-
ka statybos ir apdailos darbus: 
medinių namų dažymas, trinke-
lių dėjimas, plytelių klijavimas ir 
kiti darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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.

Veža smėlį, juodžemį, žvyrą, 
maltą betoną. 

Tel. (8-653) 09335.

Valo žemės paskirties sklypus 
nuo apaugusių krūmų. 

Tel. (8-655) 20272.

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

Tel. (8-656) 77315.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsi-
veža peraugusius krūmus, be-
verčius medžius iš žemės ūkio 
paskirties žemių, pamiškių, grio-
vių (plotas nuo 1,5 ha).

Tel. (8-601) 30865.

Balandžio  28  d.  į  Anykščius    atvyksta    angiochirurgas    E. 
Vitkus  iš  Vilniaus,  kuris  atlieka  kraujotakos  tyrimus  pacien-
tams, sergantiems :

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų,
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val. tel. (8-698) 33653.
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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.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

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

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 

IEŠKO AUTOVEŽIŲ IR 
VILKIKŲ 

VAIRUOTOJŲ DARBUI 
EUROPOJE!!!

 Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos 

ir 95 kodo-APMOKAME vaira-
vimo kursus!!!

*Neturinčius vairavimo patir-
ties – APMOKOME!!!

Mob.: +370 671 15152

Tarptautinių 
pervežimų 

įmonei 
reikalingi  vairuotojai -

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

Reikalingi E kate-
gorijos vairuotojai. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

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 pageidau-
jant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - žemės ūkio paskir-
ties žemę Debeikių seniūnijoje. 
Mokėtų iki 3500 Eur/ha. 

Tel. (8-681) 79975. 

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

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-654) 86640.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlyki-
te. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-609) 00890.

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.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

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

Tel. (8-686) 11232.

KB „Miško draugas“ priima į dar-
bą medkirtės ir medvežės opera-
torius. 

Skambinti darbo metu 
Tel. (8-613) 16671.

Darbą bendrovėje - traktori-
ninkui. Reikalinga darbo patirtis. 
Panevėžio r.  Alga pagal susita-
rimą. Suteikiamas gyvenamasis 
plotas.  

Tel.: (8-687) 58269, 
(8-687) 58237.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė vaiko moterišką 
pavasarinę depresiją

mėnulis
balandžio 21 -24 d. - delčia.

oras

-1

6

Kajus, Visgailas, Norvaidė, 
Leonidas, Leonas, Vadimas.

Anzelmas, Konradas, Milge-
das, Skalvė, Amalija, Arijus.

šiandien

balandžio 22 d.

balandžio 23 d.

balandžio 24 d.

Adalbertas, Jurgis, Daugau-
das, Vygailė, Jurgita, Jurga.

Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, 
Ervina.

vardadieniai

„Langai - lyg mano akys. Pro jų sti-
klus prasibrovusi šviesa užpildo vidų 
šiluma. Langai prieštarauja sienoms, 
kurios pasaulį dalija į „čia“ ir „ten“. 
Žvilgterk pro langelį: kas dedasi vidu-
je, pamatysi net neužėjęs“, - taip au-
torė pristato savo fotografijas, kuriose 
išmąstytos kompozicijos su langais, 
stiklais, atšvaitais akinių stikluose...

Anykščiuose gyvenanti G. Ma-
tijaškaitė fotografuoti pradėjo dar 
vaikystėje, tačiau rimtai fotografija 
susidomėjo pradėjusi mokytis gimna-
zijoje. Ji dar labai mėgsta šokti, lanko 
repeticijas „Gojaus“ šokių kolektyve. 

„Fotografuoju ne dėl konkursų 
(tikriausia todėl nieko juose ir nelai-
miu), o dėl to, jog ši veikla padeda 
išvalyti mintis, pamiršti rūpesčius, 
problemas, nerimą ir visa kitą. Man 
tai savotiška meditacija“, - sako G. 
Matijaškaitė. 

-ANYKŠTA

„Langai ir akiniai“
Tokiu pavadinimu Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje ekspo-

nuojama abiturientės Gabijos Matijaškaitės (mokytojas Alfredas 
Motiejūnas) fotografijų paroda. Fotografija merginai yra hobis, 
savotiška meditacija.

Gabijos MATIJAŠkAITĖS nuotr.

kai diena labai vėjuota
Vaikšto moteris su šluota.
Žinoma, galiu suklysti,
Bet, atrodo, nori skristi.

Toks jau moteriškių būdas –
Ar svajonės - arba „blūdas“,
Giesmes traukia angelai,
Na, o mums vis negerai.

Tai gamtoj per maža jausmo,
Tai šeima pati blogiausia
Arba pridega štai puodas
Tai į nosį kanda uodas. 

Paklausykite, draugai,
laukia pievos ir miškai -
laikas mesti nuobodybes
Ir ieškosime linksmybės. 


