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Dabartinis
šildymo
sezonas gali
būti vienas
ilgiausių
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šiupinys
Partizanų sekmadienis. Sekmadienį 12 val. Debeikių bažnyčioje
bus meldžiamasi už 1952 m. pavasarį žuvusius Aro būrio partizanus, po
to minėjimas ir jaunųjų šaulių žygis
į Anykščius.

Tikroji Antano
Vienuolio
„Puodžiūnkiemio“
pabaiga

„Juodoji ponia“
dirbo Anykščių
krašte

6 psl.

12 psl.

Benamiui niekas padėti negali

Autobusų stotelėje šalia
Anykščių ligoninės visą parą
sėdėjęs į septintą dešimtį įkopęs benamis Vytautas Jakštas
sukėlė anykštėnų rūpestį. Vyras sužalotomis kojomis sulaukė ir rajono valdžios dėmesio.
Tačiau panašu, kad benamio
problema taip ir liko neišspręsta. Tiesa, penktadienį jo stotelėje jau nebebuvo.

Traukinukas. Jau ketvirtą savaitgalį nuo Anykščių Dainuvos slėnio
iki Medžių lajų tako važinėja traukinukas. Pasak Turizmo informacijos
centro vadovės Vilandos Reikalienės, dėl prasto oro turistų ir poilsiautojų dar mažoka ir darbo dienomis
važinėti neapsimokėtų. Tikrasis sezonas turėtų prasidėti apie gegužės
vidurį“, - sakė V. Reikalienė.

„Noriu tik numirti“

Jaunimas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, praėjusių
metų pradžioje Anykščių rajono savivaldybėje gyveno 25 773 gyventojai, iš jų 4 991, t.y. 19,4 proc. sudarė
14–29 metų jauni žmonės. Merginų
buvo 2 275, vaikinų – 2 716.
Kvietimai. Panevėžio teritorinė
ligonių kasa išsiuntė pirmuosius šių
metų kvietimus protezuoti dantis asmenims, laukiantiems eilėje ligonių
kasų lėšomis apmokamo dantų protezavimo. Anykščių rajonui skirta
60 kvietimų.
Turnyras. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje gegužės 6
d. (šeštadienį) rengiamas tradicinis
šachmatų turnyras Kovo 11-osios
Akto signatarės Irenos Andrukaitienės taurei laimėti. Turnyro pradžia
10 valandą.
Gaisras. Penktadienio naktį Kavarsko seniūnijos Narbutų kaime sudegė
rąstinis gyvenamasis namas. Atvykus
ugniagesiams, vieno aukšto namas
degė atvira liepsna, šiferinis stogas ir
perdengimas buvo jau įgriuvę, todėl
pastato išgelbėti nebepavyko.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Benamis Vytautas Jakštas sako, kad pats kaltas, jog jo gyvenimas šitaip susiklostė.

Meras įtaria, kad „Anykšta“
valdo rajoną

Į redakciją ketvirtadienį paskambinusi Ramybės mikrorajono gyventoja dėstė, kad nuo trečiadienio
pro savo namo langą mato autobusų stotelėje sėdintį žmogų. „Gal
jis pats kaltas, kad taip susiklostė
gyvenimas. Tačiau juk tai žmogus.
Katėmis ir šunimis rajono valdžia
rūpinasi, o žmogui nepadeda“, kalbėjo anykštėnė.
„Anykštos“ pakalbintas stotelėje
sėdėjęs vyras tikino, kad jam nereikia pagalbos.

4 psl.

Autoriaus nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba ketvirtadienį skyrė 30 procentų priemoką prie algos Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ramūnui Blazarėnui. Prieš tris mėnesius,
rajono Taryboje tvirtinant jo kandidatūrą, R. Blazarėnas sakė, kad jis niekuomet priedų prie algos
neprašo, tačiau jei darbdavys priedo neskiria, jis išeina iš darbo.

asmenukė

Didybė

Jubiliejus. Balandžio mėnesį
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija mini 95-ąsias metines.
Šia proga progimnazijos teritoriją
papuošė užrašas „# Vienuolis”.
Kai žmonės stebisi ir keiksnoja, kad remontuodami netikusią gatvę kelininkai padaro
dar siaubingiau – prikuria salelių, trečdaliu susiaurina gatvės
plotą, jie nieko nesupranta.
Taip reiškiasi mūsų tautos didybė – nėra tokio netikusio daikto, kurio lietuvis iš naujo darydams dar negalėtų pabloginti.

Laikraštis. Gegužės1-ąją redakcija nedirbs. Kitas „Anykštos“ laikraštis išeis trečiadienį, gegužės 3 dieną.
Dėl rinkimų šeštadieninė „Anykšta“
bus išleista penktadienį, gegužės 5
dieną.

Meras Kęstutis Tubis mano, kad jo buvęs bendražygis liberalas Lukas Pakeltis jam
užduodamus klausimus derina su „Anykšta“.

3 psl.

Linas BITVINSKAS
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Dabartinis šildymo sezonas gali Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
būti vienas ilgiausių
Iš Lietuvos nesitraukiant šaltiems orams, dabartinis šildymo
sezonas gali tapti vienu ilgiausių per pastarąjį dešimtmetį. UAB
„Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis „Anykštai“
prisipažino, kad tokio ilgo šildymo sezono neprisimenantis nuo
pat tada, kai 2003 metais pradėjo vadovauti bendrovei.
„Ilgiausiai Anykščių rajone šildymo sezonas yra trukęs iki balandžio 23 dienos. O dabar bijau,
kad šildysime dar ir kitą savaitę“,
- sakė V. Vaičiulis.
Pasak V. Vaičulio, gyventojų pageidavimu dviejuose miesto daugiabučiuose šildymas buvo atjungtas nuo balandžio 1 dienos.

„Gyventojai rinko parašus ir šildymą vėl pajungėme“, - sakė V.
Vaičiulis.
Pasak UAB „Anykščių šiluma“
vadovo, sinoptikų prognozės ir toliau nieko gero nežada.
„Lyg ir buvo prognozuojama,
kad orai atšils nuo pirmadienio, o
dabar skelbiama, kad šilčiau bus

tik šeštadienį“, - kalbėjo V. Vaičiulis.
Užsitęsęs šildymo sezonas, pasak V. Vaičulio, rūpesčių kelia ir
patiems šilumininkams.
„Pastebėjome, kad jau trūksta
ir kuro. Ir anglies užsisakėme, ir
malkas, kurios buvo supjautos, jau
baiginėjame. Niekas nepaskaičiavo, kad šildymo sezonas taip ilgai
užistęs“, - sakė V. Vaičulis, anksčiau prognozavęs, kad šildymo
sezonas turėtų baigtis balandžio
viduryje.
Prognozuojama, kad gyventojų
radiatoriai dar šils ir gegužės pradžioje.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis
sakė, kad bendrovė nesulaukia skambučių, kurie ragintų, jog šildymo sezonas būtų
greičiau baigiamas.

Draugystė, kuri tęsiasi 37 metus

jonas.j@anyksta.lt

Rašytojai, buvę „Anykštos“ pirmtako „Kolektyvinio darbo“ laikraščio žurnalistai Milda Telksnytrė ir Vygandas Račkaitis dalyvavo neįgalios dailininkės Anos Krepštul 400 puslapių tapybos
albumo (jame ir M. Telksnytės ir V. Račkaičio straipsnis apie dailininkę) pristatyme Jašiūnų dvare
(Šalčininkų r.). Su dailininke anykštėnai susipažino keliaudami Merkiu 1980–aisiais ir anykštėnų
draugystė su šia garbingo amžiaus sulaukusia moterim, kurios gyvenimas yra pamokanti istorija
nepalūžti ir palikti ryškų pėdsaką ateities kartoms, nenutrūko iki šiol .

Šiemet išleistas Anos Krepštul tapybos albumas.

Anykštėnai rašytojai Vygandas Račkaitis ir Milda Telksnytė svečiuose pas Aną Krepštul 1980-aisiais.
Kai rašydami kraštotyrinę knygelę apie Merkį rašytojai pasibeldė
į A. Krepštul namelio duris, dešimties metų pradėjusi piešti mergina
dar vaikščiojo su ramentais, tačiau
liga progresavo ir greitai visam li-

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2017-04-26, apie 10
val., Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, neblaivus (nustatytas 2,43
prom. girtumas) vyras (g. 1956
m.) penkis kartus kumščiu sudavė į nugarą savo sugyventinei (g.
1957 m.). Dėl suduotų smūgių
moteris patyrė fizinį skausmą.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
Vagystė. 2017-04-27, apie
12 val., vyras (g. 1925 m.), gyvenantis Kavarsko seniūnijos
Dauginčių kaime, Kavarsko gatvėje, pastebėjo, kad per atidarytą
langą buvo patekta į namą ir iš
piniginės, kuri gulėjo kambaryje,
pavogta 600 eurų. Padaryta 600
eurų turtinė žala.

kusiam gyvenimui prikaustė prie
invalido vežimėlio. Sudužo jos
svajonės mokytis Dailės akademijoje, nes liga atėmė ir klausą.
Ją aplankęs profesorius Česlovas
Kudaba pagyrė jos pieštus paveiks-

lus, padėjo kuriam laikui įsidarbinti
„Dailės“ kombinate... Mirus tėvui,
susirgus motinai, A. Krepšul, pati
kamuojama nesibaigiančių skausmų ir negalios, tapo šeimos maitintoja, piešė net tada, kai pakilti

iš lovos ir priartėti prie molberto
galėdavo tik su brolio iš Varšuvos
specialiai jai sukonstruoto prietaiso
pagalba.
Per gyvenimo metus nupiešė apie
pusketvirto tūkstančio paveikslų,
kurie pasklido po pasaulį, o nemaža
jų dalis tilpo į solidų lietuvių ir lenkų kalbomis šiemet išleistą albumą.
„Negalime atsistebėti nenusakomai spalvingais Anos paveikslais,
spinduliuojančiais supratimu, meile, atjauta, jos gerumu ir ištverme,
gyvenimo meile, juk niekada nesiskundė savo dalia, nors aplankydavome ją vos ne kasmet“, - sakė
albumo pristatyme buvusi ir keletą
A. Krepštul paveikslų sauganti M.
Telksnytė - Račkaitienė.
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Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 525

spektras
Tyrimas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo tyrimą, ar
per tikybos pamoką Telšių gimnazijoje dešimtokams pateikta informacija nediskriminuoja homoseksualių
asmenų ir nekursto neapykantos jų
atžvilgiu. Informacija pasidomėti
nusprendė ir prokurorai, o švietimo
ir mokslo ministrė ištraukas iš pamokos pavadino gėda švietimo sistemai.
Siūlo. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė
kreiptis į sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, siūlydama
pakeisti viceministrės Kristinos
Garuolienės kuruojamą veiklos sritį, susijusią su farmacijos administravimu. Pastaroji gali visuomenei
kelti abejonių dėl tarnautojos veiklos
nešališkumo. Tokį sprendimą VTEK
priėmė, įvertinusi pačios K. Garuolienės kreipimąsi ir žiniasklaidoje
pasirodžiusią informaciją. VTEK
nuomone, tolimas giminaitis, dirbantis viceministrės pagal pareigybę
kontroliuojamoje veiklos sferoje, yra
aplinkybė, galinti sukelti interesų
konfliktą. Todėl ją privalu nurodyti
privačių interesų deklaracijoje. Sveikatos apsaugos ministrui pavedus K.
Garuolienei administruoti farmacijos
sritį, kurioje dirba jai artimi asmenys
ar giminaičiai, yra tikėtina nuolatinio
interesų konflikto situacija.
Įstatymas. Siekiant išplėtoti
humanitarinius mokslus, ypač jų
branduolį - lituanistiką, kaip baltistikos šaką, Seimui siūloma priimti
Lituanistikos įstatymo projektą.
Seimo nario akademiko Eugenijaus
Jovaišos iniciatyva šį įstatymo projektą rengė lituanistinių institucijų
mokslininkai ir vadovai. Kartu su
E. Jovaiša projektą Seimo posėdžių
sekretoriate įregistravo Seimo nariai Arūnas Gumuliauskas ir Stasys
Tumėnas. Lituanistikos įstatymo
projektas nustato valstybės mokslo,
studijų, švietimo, kultūros strategijos
principą - lituanistikos prioritetą.
Ekspertizė. Dviejų kaimynių nužudymu kaltinamas buvęs teisės studentas Karolis Neoras ketvirtadienį
nuosprendžio neišgirdo, teismas nusprendė atnaujinti įrodymų tyrimą.
K. Neoras stojo prieš teismą, gavus
Utenos ekspertinio skyriaus, atlikusio jo stacionarinę psichiatrinę ekspertizę, išvadą, kad jis šizofrenijos
simptomus simuliuoja. K. Neoras
kaltinamas 2015-ųjų sausio 23-iąją
dėl savanaudiškų paskatų nužudęs
Nijolę Vaškevičienę, gyvenusią virš
jo tame pačiame S. Žukausko gatvės
daugiabutyje. Antrosios jam inkriminuojamos aukos - buvusios sodo
sklypo prie Kauno marių kaimynės
Valerijos Urmonienės pasigesta dar
po trijų dienų. Dingusiųjų palaikai,
kurie, kaip įtariama, buvo padalyti į
dalis, nerasti iki šiol.
Ginklai. Šiaulių apskrities policijos organizuoto nusikalstamumo
tyrimo valdybos pareigūnai išaiškino neteisėtą ginklų prekybos atvejį.
Prekiautojai - telšiškiai sutuoktiniai.
Itariamieji buvo sulaikyti prie Telšių
autobusų stoties, kur jie susitiko su
ginklų pirkėjais. Sutuoktiniai su nelegaliais ginklais atsidūrė pareigūnų
rankose. Jų namuose atliktos kratos
metu Šiaulių policininkai rado ir
daugiau nelegalių daiktų - du dujinius pistoletus, devynis šaudyti
pritaikytus metalinius savadarbius
vamzdžius, per 500 įvairių šovinių.
Parengta pagal BNS
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Meras įtaria, kad „Anykšta“ valdo rajoną

savaitės citatos
Verslo įmonės išsimoka ne kiek
nori, o kiek pajėgia...
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie tai, kodėl
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui reikia
priemokos prie algos:
„Verslo įmonės kiek nori išsimoka, o valstybės įmonėse turi būti
logika – kuo svarbesnė pareigybė,
kuo svarbesni priimami sprendimai ir įtaka visuomenės raidai ir
ekonomikai, tuo didesnis turi būti
ir atlyginimas.“

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Sakot – jokio etiketo?

Nuo šiol ne tik savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos, bet ir jo pavaduotojo
Ramūno Blazarėno algos bus pastebimai didesnės, nei buvo ankstesnių savivaldybės vadovų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Įžvelgė sąmokslą

Žilvinas ŠIMKUS, anykštėnas:
- Nelabai įsivaizduoju. Žmonės
šventėse nori atsipalaiduoti. Stipriųjų
gėrimų šventėse nereikia, tačiau per
krepšinio varžybas alus tikrai nekenkia. Be saiko geriančių draudimai
nesustabdys, slapstysis, šiukšlins.

Antanas BALTRIMAS, Anykščių miesto taksistas:
- Nueinu į šventes, koncertus
Dainuvos slėnyje. Simboliškai per
vakarą išgeriu bokaliuką alaus ir
manau, kad čia nieko blogo. Krepšinis be alaus tarp vyrų irgi sunkiai
įsivaizduojamas. Nemanau, kad suaugusiems žmonėms reikėtų drausti
atsigaivinti bokalu alaus. O kas gėrė
– gers, burnos neužriši.

Rajono Tarybos posėdyje prieš
priimant sprendimą dėl priedo R.
Blazarėnui skyrimo, liberalas Lukas
Pakeltis atsiminė R. Blazrėno formuluotę ir paklausė, ar tai reiškia,
jog jei priedas nebus skirtas, R. Blazarėnas išeis iš darbo.
„Vakar Vidmantas Šmigelskas
man uždavė tokį pat klausimą žodis
žodin“, – konstatavo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Rajono
vadovas Tarybos narius tikino, kad
tai įrodo, jog ruošdamasis Tarybos
posėdžiui liberalas savo veiksmus
derino su „Anykštos“ redakcija.
Iš tiesų analogišką klausimą merui K. Tubiui Tarybos posėdžio išvakarėse uždavėme.
Meras „Anykštą“ tikino, kad R.
Blazarėnas išeiti iš darbo negrasino. „Dabar yra nauja atlyginimų
mokėjimo tvarka, svarstomi atlyginimai visų įstaigų vadovams.
Administracijos direktoriaus įsakymu yra sudaryta darbo grupė,
vertinami kriterijai - pastovioji
atlyginimų dalis, kintamoji dalis,
kokie jų rodikliai. Ir negali būti,
kad įstaigų vadovai gauna už savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją daugiau.
Atlyginimų piramidė, hierarchija
turi būti priklausomai nuo tų pareigybių svarbos“, –kodėl savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojui R. Blazarėnui reikia
didinti algą, „Anykštai“ aiškino
meras.
„Verslo įmonės kiek nori išsi-

moka, o valstybės įmonėse turi būti
logika – kuo svarbesnė pareigybė,
kuo svarbesni priimami sprendimai ir įtaka visuomenės raidai ir
ekonomikai, tuo didesnis turi būti
ir atlyginimas“, - „Anykštai“ trečiadienį aiškino meras.
Audronius Gališanka
uždirba trečdaliu daugiau
nei Veneta Veršulytė
Pirmąjį šių metų ketvirtį vidutinis Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo R. Blazarėno atlyginimas
„ant popieriaus“ buvo 1203 eurų. Po
ketvirtadienio Tarybos posėdžio jam
atlyginimas padidintas 446,12 eurų,
taigi vidurkis turėtų kilti iki 1649
eurų.
Pernai metų paskaičiuotas savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo (šias pareigas užėmė
Saulius Rasalas) atlyginimo vidurkis
buvo 1272 eurai.
Dabartinis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka 40 proc.
priedą prie algos išsiderėjo skyrimo
į šias pareigas dieną, šių metų sausio mėnesį. Vidutinė administracijos
direktoriaus alga pirmąjį šių metų
ketvirtį buvo 2000 eurų. Tuo tarpu,
pernai rajono savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė vidutiniškai per mėnesį uždirbo
1342 eurus.
Vidutinė Anykščių savivaldybės
administracijos skyrių vedėjų alga
pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 1380
eurų, jų pavaduotojų – 1262 eurai.

balsai internete (anyksta.lt):

Vytas VALANČIUS, Vildiškių
kaimo (Skiemonių sen.) gyventojas:
- Kaip eilinis pilietis žiūriu demokratiškai. Kas nori atsigaivinti normos ribose, kodėl jiems tai drausti?
Iki 42 metų kartais išgerdavau, dabar
man tai neaktualu. Prisimenu šventes
bardo Kazimiero Jakučio sodyboje.
Ten žmonės linksmindavosi laisvai,
tačiau jokių incidentų nebūdavo.

Už kokius?... „Už kokius nuopelnus Blazarėnui priedas? Ką naudingo
padarė Anykščiams vos tik sušilęs kojas savivaldybėje? Jau ir taip žmogelis
nelabai įtelpa į rėmus ir dar jam pridėti? O kas taip švaisto lėšas net neatsiklausęs anykštėnų nuomonės? O gal tas švaistytojas priedus skiria iš SAVO
KIŠENĖS?Tada būtų OK.“
Truksta info: „Baura sako, kad Anykščiuose mažos algos 2000 € ir 1203
€ pavaduotojui, tai kokios yra kituose rajonuose ir nuo ko tai priklauso?“.
Krivickui: „O kaip ponaitis žiūrite į asmenų įdarbinimą savivaldybės
įmonėse su sąlyga, kad jie yra tam tikros,tuo metu valdančiosios rajoną partijos nariais arba taps partiniais? Pasidomėkite socdemų veikla „Anykščių
vandenyse“. O čia kokio lygio korupcija?“.
Krivickas dėl Liogės: „Liogė nėra ir niekada nebuvo Krivicko (Lietuvos
centro partijos) narys. Tarybos nario Liogės įdarbinimas Anykščių savivaldybės įmonėje yra lygiai toks pat valdiškos korupcijos blogis kaip ir Alfrydo
Savicko atveju. Tarybų nariai jokioje savivaldybėje neturėtų naudodamiesi
politine padėtimi būti įdarbinami savivaldybės įmonėse, nes tai yra netiesioginė politinė korupcija.“
Tarybos nariams: „Prieš balsuojant už tokį sprendimą pasidomėkite, ar
kuris nors ankstesnis administracijos direktorius bei pavaduotojai yra gavę
priemokas. Jei negavo, tai tegul Jums paaiškina, kodėl tik šiems pareigūnams padidėjo darbo krūvis. O gal slypi kitos priežastys?“.
Antanui Baurai: „Už sąžiningą ir gerą darbą gali būti skirta padėka,
patapšnota per petį, geriausiu atveju - suteikta klasė, o ne skirtas priedas.
Sveikinu, Antanai, su laimėjimu. Laikykis antrame ture. Juozas.“
(Komentarų kalba netaisyta, -red.past.)

Tarybos posėdyje liberalas rajono
Tarybos narys Mindaugas Sargūnas
kalbėjo, kad jis neprieštarauja atlyginimų didinimui, tačiau sakė, kad tai
reikėtų pradėti daryti nuo mažiausiai
uždirbančių savivaldybės administracijos darbuotojų.
„Čepsi iš lovio“
Priedo R. Blazarėnui skyrimo
projektas supykdė kandidatą į Seimą
Anykščių – Panevėžio apygardoje,
centristą žurnalistą Kristupą Krivicką. Jis savo „Facebooke“ pasidalino
šia žinia, o „Anykštai“ situaciją komentavo šitaip: „Esu šokiruotas ir
priblokštas. Kaip ir Alfrydo Savicko
skyrimo į darbą atveju, manau, kad
tai biurokratinio grobstymo kabutėse atvejis, kai pačia įžūliausia forma
už darbą darbo metu, iš esmės sau,
administracijos vadovai išsimoka
pinigus iš rajono biudžeto. Tai piktina žmones, pakerta jų pasitikėjimą
politikais. Ir žmonės yra teisūs sakydami, kad politikai veržiasi prie
lovio ir čepsi iš to lovio“, – kalbėjo
K. Krivickas.
Tuo tarpu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatas į Seimą
Anykščių savivaldybės žemės ūkio
skyriaus vedėjas Antanas Baura tikino, kad lyginant su kitomis savivaldybėmis Anykščių savivaldybės
administracijos vadovų algos yra nedidelės. „Už tikrai sąžiningą ir gerą
darbą turi būti žmonėms atlyginta“,
– sakė A. Baura.
Algas didins ir eiliniams
valdininkams
Sprendimą dėl priemokos R. Blazarėnui rajono Tarybai pristatęs savivaldybės administracijos Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjas Alfredas Bulotas
dėstė, jog jo tiesioginio viršininko
„darbo krūvis yra akivaizdžiai padidėjęs“.
Jis aiškino, kad direktoriaus pavaduotojas ypač daug vargo turi su
kompensacijomis
seniūnaičiams.
Priminsime, kad seniūnaičių išlaidų
kompensavimui yra skirtos biudžeto
lėšos – kiekvienam seniūnaičiui iki
100 eurų per metus. Tad 56 rajono
seniūnaičiams per metus iš viso gali
būti išmokėta panašiai tiek, kiek R.
Blazarėnui kaip priedas už padidėjusį darbo krūvį.
A. Bulotas tvirtino, kad per krizę
valdininkų algos buvo sumažintos ir
„tik 2013 metais grįžo į 2009 metų
lygį“.
Administracijos direktorius A.
Gališanka žadėjo, kad algas didins
ir eiliniams valdininkams. „Negaliu
teigti, kad visiems 30 proc. padidės,
bet didėjimas bus ateityje“, – sakė A.
Gališanka.

Kristupas KRIVICKAS, žurnalistas, kandidatas į Seimą
Anykščių – Panevėžio apygardoje, apie priemokas savivaldybės
administracijos vadovams:
„Tai piktina žmones, pakerta jų
pasitikėjimą politikais. Ir žmonės
yra teisūs sakydami, kad politikai
veržiasi prie lovio ir čepsi iš to lovio.”
Jei darbas nesąžiningas, valdininkas sau atsilygina pats
Antanas BAURA, savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėjas, kandidatas į
Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje, apie priemokas:
„Už tikrai sąžiningą ir gerą darbą turi būti žmonėms atlyginta.“
Gaila, įranga vagių dar
nepagauna
Alius RĖKUS, Lietuvos kelių
policijos specialios paskirties
skyriaus vyresnysis specialistas,
apie modernia įranga aprūpintą
policijos automobilį:
„Įranga automatiškai fiksuoja greitį ir suformuoja pažeidimo
protokolą, tad pažeidėjo nebūtina
stabdyti.”
Labai aiškiai pasakėte…
Viktorija DANILIAUSKAITĖ, grafikė, apie savo darbus:
„Vienovė ir priešprieša, laikas ir
erdvė, moralinės nuostatos mumyse.”
Matyt, įtaria, kad pradėsite tą
pastatą griauti

Aldona DAUGILYTĖ, buvusi
Anykščių rajono tarybos narė,
apie mokestį už atliekas:
„Mane pribloškė, kai sužinojau,
jog reikia pasirašyti sutartį dėl
šiukšlių pastatui, kuris yra šimtametis, kuris priklauso kultūros paveldui, kuris užkaltas, uždarytas.”
Čia todėl, kad teisybės sąvoka
neapibrėžta
Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys, apie savivaldybės administraciją:
„Tai, kad savivaldybės administracijos direktorius slepia konkurso dalyvius, rodo, kad veikiama
neskaidriai, bandoma parodyti,
kad naujoji savivaldybės valdžia –
kovotojai už teisybę, o ką rodo jų
veiksmai..?”
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Benamiui niekas padėti negali
(Atkelta iš 1 p.)
„Nieko jūs neieškokit, nieko
man nereikia, aš noriu tik numirti“, – kalbėjo V. Jakštas.
Vyras neslėpė savo pavardės,
pasakojo, kad yra baigęs aukštąjį mokslą, kažkada drauge su dabartiniu Anykščių seniūnu Eugenijumi Pajarsku dirbo „Anykščių
melioracijoje“. Jis aiškino, kad
namus prarado po skyrybų su
žmona, tačiau dėstė turįs daug
draugų ir pas ką nors iš jų prisiglaus... „Pats savo gyvenimą
susigadinau, niekas dėl to nekaltas“, – kalbėjo benamis.
Šlepetėmis mūvintis vyras
sakė, kad jam amputuoti kojų
pirštai, mat girtas per šalčius
lauke užmigo ir juos nušalo.
Išvarė iš globos namų
Anykščių rajono socialinių
paslaugų centro direktorė Jolan-

ta Pleškienė bei Anykščių savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus laikinoji
vadovė Gintarė Noliūtė „Anykštos“ žurnalistą nukreipė pas
Anykščių rajono mero patarėją
Donaldą Vaičiūną. Pasak jų, D.
Vaičiūnas geriausiai įsigilinęs į
situaciją.
Mero patarėjas dėstė, kad viską
apie V. Jakštą žinąs, kad bando
vyrui padėti, bet jam to padaryti
nesiseka. „Jis buvo gulėjęs Troškūnų slaugos ligoninėje. Jo visas
gyvenimo būdas toks.... Alkoholizmas... Nuprausė, sutvarkė, aprengė, išblaivino. Troškūnuose
veikia nevyriausybinė organizacija „Prieglobstis“, kuri V. Jakštą iš Troškūnų slaugos ligoninės
priėmė. Bet ten taisyklės – negali vartoti alkoholio, negali vestis
alkoholikų draugų. „Prieglobstyje“ jis gyveno, gyveno, kol visiškai atkuto ir pradėjo neštis alkoholį. Pradėjo vartoti alkoholį,

pradėjo kitus girdyti. Jie nukentė
vieną kartą, antrą kartą ir galų
gale trečią kartą jį išmetė, nes jis
nusižengia taisyklėms. Kai jį išmetė, jis grįžo prie savo ankstesnio gyvenimo būdo. Žinom, kad
jis gulėjo nukritęs ir sumuštas.
Tada kažkas paskambino policijai. Policija pamatė, kad jis neblaivus ir šiek tiek susižalojęs, ir
jį nuvežė į ligoninę. Ligoninėje
ir aš pradėjau dalyvauti procese.
Buvo, regis, pirmadienis. Skambina vyriausias gydytojas Dalis
Vaiginas, klausia, ką su juo daryti? Skambinu į „Prieglobstį“,
sako, kad mes tą žmogų puikiai
žinome, jis išmestas už alkoholio vartojimą. Nuvažiuoju į ligoninę, jo kojos sugipsuotos, bet
D. Vaiginas sako, kad ligoninėje jis gulėti nebegali, neatitinka
jokių kriterijų, turi gydytis ambulatoriškai. Policija jį dėti taip
pat neturi kur. Kalbėjau su juo,
sakau, Vytautai, bandyk keistis,

komentarai

Žmogaus teisė rinktis...
Audronius GUSTAS, Anykščių psichikos sveikatos centro
direktorius: „Net jei žmogus
sako, kad nenori gyventi, jo jėga
iš autobusų stotelės neveši. Tai
būtų žmogaus teisių konvencijos
pažeidimas. Kol žmogus nekelia
grėsmės aplinkiniams arba savo
gyvybei, medikai neturi kištis.
Kaip spręsti problemą? Na, niekaip jos neišspręsi. Benamių pilna ir Londone, Paryžiuje, Briuselyje. Toks žmonių pasirinkimas.“
Nerijus VYŠNIAUSKAS, Kavarsko klebonas: „Jam daug kas
norėjo padėti, bet jeigu jis atsisako pagalbos... Čia tiesiog žmogaus laisva valia. Jei jūs sergate ir
negeriate vaistų, kas jūs gali priversti tai padaryti?“.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Rinkimų rezultatai džiugina. Ir
visai ne todėl, kad būčiau Antano
Bauros ar Kristupo Krivicko fanas,
bet todėl, kad rezultatai yra tokie,
kokie turėjo būti. Manau, ne tik
aš, bet ir dar tūkstantis anykštėnų
atspėjo, kad pirmasis šešetukas
bus toks, koks yra dabar, ir visi
mes vieningai šaukiam: „O ką aš
sakiau?“.
„Valstietis“ Antanas Baura – pirmas, centristas Kristupas Krivickas
– antras, liberalas Lukas Pakeltis
– trečias, konservatorius Valentinas
Stundys – ketvirtas, socialdemokratė Auksė Kontrimienė – penkta,
„darbietis“ Ričardas Sargūnas
– šeštas. Toliau... nesvarbu. Lyg ir
nesvarbu.
Prognozuojamas A. Bauros ir

Aldona DAUGILYTĖ, buvusi
Anykščių rajono tarybos narė:
„Žmogus yra vienintelė vertybė,
dėl kurios reikia pakovoti, net jei
jis ir atsisako pagalbos. Jeigu su
juo nesusikalba valdininkai, vadinasi, reikia siųsti psichologą, reikia, kad kalbėtųsi tas žmogus, kuris gali rasti priėjimą. Jei jis tikrai
nenorėtų gyventi, nebesėdėtų...
Maža ką sako liežuvis, verkiant žmogų reikia gelbėti.
Išmesti tokį žmogų lengviausia.“
Jolanta PLEŠKIENĖ, Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktorė:
„Tai žmogaus asmeninis pasirinkimas. Jokia paslauga per prievartą neteikiama. Žmogus laisvas
rinktis, kaip jam gyventi, tačiau
gyvendamas socialines paslaugas
teikiančioje įstaigoje jis privalo
laikytis nustatytų taisyklių. Tik
savo namuose gali gyventi taip,
kaip nori.“

K. Krivicko rezultatas buvo po 20
jam šie rinkimai buvo ištisinis
procentų balsų, kitų keturių minėtų
nesėkmių ruožas – konfliktas su likandidatų – po 10-15 proc.
beralų meru Kęstučiu Tubiu, nauja
Panašiai apie penktadalis
Liberalų partijos lyderių korupcijos
balsuotojų yra protestuotojai prieš
banga, nevykusi politinės agitacijos
vagių valdžią, paprastai balsuojankampanija ir t.t. „Seimas – ne cirkitys už tuos, kurie niekad dar mūsų
ninkams!”- šaukė L. Pakeltis. „Tai
nevaldė. Kitaip tariant, už tuos,
ko ten lendi“, – jam atsakė rinkėjas.
kurie nėra vagys, nes jiems nebuvo
Iš niekur atsiradęs nepartinis
kaip vogti. Kai protestuotojų balsai
diplomatas Mindaugas Pauliukas
išsiskaido tarp kelių nesisteminių
surinko beveik 4 proc. balsų. Na, ne
kandidatų, tiems kandidatams
visi tie keturi procentai atimti iš L.
likimas lemia amžiams likti nesuPakelčio, bet... beveik visi.
sitepusiais, t.y. niekuomet neturėti
Vos ne 12 procentų surinkęs
galimybės vogti.
konservatorius iš Molėtų V. Stundys
K. Krivickas buvo akivaizdžiai
normaliai padarė savo darbą. Gavo
ryškiausias ir dėl darbo televizijoje
tiek, kiek jam priklausė. Surinko
šimtą kartų
konservatorių
Tuo tarpu socdemų kandi- elektoratą ir nė
garsesnis
protesto balsų
datės 7,3 proc. yra netoli visų trupučio daugiau.
rinkėjas nei
laikų šios partijos kandidato Krikščioniškai
Lietuvos liaumūsų apygardoje antirekor- sąžininga...
dies partijos
Socialdemokrado (Jį 2004-aisiais „pasie- tė A. Kontrimienė
atstovas Egikė“, kaip ir A.Kontrimienė, ir „darbietis“ R.
dijus Baltušis.
Pastarojo
partijos funkcionierius iš Sargūnas užėmė
nominacijoje
Vilniaus Antanas Valys, su- jiem derėjusias
būtų buvusi
vietas – 5-ąją ir
rinkęs 5,6 proc. balsų).
svaresnė
6-ąją. Tačiau socasmenybė,
demės surinkti 7,3,
K. Krivicko antrasis turas galėjo ir
o „darbiečio“ 6,4 proc. – nepadonuplaukti.
rūs rezultatai. Dar dėl R. Sargūno,
L. Pakeltis šį kartą surinko tik
tai bala nematė, tegul šypsosi. Per
1256 balsus, kai 2016-ųjų rudenį
2020-ųjų rinkimus bus dar blogiau.
vien Anykščių mieste pelnė 1319
Labai sisteminis politikas (pas
rinkėjų palankumą. Graudu. Tačiau
socialdemokratus ar konservatorius

grįši į „Prieglobstį“. – „Anykštai“ pasakojo D. Vaičiūnas.
Jis tvirtino, jog V. Jakštas
buvo išsiblaivęs, todėl „Prieglobstis“ jį pažadėjo parsivežti į
Troškūnus, tačiau vyras nelaukė,
kol atvažiuos transportas, ir pasišalino iš ligoninės.
Mero patarėjas tvirtino, kad V.
Jakštas antradienio vakarą būdamas neblaivus vėl grįžo į ligoninę, bet nebuvo paguldytas. „Vėl
skambinu į Troškūnus, sakau,
juk neišmesi žmogaus į gatvę.
Sako – išmesi, nes čia dar nėra
jo dugnas. Dugnas, kai žmogus
krenta tiek žemai, kad arba mirš-

ta, arba nori gydytis“, – kalbėjo
D. Vaičiūnas.
Mero patarėjas tikino, kad jis
išsiaiškino, kad „Prieglobstis“
turi filialą Latvijoje, kuris įkurtas toli nuo pagundų, į jį priimami ir geriantys asmenys. Tačiau
į šį filialą V. Jakštas gali būti išvežtas tik gegužės 9-ąją. Tiesa,
jei pats to norės...
Penktadienį V. Jakšto stotelėje
nebuvo. D. Vaičiūnas „Anykštai“ sakė, kad ketvirtadienio vakarą jis benamį sutiko Anykščių
vaikų poliklinikoje. Medikai benamį maitino sriuba.
Kaip spręsti benamio problemą, sakė nežinąs ir Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis. Pasak mero, jeigu žmogus atsisako
pagalbos, jėga jo neišgelbėsi.
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Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos.
Užsak. Nr. 525

jis būtų idealus trečiojo dešimtuko
atstovas, amžinas Seimo narys), nesisteminėje ir mirštančioje partijoje.
Net iš reanimacijos Darbo partija
išmesta ir, kaip beviltiška, išsiųsta
namo į Širvintas...
Tuo tarpu socdemų kandidatės
7,3 proc. yra netoli visų laikų šios
partijos kandidato mūsų apygardoje antirekordo (Jį 2004-aisiais
„pasiekė“, kaip ir A.Kontrimienė,
partijos funkcionierius iš Vilniaus Antanas Valys, surinkęs 5,6
proc. balsų). Juolab kad rinkėjų
aktyvumas buvo žiauriai mažas,
o socdemų elektoratas laikomas
ypač tvirtu. Socdemai Dievo bijo
gal mažiau nei krikdemai, tačiau
esu įsitikinęs, kad net bedieviams
neramu, ar jie Anapusinėje erdvėje
nesutiks Algirdo Mykolo Brazausko.
„Nebalsavai, bičiuli, už Auksę?!”,
– lyg ir paklaus, lyg papriekaištaus
tėviškai petį liesdamas A.M. Brazauskas ir mirk iš gėdos, nors jau
užvakar nuo infarkto numirei.
Galimai dalis A. Kontrimienės
elektorato patraukė pas „valstietį“
A. Baurą. Pirmoji vieta jam buvo
prognozuotina, tačiau trečdalis
visų surinktų balsų - kiek daugoka.
Padorumo riba dar nėra peržengta,
bet „valstietis“ jau buvo netoli tos
ribos.
Anykščių kultūros centre kandidatų diskusijoje iš konteksto man

krito trys politikai – K. Krivickas
(su šituo nesusitarsi) bei M. Pauliukas su V. Stundžiu (šitie nesupras, kažkaip kitaip nei mes mintis
dėlioja). Kiti septyni („tvarkietis“
Romualdas Gėgžnas diskusijoje
nedalyvavo), mano požiūriu, labai
panašūs į mus, vidutinius statistinius rinkėjus. Tokie savi, paprasti.
Kalba lyg ir aiškiai, bet tuo pačiu
apie nieką.
Rudens rinkimuose į Seimą
išrinkome svetimą „valstietę“
Gretą Kildišienę. Spėju, kad dabar
pykstame už tai, kad ji buvo svetima, kad nieko apie ją iki rinkimų
nežinojome ir dabar ieškome
alternatyvos, paties saviausio, kuri
žinome kaip nuluptą. Paradoksas,
tačiau renkamės žmogų (A. Baurą),
kuri vienintelį galėtume apkaltinti
už tai, kad prieš pusmetį mums įkišo
„Gretą maiše“.
A. Baura man - kaip buvęs
Kijevo „Dinamo“ futbolininkas
Olegas Protasovas. Neturėjo jis
nei greičio, nei jėgos, bet buvo
geriausias puolėjas. Jautė, kur kris
kamuolys, net jei jis „vaikščiojo“
rikošetais. Taip ir A. Baura. Jis
dabar yra geriausias! Kodėl?
Nežinau. Gal todėl, kad jis pats
saviausias? Kažkada patys galėsite
paklausti A.M. Brazausko, jei jis
po A. Kontrimienės išdavystės su
jumis dar šnekėsis.
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Kelias į ,,Puodžiūnkiemį”
Rašytojas Antanas Žukauskas – Vienuolis, išgarsėjęs savo
apsakymais, romanais, dramomis, publicistika, pradėjęs turizmo tradiciją Anykščių krašte ir 1927 m. gegužės 1 d. pakvietęs
lankytojus į Antano Baranausko klėtelę, turėjęs nuosavą verslą
– vaistinę Anykščių centre, antrąją sovietinę okupaciją pasitiko
sudėtingomis aplinkybėmis. Nuo 1941 m. birželio 14–osios nieko
nežinota apie suimto ir kažkur į Sovietų Sąjungos gilumą išvežto
sūnaus Stasio likimą. 1944–ųjų vasarą, artėjant Raudonajai armijai, rašytojo dukra Laima su vyru Albinu Ruigiu pasitraukė
iš Lietuvos. Tų pačių metų liepos mėnesio viduryje mūšių metu
buvo sugriauta ir A. Žukausko vaistinė.

1949 m. žurnalas „Pergalė“,
kurio 6−11 numeriuose buvo
publikuotas „Puodžiūnkiemis“
Fotografijos iš A. Baranausko
ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus fondų

Antanas Vienuolis prie rašomojo stalo. 1957 m. sausio 1 d.
A. Ragaišio nuotrauka.
Okupacinė valdžia ragino rašytojus registruotis į Rašytojų sąjungą ir įsitraukti į aktyvų kūrybinį darbą. A. Vienuolis tikėjosi,
kad Rašytojų sąjungos ir LSSR
vadovybė jam padės kuo greičiau
gauti žinių apie sūnų, o suradus
gyvą sugrąžinti į Lietuvą. Gal tokių ,,derybų” metu ir buvo iškeltos valdžios ,,sąlygos”, gal tada ir
buvo pažadėtas romanas?…
Stasys Žukauskas 1945 m.
pradžioje buvo paleistas iš kalėjimo, bet rašytojas ilgus metus
vis dar baiminosi dėl sūnaus ir
savęs.
Beje, išlikę atskiri rankraščių
fragmentai leidžia manyti, kad
romaną apie tarpukario Lietuvos kaimą A. Vienuolis buvo
pradėjęs rašyti dar iki sovietinės okupacijos. Tikėtina, kad
tai galėjo būti vienos gausios
šeimos kronika, kurioje dėmesys sutelkiamas į šeimos narių
tarpusavio santykius. Naujos
sąlygos ir nuolatiniai sovietinės
valdžios raginimai netylėti vertė

ir A.Vienuolį prisitaikyti.
1946 m. žurnale ,,Pergalė” išspausdinta A.Vienuolio apysaka
,,Išdukterė”, jau atitinkanti socialistinio realizmo literatūrai
keliamus reikalavimus – ,,demaskuojanti” dirbančiųjų išnaudotojus buožes. Ši tema dar
labiau išplėtota romane ,,Puodžiūnkiemis”.
Romanas atskira knyga buvo
išspausdintas 1952 m. Sovietmečio literatūros kritikai „Puodžiūnkiemį“ vadino pačiu reikšmingiausiu, idėjiškai ir meniškai
brandžiausiu Antano Vienuolio
kūriniu. Tačiau netrūko ir pasmerkusiųjų, ir nusisukusiųjų
nuo rašytojo. Dabar jau niekas
nepasakys, ko daugiau šis kūrinys suteikė A.Vienuoliui –
džiaugsmo ar skausmo, bet viename laiške Sofijai Binkienei
rašytojas su kartėliu yra pasiguodęs: ,,Puodžiūnkiemį“ parašiau ne aš.
Dar sovietmečiu buvo prabilta
apie ,,redaktorių“ pagalbą ren-

1952 m. „Puodžiūnkiemio“ leidimas.
giant romaną atskiram leidimui.
Bet nedaugeliui tuomet, o toli
gražu ne visiems ir dabar, yra
žinoma, kad romanas puslapis
po puslapio, skyrius po skyriaus
buvo kuriamas pagal nurodymus, gaunamus iš aukščiau, kaip
rašyti ,,Puodžiūnkiemį“. Taip
tarp teisėtų bendraautorių turėtų
atsirasti Izaoko Gurvičiaus, Jurgio Tornau, kitų partinių veikėjų
– redaktorių vardai.
Tačiau iki šiol nesvarstyta,
kiek originalus jau pirmasis 1949
m. žurnale ,,Pergalė“ spausdintas romano variantas. Manyta,
kad tai A.Vienuolio kūrybinį sumanymą geriausiai išreiškiantis
tekstas. Tačiau romano, pelniusio jam tiek dėmesio ir šlovės,
rašytojas nepripažino. Iki pat
mirties jį lydėjo nuoskauda ir
viltis, kad kuomet bus leista kurti laisvai pagal rašytojo dvasios
supratimą, dabartinį ,,Puodžiūn-
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kiemį“ atšauks, o parašys naują,
tikrai originalų. Deja, to padaryti nebesuspėjo. Tad kyla klausimas : ar mąstytų autorius apie
tikrąjį romano variantą, jei toks
jau būtų pasiekęs skaitytoją, kad
ir žurnale, 1949 – aisiais?...
Tokius spėjimus patvirtina ir
faktinė medžiaga. 1948 m. pabaigoje rašytojas įteikė savo
rankraščius Lietuvos tarybinių
rašytojų sąjungos valdybai peržiūrėti, tačiau jų nebuvo leista
spausdinti, nes, kaip konstatavo
pats A.Vienuolis, kūriniai neatatiko tarybinės literatūros reikalaujamą idėją. Tarp kitų kūrinių
rankraščių, buvo įteiktas ir ,,Puodžiūnkiemis“. Ar ir jis neatatiko
idėjos, kuri privalėjo atsispindėti kiekviename to meto rašytojo
kūrybiniame sumanyme?
Archyvinė medžiaga patvirtina hipotezę, kad ir žurnale 1949
m. išspausdintas romano variantas nėra autentiškas A.Vienuolio
tekstas, kad ir jis redaktorių –
cenzorių gerokai perdirbtas, savaip ,,taisytas“. Išlikę ikižurnalinio varianto mašinraščių, kaip,
beje, ir egzistuojančio jo rankraščio, marginaliniai užrašai – ištisa

rašytojo sumanymo transformacijos, kūrybinės valios paniekinimo istorija. Abejonių nekyla, kad
A.Vienuolio tekstas iki publikavimo žurnale turėjo pereiti ilgą
ir sudėtingą kelią, kuriuo ,,vedė“
Juozas Baltušis, Julius Būtėnas,
Bronius Pranskus – Žalionis, Jonas Šimkus ir kiti, dar neatpažintą braižą palikę, ir ,,padėję“ sukurti 1949-ųjų žurnalinį romano
variantą. Keisti romano veikėjų
likimai, į siužetą ,,įvedami“ nauji
personažai (Arvydas Gailiūnas),
išbraukti kai kurie dialogai, nubraukti ištisi puslapiai, kuriuose
A.Vienuolis aprašo Lietuvos okupacijos pradžią – kariuomenės
įvedimą, karinių bazių steigimą,
pakeistas ir paties Jono Puodžiūno charakteris...
Šiuokart,
minėdamas
A.Vienuolio 135 – ąsias gimimo, 60 – ąsias mirties metines,
A.Baranausko ir A.Vienuolio –
Žukausko memorialinis muziejus pateikia skaitytojams romano pabaigos variantą iš tikrojo
– tik A.Vienuolio kurto – ,,Puodžiūnkiemio“, kurio išspausdinti tuomet nebuvo leista, ir taip
bent iš dalies išpildo didžiąją
rašytojo svajonę – pasakyti, kaip
buvo: nes tikraisiais jo kūriniais,
pasak A.Vienuolio, reikia laikyti
tik pirmąsias laidas, kol visokių
redaktorių plunksnos nepalietė
/.../ kiti – povo plunksnomis apkaišyti.
Rašytojo valia rankraščiuose ir
net jau ruoštame spaudai mašinraštyje Jono Puodžiūno vyriausiajam sūnui Kaziui buvo skirta
emigranto, Ispanijos pilietinio
karo dalyvio, Raudonosios armijos raitelių būrio, vykstančio
nacionalizuoti Puodžiūnkiemio
dvarą, vado vaidmuo. Tačiau
žurnalo „Pergalė“ puslapiuose
jis jau tampa smetoniniu valdininku, o raitelių būriui vadovauja Puodžiūno buvusio kumečio
sūnus Arvydas Gailiūnas...
Raimonda Sakalauskaitė,
Antanas Verbickas,
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A. Vienuolio rankraščio su originaliąja „Puodžiūnkiemio“ pabaiga fragmentas. Rankraštis saugomas Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto rankraštyne.

akiratis

2017 m. balandžio 29 d.

Tikroji Antano Vienuolio „Puodžiūnkiemio“ pabaiga
Iš visų Puodžiūnkiemio dvaro
trobų, trobelių ir iš laukų bėgo skubėjo prie vieškelio žmonės, dideli
ir maži, vyrai ir moterys. Visi bėgo
karių pasitiktų. Visi skubėjo, klegėjo, ir vieni norėjo užbėgti už akių
kitiems, dar arčiau kelio atsistotų,
bet pamatę, kad karių ešelonas pasuko iš kelio į Puodžiūnkiemį, visi
susivertė atgal ir pradėjo spiestis arčiau dvaro rūmų prie klombų. Nepraėjo ir valandėlė, kaip prie dvaro
klombų susirinko didoka žmonių
minia ir kažin kas iškėlė raudoną
vėliavą ir plakatą su užrašu: „Visų
šalių proletarai, vienykitės!“
– Ponas... draugas Puodžiūnai,
negerai taip iš tolo pro langus žiūrėti, dar kažinką pamanys – eisime
ir mes pasitiktų, – patarė ūkvedys
Puodžiūnui.
Puodžiūnas iš pradžių susvyravo, bet ūmai susigriebė ir paliepė
Antosei:
– Antosėl, pašauk patarnautojas
– eisime ir mes!
Ir tuojau išėjo iš savo rūmų karių
pasitiktų ir Puodžiūnkiemio dvaro
savininkas ponas Puodžiūnas su
savo ūkvedžiu, kambarine Antose ir dviem patarnautojom. Su juo
niekas nepasisveikino. Puodžiūnas
dirbtinai nusišypsojo, porą žodžių
persimetė su ūkvedžiu ir atsistojo
minios priešakyje, kaip kad jis atsistodavo ir seniau susitinkant kokius
nors į dvarą atvažiavusius garbingus svečius. Už jo nugaros stovėjo
dvaro bernai, mergos, kumečiai.
Čia pat maišėsi daug ir pašaliečių
ir pradieninkų, ir visai Puodžiūnui
nepažįstamų žmonių. Nulipo nuo
pastolių meistrai sandėlių statytojai, atėjo vyžoti akmenskaldžiai,
ravakasiai, senas raišas skerdžius
ir skarmaluotas šėrikas, vieną pusę
savo amžiaus ištarnavęs ponui Siesickiui, kitą – betarnaująs Puodžiūnui; atvyko ir plytinės darbininkai,
ir miltais apdulkėję malūno tarnautojai. Čia pat pamatė Puodžiūnas ir
buvusius dvaro sklypininkus Bielinį, Sankaitį, Armalį ir kitus. Visi
jie buvo drąsūs, rimti, lygūs savo
padėtimi, visi pasitikį savimi, žiną
savo vertę ir savo teisę. Visi jie buvę
niekas – dabar jautėsi esą viskas.
Pasirodžius ponui Puodžiūnui,
visi jie pritilo, surimtėjo, nustojo
šnekučiavę ir daug kas nebežinojo,
kur ir bežiūrėti: ar į atjojančią bolševikų karių koloną, ar į patį dvaro
savininką, poną Puodžiūną. Vieni
žiūrėjo į jį su panieka, kiti su pašaipa, bet dauguma tai jau su nebepaslepiamu kerštu ir pykčiu. Ponas
Puodžiūnas visa tai jautė ir matė,
bet valdėsi ir dėjosi nieko nematąs
ir nieko nejaučiąs. Kad išvengtų
kokių nors ekscesų ar įsišokimų, jie
norėjo nežymiai pasitraukti toliau
nuo paniūrusių dvaro bernų, arčiau
prie statytojų, bet ūžtelėjusi minia
kaip tyčia jį išstūmė priešakin... O
karių kolona vis artėjo ir artėjo ir
jau įjojo į dvaro kiemą.
Karių kolonos priešaky, ant gražaus bėro žirgo, jojo šaunus karininkas; iš visa ko buvo matyti, kad
jis yra viso ešalono vadas. Paskui
jį sekė ilga, po keturius karius išsirikiavusių raitelių vilkstinė ir
važiavo gurguolė. Išvargę, bet neišglebę kariai sėdėjo balnuose ir
iš tolo atrodė it jie būtų suaugę su
savo žirgais. Už karių nugarų kyšojo trumpi šautuvų vamzdžiai, pašonėse kabėjo ilgi kardai makštyse, o
iš abiejų pusių, prie balnų, tabalavo
pustuščios šieno maišės. Kiti žirgai
nešė ant savo nugarų kulkasvy-

džius, šovinių dėžes ir nedideles
patrankėles.
– Nuostabu, kaip jie nepuola
grobtų ir smaugtų, – pasidrąsindamas pasakė Puodžiūnas ūkvedžiui
per petį.
– Gal komandos laukia, – šyptelėjo atsigrįžęs ūkvedys ir nusigando
per balsiai ir per drąsiai išsitaręs.
Visi kreipė į juos akis ir ausis ir
norėjo nugirsti, apie ką jie kalba.
Bet jie daugiau nebekalbėjo. Puodžiūnas nepasukęs galvos dirstelėjo į vieną pusė, į kitą ir įsižiūrėjo į
kolonos priešaky jojantį vadą.
Ešalono vadas, priartėjęs prie
minios, pridėjo prie kaktos ranką ir
pasveikino susirinkusius:
– Sveiki, draugai!
– Sveikas draugas! – gan sutartinai atsakė jam minia ir visi pritilo.
– Valio! – šūktelėjo kažkas minioje.
– Valio!.. Valio!.. Valio!.. – pagriebė minia ir griausmingas „valio“ nuaidėjo per visą Puodžiūnkiemio dvarą ir atsiliepė parke ir už
parko skardžiuje.
Karininkas vėl pridėjo prie kaktos pirštus ir nenuleisdamas rankos,
linktelėjo dešinėn ir kairėn.
Staiga iš minios išėjo dvaro merga, pasirėdžiusi tautiniais drabužiais, ir įteikė jam gėlių puokštę.
Karininkas priėmė puokštę, paspaudė jai delną ir atsidėkodamas
vėl gracingai pridėjo prie kaktos
pirštus.
– Valio!.. Valio!.. Valio!.. – dar
skardžiau nuaidėjo per visą Puodžiūnkiemio dvarą.
– Jėzus, Marija! – cyptelėjo greta Puodžiūno stovėjusi kambarinė
Antosė ir susiėmė rankas.
– Atsargiau, tu – neišsiduok! –
sudraudė ją Puodžiūnas ir niūktelėjo jai kumščiu pašonėn.
– Viešpatie!.. Ponas!.. Viešpatie!
Žiūrėk! – lyg skęsdama ar kvapo
nebeatgaudama prašvokštė Antosė
ir sugriebė savo poną už alkūnės.
– Kas tau?!.. Nurimk, – piktai
pažvelgė į ją Puodžiūnas ir paklausė: – Kas? Kur?
– Ponas, žiūrėk kas... Žiūrėk...
Viešpatie!
Puodžiūnas pažvelgė į karininką,
ešalono vadą, į kurį žiūrėjo ir siaubo pagauta Antosė, ir jį tarytum kas
šaltu vandeniu apipylė... Jis tik pajuto, kaip per visą jo kūną perbėgo
šiurpuliai, ir visam pasidarė šilta.
Jis norėjo kiaurai žemėn prasmegti.
Priešaky jojęs karininkas ištempė pavadį, prilaikė arklį ir, uostydamas gėlių puokštę, net prisimerkęs
įsižiūrėjo į Joną Puodžiūną.
Jųdviejų susitiko akys. Staiga
karininkas paspaudė pentinais savo
žirgą, pora šuolių atsidūrė greta
Puodžiūno ir, pridėjęs prie kaktos
pirštus, pasveikino:
– Sveikas, tėve!
Puodžiūnas įsiryžė, sumirksėjo
akimis ir atatupstas pora žingsnių
pasitraukė atgal.
– Sveikas, tėve!!! Argi nepažįsti?! – pakartojo karininkas, neatitraukdamas nuo kaktos rankos ir
žiūrėdamas savo tėvui į akis.
– Nee!.. Aš tavęs nepažįstu! – ir
Puodžiūnas pakratė galvą.
– Nepažįsti?!.. Aš gi tavo sūnus
Kazys... Nuo tavo... Pirmosios...
Nabašnikės!
– Nee!.. Ne!.. Tu man ne sūnus!
– ir Puodžiūnas, kratydamas galvą,
dar griežčiau užsigynė ir pakartojo: – Ne!.. Ne!.. Tu ne sūnus man!
Ne!

Karininkas nuleido ranką ir suraukęs antakius susimąstė.
Minia užmirė. Sustojo ir ešalonas. Visi užkandę žadą žiūrėjo ir
laukė, kas bus toliau.
– Tavo motinos kaulai grabe apsiverstų, jei tu... Jei tokį sūnų...
– Ponas, dėl dievo! Ponas! – sugriebė jį už rankos Antosė, nedavusi jam sakinio užbaigti.
Mirtinai tylėjusi minia staiga
siaubtelėjo, subruzdo, ir visi sužiuro Puodžiūno pusėn.
Tuo metu dingo minioje ūkvedys, prasmego abi patarnautojos,
tik viena Antosė nepasitraukė nuo
savo pono ir nepaleido jo rankos.
Murmėdama minia pradėjo spaustis
ir grūstis prie klombų, kur stovėjo
kaip drobė išbalęs Jonas Puodžiūnas. Kiti stiebėsi ant galų pirštų ir
norėjo pamatyti jį nors per žmonių
galvas. Puodžiūnas tarytum statula
pavirto, net ir nebemirksėjo.
Suraukęs antakius ir panarinęs
galvą, tarytum sustingo ant savo
žirgo ir karininkas, ir jau nebežiūrėjo į savo tėvą. Staiga jis permetė gėlių puokštę iš dešinės rankos
į kairiąją, apsigręžė, pasuko savo
žirgą į raitelius ir riktelėjo jiems:
– Draugai, mes čia porai dienų
apsistosime. Būkite kaip namie...
Laisvai!
Raiteliai sukruto.
Puodžiūnas visas suerzėjo, ištraukė iš Antosės rankų savo ranką
ir, sverdėdamas ir kretėdamas, pradėjo bruktis per minią į savo rūmus.
Visi šalinosi jam iš kelio ir visi tylėdami lydėjo jį akimis.
– Palauk, Puodžiūnai, sustok, dabar ir mes su tavimi pasirokuosime,
– tais žodžiais prie verandos durų
pastojo jam kelią buvęs Puodžiūnkiemio sklypininkas, jo išvaržytas
Bielinis.
Puodžiūnas stabtelėjo, iš padilbų
dėbtelėjo į jį akimis ir, lyg jo nepažinęs, išsilenkė iš tako ir, nė žodžio
netaręs, per virtuvės duris įėjo vidun.
Kai Jono Puodžiūno sūnus nusėdo nuo savo žirgo, prie jo priėjo
daugiau ešalono karininkų ir jie visi,
pasitarę ir pasikalbėję, nusivedė į jo
tėvo, Jono Puodžiūno, rūmus.
Tuo tarpu kiti raiteliai, nusėdę
nuo savo arklių, susirūpino kas kuo
ir pasipylė po visą Puodžiūnkiemo
dvarą.
Dvaro samdiniai: bernai, mergos,
kumečiai, padienininkai ir išvaržyti
sklypininkai susispietė prie klombų
apie raudoną vėliavą ir plakatą ir
pradėjo pirmutinį viešą mitingą.
(...)
Kapitonas Kazys Puodžiūnas
atbudo pirma visų. Visi jo draugai
karininkai dar tebemiegojo. Žvilgterėjęs į rankinį laikroduką jis pasirąžė ir įsižiovavo. Buvo dar labai
anksti. Per tankias langų užuolaidas
nedrąsiai veržėsi vidun dienos šviesa ir, regėjos, dar bijojo ji sudrumsti
kambario tylos. Už lango, girdėjosi, čirškė žvirbliai, parke čiulbėjo
paukštytės ir pašalėje karts nuo
karto burkavo karvelis.
Kapitonas dar kartą pasirąžė, įsižiovavo ir prisiminė vakar dienos
įvykius bei įspūdžius, ypač kokį
įspūdį padarė į susirinkusius jo susitikimas su tėvu.
Kai jis keliolika metų atgal, po
motinos mirties, apleido tėvų namus ir išėjo Amerikon, jo tėvas
tuomet dar gyveno kaime ir nebuvo
nei toks turtingas, nei toks stačio-

kas, nors gobšus jis buvo visuomet.
Bet visgi nesitikėjo kapitonas, kad
jis taip brutaliai ir taip stačiokiškai
neprisipažintų ir atsižadėtų savo
sūnaus, kaip jis atsižadėjo jo vakar. Ūmai prabėgo kapitono galvoj
mintis apie velionę motiną, apie
brolius Povilą ir Antanuką, kurių iš
viso nebuvo matęs, bet tik išgirdęs
iš sesers Aldonos lūpų, kai jie abu
taip netikėtai buvo susitikę Ispanijoje, kovos lauke. Prisiminė tolimą
Ameriką, savo draugus, priešus...
Kelionę Ispanijon... Kovas su fašistais... Pasisekimus, nepasisekimus,
ir kaip jis pagaliau atsidūrė Rusijoje ir dabar – Lietuvoje. Atvykęs
su savo daliniu Lietuvon, sužinojo
kapitonas ir apie savo brolio Povilo
mirtį, ir apie Antanuko likimą.
Kapitonas giliai atsiduso, nuleido nuo lovos ant grindų kojas ir,
įsistojęs į šliures, priėjo prie lango
ir pakėlė užuolaidą: palangėje ant
vejos ir klombose ant gėlių žibėjo gaili rasa krištolinė, per dvaro
kiemą driekėsi pastatų šešėliai ir,
vos patekėjusi saulutė, slėpdamasi
už parko, košė per medžių šakas ir
kamienus savo padrikusių spindulių pluoštus. Už dvaro, plyniame
lauke, stūksojo tekančios saulės
nušviestas, gerokai įpusėtas, pastoliais apgriozdotas, raudonas bažnytėlės siluetas ir aplink jį – štabeliai
plytų, stirtos čerpių, akmenų krūvos, sienojų lentos ir – nė gyvos
dūšios. Prie dvaro tvartų ir pagal
dvaro tvorą stovėjo pririšti raitelių
arkliai; vieni jų graibė nuo žemės
šieno likučius, kiti stovėjo panarinę
galvas, dar kiti gulėjo. Tarp arklių
vaikštinėjo ginkluotas sargybinis ir,
kai jis, priėjęs tvartą, susiversdavo
atgal, blykstelėdavo šautuvo vamzdžiu ir užraktu.
Kapitonas, pažiūrėjęs pro langą
dvaro kieman, sugrįžo prie lovos.
Gulti nebesinorėjo, bet ir keltis
buvo dar anksti. Atsisėdęs ant lovos
krašto, pradėjo dairytis po kambarį.
Kambarys, kuriame jam teko nakvoti, buvo apstatytas gan turtingai, bet neskoningai, ir sunku buvo
atspėti ir suprasti, ar tai šeimininko
kabinetas, miegamasis, palaukiamasis ar šiaip darbo kambarys:
brangūs minkšti baldai maukšliuose
stovėjo pasieniais; vienas rašomasis ąžuolinis stalas su daugybe stalčiukų pristumtas prie lango, kitas,
apvalus, kambario vidury; prie jo
du gilūs odiniai foteliai, trečias toks
pat fotelis pristumtas prie lovos.
Sienose paveikslai, bet brangiuose,
paauksintuose rėmuose. Tarp tų paveikslų keletas padidintų fotografijų ir būsimos bažnytėlės planas
ir profilis. Sunkios, brangios, nuo
saulės išblukusios langų užuolaidos
siekė žemę ir buvo sukabintos ant
nevienodo didumo grandžių.
(...)
Pasukęs iš Didžiosios Liepų
alėjos į šalutinę, pamatė kapitonas
priešpriešiais ateinantį žmogų ir
tuojau pažino savo tėvą. Trauktis
nebebuvo kur nei vienam, nei kitam. Kapitonas sulėtino žingsnį ir
ėmė žiūrinėti parko medžius. Tą
pat, matyt, padarė ir tėvas, nes ir jis
pamažėl artėjo prie sūnaus.
„Nejaugi jis manęs užsigins ir
dabar!“ – pamanė kapitonas ir, kai
tėvas prisiartino prie jo per porą
žingsnių, stabtelėjo, pridėjo prie
kaktos pirštus ir, kaip ir vakar, pasveikino:
– Sveikas, tėve!

– Sveikas, sūnau! – atsakė jam
suglumęs tėvas ir taip pat sustojo,
bet nei vienas, nei kitas ir žingsnio
nepadarė pirmyn, kad apsikabintų
ar bent rankas paspaustų.
Tėvas, lyg pataisė sau ant galvos
kaškietą ir vėl nuleido ranką. Sūnus,
žiūrėdamas jam į akis, paklausė:
– Vakar, tėve, nenorėjai manęs
prisipažinti – pernakt gal apsigalvojai?
Tėvas pagalvojo, pakėlė akis ir,
žiūrėdamas pro šalį, ne tuojau atsakė:
– Vakar prie žmonių man gėda
buvo tokį sūnų prisipažinti!
– O šiandien?
– Dabar mes vieni du.
– Tai reiškia, tik laikinai mes –
tėvas ir sūnus?
– Pažiūrėsim, kai dugną dėsim!
– Dugną dėsime mes, tėve, ne
vieni du, o visu kolektyvu.
– Kaip tai visu kolektyvu? – ūmai
susirūpino tėvas ir net prasižiojęs
pažvelgė sūnui tiesiai į akis.
– O taip, kad dabar šitame dvare šeimininkas nebe tu, o kolektyvas...
– Kas kolektyvas?! Koks kolektyvas?
– Koks kolektyvas... O visi tie,
kurie šiame dvare dirbo, plušo, kurie tau turtus krovė, kurie...
Tėvas nedavė sūnui užbaigti ir jį
nutraukė:
– Čia visa mano vieno kruvinu prakaitu uždirbta, mano galva,
mano rankomis sutvarkyta... O tu,
manęs neatsiklausęs, jau suleidai
ant mano gero visą savo bandą!..
Žiūrėk, ką jie pernakt padarė, – ir
Puodžiūnas parodė ranka į svirnus
ir tvartus, kur susikėlę kariai valė ir
girdė savo arklius.
– O ką jie padarė, mano kariai? –
paklausė sūnus ir nusigrįžo ten, kur
parodė tėvas.
– Eik, pažiūrėk, pats pamatysi,
ką jie padarė: jie grūdų ne tiek savo
padvėsusiems kuinams sušėrė, kiek
jų išbarstė, sumynė, subuvo.
Sūnus ilgai pažiūrėjo į svirnus, ir
atsakė tėvui:
– Matai, tėve, kur kerta, ten ir
skiedros byra! Kur šimtas žmonių
ir gyvulių, tai ne dešimt.
– O kam jie mano veislinį bulių
papjovė? Būtų pasiklausę, aš jiems
būčiau kitą davęs – neveislinį ir riebesnį.
– Tai menkniekis, tėve, nors, žinoma, negerai...
– Jums visa menkniekis: Rusijoje su savo kolchozais badą padarėte, gal ir čia norite visa sugriauti ir
išpustėti... Pernakt visi geresnieji
pavalkai dingo... Ir kailių nebėra.
– Kokių kailių?
– Baltųjų avių kailių, mano užveistųjų.
– Kur jie buvo?
– Svirne po raktu buvo.
– Kailius, jei panorėsi – surasime,
bet aš nepatarčiau dėl niekų prasidėti... Atsiras svarbesnių dalykų...
Mano kariai ne vieno tėvo vaikai!
– Aš dar ne visa apžiūrėjau, dar
sandėliukuose nebuvau. Gal ir jie
išvogti... Tai tiesa, kad jūs visa naikinate ir griaunate?
– Tai netiesa, tėve: mes naikiname ir griauname kas sena, kas
atgyventa, kad ant tų griuvėsių
pastatytume naujus rūmus, rūmus,
kuriuose būtų gera, patogu ir erdvu gyventi visiems tiems, kurie
sugriovę sena, pastatys nauja... O
kai dėl kolchozų, tėve, tai mes ryt
ar poryt pakalbėsime bendrai – visu
kolektyvu...
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sekmadienis
5.45 Klausimėlis.lt.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Tobotai 1.
9.25 Džiunglių knyga 2.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Planeta Žemė 2 (subtitruota).
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
detektyvais”.
18.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės
vėliavnešiai.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Elžbieta. N-7.
23.05 Kino žvaigždžių alėja.
Tėvas šeimininkas. N-14.
1.10 Pasaulio dokumentika.
2.50 Puaro. N-7.
4.20 Bėdų turgus.
5.00 Kelionės su „Istorijos detektyvais”.

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”.
10.00 KINO PUSRYČIAI “Tėčio
dienos stovykla”.
11.50 “Žmogus-voras 2”. N-7.
14.20 Pričiupom! N-7.
14.50 “Adamsų šeimynėlės
vertybės”. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 “Maksimali bausmė”. N14.
0.10 “Gyvatės lėktuve”. N14.
2.10 “Keistuolis Deivas” (k).
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 Gnomeo ir Džiuljeta. N-7.
12.35 Po priedanga. N-7.
14.25 Princesė.
16.15 Ekstrasensų mūšis. N-7.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Veidrodėli, veidrodėli..
N-7.
21.45 Piršlybos. N-7.
0.00 Melancholija. 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 “Amerikos mieliausieji”.
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.
21.40 Sugrįžimas į Žydrąją
pakrantę. N-7.
23.45 “Gyvi numirėliai”. N14.
0.45 “Gyvi numirėliai”. N14.
1.40 Į saulę. N14.
3.15 Apsėstieji. S.
4.40 “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 “PREMJERA Hemsley ir
Hemsley. skanu ir sveika”.
12.30 “Silvijos itališki valgiai”.
13.00 “Mylėk savo sodą”.
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Senojo Tilto paslaptis”.
17.15 “Akloji”.
17.45 “Būrėja”.
18.15 Nemarus kinas. Mirtis ant
Nilo. N-7. 1978 m.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Brokenvudo paslaptys. Dienos
laimikis. N-7.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Savaitė.
7.00 Lietuva juokiasi 2016.
8.35 Premjera. Titiofas.
10.10 Šešios gulbės.
11.45 Pasaulio dokumentika.
Kūdikiai.
13.05 Televizijai Lietuvoje - 60.
Tadas Blinda.
15.45 Klausimėlis.lt.
16.00 Premjera. Seserys. N-7.
17.00 Mūsų legenda - Stasys
Povilaitis. Maestro dainas atlieka
Lietuvos žvaigždės su orkestru
„Vilniaus sinfonietta”.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
19.00 „Eurovizija 2017”.
Nacionalinės atrankos akimirkos.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 Super Džonis.
22.30 Premjera. Medičiai,
Florencijos valdovai. N-7.
23.25 Premjera. Ukraina. Gilus
randas (subtitruota).
0.15 Pasaulio dokumentika.
Kūdikiai (kart.).
1.35 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Kelionės su „Istorijos detektyvais”.
3.05 Savaitė.
4.10 Karinės paslaptys.
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.
5.30 Teisė žinoti.
6.25 “Zigis ir Ryklys”.
6.50 Naujieji keršytojai. Augantys
didvyriai.
8.15 Tomas ir Džeris Marse.

9.40 Rašalo širdis.
11.45 Haris Poteris ir Azkabano
kalinys. N-7.
14.25 Mis Slaptoji agentė. N-7.
16.35 Mano super buvusioji. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Marlis ir aš. N-7.
21.50 Susišaudymas. N14.
23.35 Maksimali bausmė. N14.
1.25 „Taikinys“. N-7.
2.15 „Užkampis“. N-7.
6.50 “Nuotykių metas”. N-7.
7.20 “Barbės ir jos sesės nuotykiai su šuniukais”.
8.50 PREMJERA “Didysis šunų
pabėgimas”. N-7.
10.40 “Tarzanas”.
12.25 “Išdykėlis Danstonas”.
N-7.
14.10 “Džonsonų atostogos”.
N-7.
16.05 “Vaikų darželio policininkas”. N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “Ilgai ir laimingai. Pelenės
istorija”. N-7.
22.00 “Traukinio apiplėšimas,
kurį įvykdė Saulius ir Paulius “.
N-14.
0.05 “Transporteris”. N-7.
1.10 “Specialioji jūrų policijos
tarnyba”. N-14.
2.00 “Apsukrios kambarinės”.
N-14.
06.15 Sveikatos ABC televitrina.
06.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
07.35 Dainuok mano dainą.
Muzikinis šou. Dalyvauja.
Č.Gabalis, S.Januška,
Mia, K.Krysko-Skambinė,
V.Mauručaitė, L.Mondeikaitė,

A.Pilypaitė, T.Augulis,
A.Vilčinskas, L.Pačkauskas
19.30 Dainuok mano dainą.
Muzikinis šou. Dalyvauja.
Č.Gabalis, S.Januška,
Mia, K.Krysko-Skambinė,
V.Mauručaitė, L.Mondeikaitė,
A.Pilypaitė, T.Augulis,
A.Vilčinskas, L.Pačkauskas
21.30 Kaukazo belaisvė. N-7.
23.35 Dainuok mano dainą.
Muzikinis šou. Dalyvauja.
Č.Gabalis, S.Januška,
Mia, K.Krysko-Skambinė,
V.Mauručaitė, L.Mondeikaitė,
A.Pilypaitė, T.Augulis,
A.Vilčinskas, L.Pačkauskas
01.25 Dainuok mano dainą.
Muzikinis šou. Dalyvauja.
Č.Gabalis, S.Januška,
Mia, K.Krysko-Skambinė,
V.Mauručaitė, L.Mondeikaitė,
A.Pilypaitė, T.Augulis,
A.Vilčinskas, L.Pačkauskas
04.40 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
6.50 “Ponia Dila”.N-7.
8.55 “Akloji”.
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 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės VIII. N-7.
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22.55 Amžinai tavo. N14.
0.55 “Su kuo, po galais, aš susituokiau?”. N-7.
1.45 “Karalienė Izabelė”. N14.
3.00 Brokenvudo paslaptys. Mirti
ar nemirti. N-7.
4.30 “Pasisvėrę ir laimingi”.

Nomeda Kazlaus. (kart.).
3.10 IQ presingas.
3.55 Julija.
4.35 Nacionalinis turtas. (kart.).
5.00 Pradėk nuo savęs.
5.30 Panorama.

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai”.
7.00 ARTi.
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 VII tarptautinio Stasio
Vainiūno pianistų ir kamerinių
ansamblių konkurso laureatų
koncertas. 2014 m.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 Gioachino Rossini. Opera
„Sevilijos kirpėjas”.
16.00 Teatras.
16.50 Linija, spalva, forma.
17.20 Nacionalinis turtas.
17.45 Durys atsidaro.
18.10 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Finalo ketvertas. Rungtynės
dėl 3 vietos. Tiesioginė transliacija
iš Tenerifės.
20.15 Nes man tai rūpi.
21.10 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Finalo ketvertas. Finalas.
Tiesioginė transliacija iš Tenerifės.
23.15 Kelias į namus.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Jaunasis Montalbanas 1.
N-7. 1 s.
2.15 Skambantys pasauliai su

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Tauro ragas. N-7.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 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.
1.25 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. N-7.
7.30 Beveik neįmanoma misija.
N-7.
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.
N-7.
12.00 Praeities žvalgas. N-7.
12.30 Skausmas ir šlovė. N-7.
13.00 Beveik neįmanoma misija.
N-7.
14.00 Bjauriausi darbai pasau-

lyje. N-7.
15.00 Pragaro kelias. N-7.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Lietuvos krepšinio lygos
ketvirtfinalio rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
19.00 Formulės - 1 pasaulio
čempionato Didžiojo Rusijos prizo
lenktynės.
Vaizdo įrašas.
21.40 TV3 žinios.
22.40 Gladiatorius. N-14.
7.25 Vantos lapas.
8.00 Darbščios rankos, atviros
širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 “Pasaulio chameleonai”.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas.
13.50 “Ilga kelionė namo”. N-7.
15.00 PREMJERA. “Šarūnas
Marčiulionis. Olimpinis ledlaužis
Nr. 13” 2 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”.
23.00 “Pėdsakas”. N-7.
0.50 Auksinė daina.
2.35 “Gaujos”. N-7.
4.20 “Vandenyno milžinai”. N-7.
5.10 “Sparnuočių gyvenimas.
Nepasotinamieji”.
6.00 “24/7”.
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21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Kūrybinis
palikimas. N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.10 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7.
2.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.30 „Policija ir Ko“. N-7.
4.20 Brokenvudo paslaptys.
Dienos laimikis. N-7.

1.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
1.25 Pažvelk į profesiją kitaip.
1.55 Vladas Garastas.
Komandos Tėvas.
3.10 Tavo zona.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.
4.15 LRT Kultūros akademija.
5.00 Kelias į namus. (kart.).
5.30 Panorama.

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
6.50 Rojus Lietuvoj.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Mažesnieji broliai.
9.20 Strazdanota vasara.
10.25 Keistuolių teatro spektaklis
„Aukštyn kojom”.
11.30 Aurikos ir Algirdo Selenių
animacija.
12.15 DW naujienos rusų kalba.
12.30 Petras Vaičiūnas. Patriotai.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.45 Durys atsidaro. Viena
istorija.
17.00 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Vladas Garastas.
Komandos Tėvas.
18.40 Tavo zona.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Didieji kunigaikščiai (subtitruota, kart.).
22.20 Tavo zona.
22.50 Stop juosta. (kart.).
23.20 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Žagarės vyšnių festivalis
2016 „Viskas yra gerai”.

6.00 Autopilotas.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.
8.30 Bus visko.
9.30 Žinios.
10.30 Nuo... Iki...
11.20 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.50 Ne vienas kelyje.
12.25 “Alfa” savaitė (k).
12.55 Apie žūklę (k).
13.25 24 valandos (k). N-7.
14.10 Pasienio sargyba (k). N-7.
14.35 Bus visko (k).
15.30 “Alfa” savaitė (k).
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Nuo... Iki... (k).
17.55 KK2 (k). N-7.
20.10 Valanda su Rūta (k).
21.45 Bus visko (k).
22.35 24 valandos (k). N-7.
23.30 Pasienio sargyba (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 24 valandos (k). N-7.
1.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
3.55 Beatos virtuvė (k).
4.40 Valanda su Rūta (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 “Bjauriausi darbai pasaulyje”. N-7 (kart.).
9.00 “Praeities žvalgas”. N-7
(kart.).

9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.).
10.30 “Dvi merginos be cento”.
N-7.
11.30 “Pragaro kelias”. N-7.
12.30 “Pėdsakai”. N-7 (kart.).
13.30 “Saša ir Tania”. N-7.
14.00 “6 kadrai”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 “CSI kriminalistai”. N-14.
19.00 “Pėdsakai”. N-7.
20.00 “Saša ir Tania”. N-7.
20.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Farai”. N-14.
23.00 “Palata”. S.
0.50 “Kobra 11”. N-7 (kart.).
1.50 “Daktaras Hausas”. N-14.
07.25 Vantos lapas.
07.55 „Jaunikliai“.
08.35 „Žemė iš paukščio skrydžio“. N-7.
10.50 „Marionečių šokiai“.
15.00 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7.
16.00 Žinios.
16.25 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7.
18.00 Žinios.
18.30 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Linlis“. N-7.
01.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“. N-7.
03.00 „Marionečių šokiai“.
06.00 „Viskas apie gyvūnus“.
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antradienis
TV programa
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.45 Ukraina. Gilus randas
(subtitruota, 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.
19.00 60 metų televizijai
Lietuvoje. Iškilmingas koncertas
iš Lietuvos nacionalinio operos ir
baleto teatro.
20.55 Loterija „Keno Loto”.
21.00 Panorama.
21.59 Loterija „Jėga”.
22.00 Pokalbių laida „Svarbios
detalės”.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.55 Premjera. Drakula. N-14.
0.40 Gamtos inspektoriai.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom”.
3.35 Laisvės vėliavnešiai.
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 reindžeris”. 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 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Anapus nežinomybės.
N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Skolos kaina. N14.
0.20 „Kultas“. N14.
1.15 „Judantis objektas“. N-7.
2.05 „Užkampis“. N-7.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7
7.55 “Vėžliukai nindzės”. 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 “Svajonių sodai”.
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.
08.05 „Voratinklis“. N-7.
10.05 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 „Šuo“. 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 “Šuo”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
21.30 Seni laikai. N14.
23.35 Kaukazo belaisvė. N-7.
01.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
02.15 „Sostų karai“. N14.
03.05 „Penktoji pavara“.
03.50 Visi vyrai - kiaulės (k).
N-7.
04.15 „Penktoji pavara“.
6.50 “Ponia Dila”.N-7.
8.55 “Būrėja”.
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.30 “Auklė”.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“.

trečiadienis
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 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 Premjera. Skola. N-14.
0.45 Klausimėlis.lt.
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 reindžeris”. 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. N-7.
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 KK2. N-7.
20.25 Kalinių žmonos. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Drakonų tiltas. N14.
0.05 „Kultas“. N14.
1.00 „Judantis objektas“. N-7.
1.50 „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 “Gero vakaro šou”. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 “Vikingų loto”.
22.30 “Kautynės mažajame
Tokijuje”. N-14.
0.05 “Transporteris”. N-7.
1.10 “Specialioji jūrų policijos
tarnyba”. N-14.
2.00 “Apsukrios kambarinės”.
N-14.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.
08.05 „Voratinklis“. N-7.

09.10 „Paskutinis faras“. N-7.
10.05 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 „Šuo“. 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 “Šuo”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
21.30 Išbandymų diena. N14.
23.55 Seni laikai. N14.
01.50 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
02.35 „Sostų karai“. N14.
03.30 „Penktoji pavara“.
04.15 Visi vyrai - kiaulės. (k).
N-7.
04.40 „Penktoji pavara“.
6.50 “Ponia Dila”.N-7.
8.55 “Būrėja”.
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.30 “Auklė”.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
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15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės VIII. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Kūnas ir
protas. N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7.
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Policija ir Ko“. N-7.
4.10 Nebylus liudijimas.
Kūrybinis palikimas.. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.02 Teatras.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Euromaxx. (kart.).
8.15 Stambiu planu.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2017.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Linija, spalva, forma.
14.50 Julija.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.45 Misija. Vilnija.
17.10 Istorijos detektyvai.
17.55 Poezija.
18.00 60 metų televizijai
Lietuvoje.
19.00 Durys atsidaro.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Septynios Kauno dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Elžbieta. N-7.
23.00 Prisiminkime.

23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos vakaras.
1.05 Maistas ir aistros.
1.35 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.
6.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
6.50 KK2 (k). N-7.
9.05 Dviračio šou (k).
11.05 Bus visko (k).
11.55 Dviračio šou.
12.25 Tauro ragas (k). N-7.
12.55 24 valandos (k). N-7.
13.40 Autopilotas (k).
14.10 Ne vienas kelyje (k).
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)
9.00 “Tavo augintinis”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(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 “Univeras. Naujas bendri-

kas”. N-7 (kart.).
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 “CSI kriminalistai”. N-14.
19.00 “Pėdsakai”. N-7.
20.00 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
21.35 “UEFA Čempionų lygos
finalas. „Real Madrid CF” - „Club
Atletico de Madrid”. Tiesioginė
transliacija.
23.40 “Kobra 11”. N-7 (kart.).
0.40 “Daktaras Hausas”. N-14.
1.40 “Nematoma riba”. N-14.
6.40 “Jaunikliai”.
07.20 Nuoga tiesa.
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 „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 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 „Gaujos“. N-7.
1.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Laiptai į dangų“. N-7.
05.20 „Neišsižadėk“. N-7.
6.05 “Gamtos magija”.
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18.50 Midsomerio žmogžudystės VIII. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Schizma.
N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Policija ir Ko“. N-7.
4.10 Nebylus liudijimas. Kūnas
ir protas.. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Smarkuolis Tašis.
8.00 IQ presingas.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Teatras.
13.00 Septynios Kauno dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
14.00 Mažesnieji broliai.
14.30 Žagarės vyšnių festivalis
2016 „Viskas yra gerai”.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.25 Juodoji gėlė. N-7.
18.15 Premjera. Purvini karai.
19.40 Labanaktukas.
20.10 Premjera. Šimtas reginių
senoviniame mieste.
20.35 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017.
21.00 Elito kinas. Premjera.
Tūkstantis ir viena naktis. I dalis.
Neramioji. N-14.
23.00 Mokslo sriuba.
23.15 DW naujienos rusų kalba.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Saldus gyvenimas. Italų
kino muzika.
1.30 Euromaxx.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Kultūrų kryžkelė.
4.15 IQ presingas.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Kazanova. Gundymo
menas. N-7.
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Ne vienas kelyje (k).
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.55 Beatos virtuvė.
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)
9.00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(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 “Univeras. Naujas bendrikas”. 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 krepšinio
lygos ketvirtfinalio rungtynės”.
Tiesioginė transliacija.
20.00 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
21.35 “UEFA Čempionų
lygos rungtynės. „AS Monaco
FC” - „Juventus Football Club”.
Tiesioginė transliacija.
23.40 “Kobra 11”. N-7.
0.40 “Daktaras Hausas”. N-14.
1.35 “Nematoma riba”. N-14.
6.40 “Jaunikliai”.
07.20 Nuoga tiesa.
9.20 “Delta”. N-7.
10.25 „Leningradas. Pokario
gatvės“. 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 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 PREMJERA. „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“. N-7.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai. N-7.
00.45 „Gaujos“. N-7.
1.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Laiptai į dangų“. N-7.
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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 Kamikadzė. N-14.
0.30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom”.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 Lietuvos patriotai.
5.25 Laisvės vėliavnešiai.
6.40”Didysis žvejys”.
7.05 “Zigis ir Ryklys”.
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris
III”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 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. N-7.
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
Čempionas 3. Išpirkimas. N14.
0.15 „Kultas“. N14.
1.10 „Judantis objektas“. N-7.
2.00 Sveikatos ABC televitrina
(k).
2.25 Alchemija.
2.55 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 PREMJERA “Pamilti
vėl”. 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 “Į Romą su meile”.
N-14.
0.50 “Bruklino taksi”. N-7.
1.50 “Specialioji jūrų policijos
tarnyba”. N-14.
2.40 “Apsukrios kambarinės”.
N-14.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.

7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.
08.05 „Voratinklis“. N-7.
09.10 „Paskutinis faras“. N-7.
10.05 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 „Šuo“. 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 “Šuo”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.
21.30 Kylanti audra. N14.
23.35 Išbandymų diena. N14.
01.50 „Džeikas, Storulis ir
šuo“. N-7.
02.35 „Sostų karai“. N14.
03.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
05.05 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
6.50 “Ponia Dila”.N-7.
8.55 “Akloji”.
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 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
10.55 Specialus tyrimas.
11.50 Bėdų turgus.
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. Mirties lenktynės. N-14.
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.10 Istorijos detektyvai.
4.05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų”.
5.05 Lietuvos televizijos jubiliejui. 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 reindžeris”. 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....
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 Neįmanoma misija.
Šmėklos protokolas. N-7.
23.40 Bėgliai. N14.
1.30 Čempionas 3. Išpirkimas.
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 “Paskutinis iš vyrų”.
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 PREMJERA “Pamilti
vėl”. N-7.
16.30 “TV Pagalba”. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 “Kaip prisijaukinti slibiną 2”. N-7.
21.20 “Ji - šnipė”. N-14.
23.55 “Geriausias egzotiškas
Marigold viešbutis”. N-7.
2.10 “Kalėjimo bėgliai”. N-14
(kart.).
3.00 “24 valandos. Palikimas”.
N-14.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.

7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.
08.00 „Kvapų detektyvas“.
N-7.
10.05 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas” N-7.
12.15 „Šuo“. 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 “Šuo”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 „Amerikietiškos imtynės“. N-7.
22.30 Tikras teisingumas 2.
Mirties angelas. N14.
00.20 Kylanti audra N14.
1989 m.
02.15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“. N-7.
03.00 „Sostų karai“. N14.
04.05 Tikras teisingumas 2.
Mirties angelas. N14.
6.50 “Ponia Dila”.N-7.
8.55 “Akloji”.
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 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“.

16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės VIII. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Nusikaltimo vieta - Kelnas. Seni
gelžgaliai.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
0.55 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7.
1.45 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.10 „Policija ir Ko“. N-7.
4.00 Nebylus liudijimas.
Schizma. 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 Purvini karai (kart.).
13.35 Mokslo sriuba.
13.50 Džiazo muzikos vakaras.
15.00 Sodininkas.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
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 Skola. N-14.

22.50 Nacionalinis turtas.
(kart.).
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Koncertuoja Andrey
Baranov.
1.30 Kelias į namus. (kart.).
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Stop juosta. (kart.).
4.15 Nes man tai rūpi.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Autopilotas (k).
13.05 24 valandos (k). N-7.
13.50 Kazanova. Gundymo
menas (k). N-7.
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)
9.00 “Vienam gale kablys”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14.
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 “Univeras. Naujas ben-

drikas”. N-7 (kart.).
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
19.00 “Pėdsakai”. N-7.
20.00 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Klastotė”. N-14.
23.50 “Kobra 11”. N-7 (kart.).
0.55 “Daktaras Hausas”. N-7.
1.45 “Nematoma riba”. N-14.
6.40 “Jaunikliai”.
07.20 Patriotai. N-7.
08.20 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7.
9.20 “Delta”. N-7.
10.25 „Leningradas. Pokario
gatvės“. 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 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Laiptai į dangų“. N-7.
05.20 „Neišsižadėk“. N-7.
6.05 “Gamtos magija”.
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15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės VIII. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Bekas
6. Kelio pabaiga. N14.
22.55 SNOBO KINAS
Gyvenimo vingiai. N-7.
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Policija ir Ko“. N-7.
4.15 Nusikaltimo vieta Kelnas. Seni gelžgaliai.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT Kultūros akademija.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Riteris Rūdžius (kart.).
8.00 Legendos.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Saldus gyvenimas.
13.35 Gimtoji žemė.
14.00 ARTi.
14.15 Kelias į namus. (kart.).
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 2.
19.55 Lietuvos muzikų rėmimo fondui - 25.
21.15 Kamikadzė (Kamikaze).

N-14.
22.50 Atspindžiai.
23.20 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k).
11.20 Beatos virtuvė (k).
12.05 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 Moterys, pakeitusios
pasaulį. Sofi Šol. 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-14.
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 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7 (kart.).
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
19.00 “Pėdsakai”. N-7.
20.00 “Farai”. N-14.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Ragnaroko paslaptis”.
N-14.
0.35 “Kobra 11”. N-7.
1.35 “Nematoma riba”. N-14.
6.40 “Jaunikliai”.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7.
9.20 “Delta”. N-7.
10.25 „Leningradas. Pokario
gatvės“. 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 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Šuniškos dienos“. S.
01.05 „Atkeršyti už Džoli“.
N-14.
02.45 „Jaunikliai“.
03.15 „Šuniškos dienos“. S.
04.40 „Atkeršyti už Džoli“.
N-14.
06.00 „Vandenyno milžinai“.
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
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 dokumentika.
Premjera. Tacho upė. Žmones ir
gamtą siejanti riba (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Per žingsnį nuo išnykimo (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer 2. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį pasitinkant.
Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom”.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto” ir
„Jėga”.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų”.
22.45 Premjera. Skuba tik kvailiai. N-7.
0.25 Pasaulio dokumentika.
2.10 Džesika Flečer 2. N-7.
3.45 Klausimėlis.lt.
4.00 Stilius.
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 iškylauja.
11.35 Ciucikas.
13.20 Šokis hip-hopo ritmu.
Revoliucija. N-7.
15.15 Pričiupom!. N-7.
15.45 Žmogus - orkestras. N-7.
1970 m.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Asteriksas
ir Obeliksas prieš Cezarį.
21.45 Tėtukas namie. N14.
23.40 Pinigų kalba. N14.
1.30 Neįmanoma misija.
Šmėklos protokolas. N-7.
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 PREMJERA “Princesė ir
Janekas”. N-7.
12.45 “Kadetė Kelė”. N-7.
14.50 “Padavėjų varžybos”. N-7.
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.25 “Eurojackpot”.
19.30 “Suaugusiųjų priežiūra”.
N-7.
21.40 “Dantės viršukalnė”. N-7.
23.50 PREMJERA “Geriausias
egzotiškas Marigold viešbutis
2”. N-7.
2.10 “Ji - šnipė”. N-14.

07.05 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
09.00 Brydės.
09.30 Apie žūklę.
10.00 „Amerikos mieliausieji“.
11.00 Baltijos galiūnų čempionatas. I etapas. Kuršėnai.
12.05 Foilo karas. Prancūziškas
triukas. 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 Muzikinė kaukė.
Geriausieji.
22.05 MANO HEROJUS
Juodoji aušra. N14.
00.05 AŠTRUS KINAS
Apsėstasis Maiklas Kingas. S.
01.40 „Sostų karai“. N14.
02.40 „Sostų karai“. N14.
03.45 Muzikinė kaukė.
Geriausieji (k).
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti augintiniai“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.00 „Akloji“.
12.00 „Hemsley ir Hemsley.
skanu ir sveika“.
12.30 „Silvijos itališki valgiai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.10 „Senjora“. N-7.
16.40 „Akloji“.
17.40 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“. N-7.
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21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Brokenvudo paslaptys. Rausvas
kraujas. N-7.
22.55 „Karalienė Izabelė“. N14.
0.30 Gyvenimo vingiai. N-7.
2.20 Bekas 6. Kelio pabaiga.
N14.
3.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.
4.40 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Kelias. Laida evangelikams.
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.
15.30 Juodoji gėlė (kart.).
16.20 Amžinoji mergaitė.
17.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017. Algimanto
Čekuolio knygos „Salos ir jų
žmonės” pristatymas.
17.30 Žagarės vyšnių festivalis
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. Paskutinis Kristaus
gundymas. N-14.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 ARTS21.
0.45 Elito kinas. Tūkstantis ir
viena naktis. I dalis. Neramioji.

N-14.
2.45 Gioachino Rossini. Opera
„Sevilijos kirpėjas”.
5.15 Durys atsidaro.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
15.30 KK2. N-7.
17.40 Dviračio šou (k).
19.30 Moterys, pakeitusios
pasaulį. Sofi Šol. N-7.
20.35 Nuo... Iki... (k).
21.30 Pasivaikščiojimai.
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados.
0.30 Už vaikystę.
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
3.40 Valanda su Rūta.
5.05 Ne vienas kelyje (k).
5.35 Autopilotas (k).
6.30 “Dvi merginos be cento”.
N-7 (kart.).
7.30 “Beveik neįmanoma misija”.
N-7 (kart.).
8.30 “Vienam gale kablys”.
9.00 “NT žinios”.
9.30 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
10.00 “Iš peties”. N-7.
11.00 “Nepaprastos lenktynės”.
N-7.
12.00 “Avarijų TV”. N-14.
13.00 “Beveik neįmanoma
misija”. N-7.
14.00 “Bjauriausi darbai pasaulyje”. N-7.
15.00 “Pragaro kelias”. N-7.
16.00 “Iš peties”. N-7.

17.00 “Lietuvos krepšinio lygos
ketvirtfinalio rungtynės”.
19.00 “X Faktorius”.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Terminatorius 2. Teismo
diena”. N-14.
1.10 “Ragnaroko paslaptis”.
N-14 (kart.).
07.25 „Sumaniausi gyvūnai“.
N-7.
08.30 „Viskas apie gyvūnus“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 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 gyvenimas.
Plėšrūnai ir maitlesiai“.
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 PREMJERA. „Kodėl gi ne
namie?“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
01.10 „Detektyvas Linlis“. N-7.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas.
Plėšrūnai ir maitlesiai“.
03.45 „Merdoko paslaptys“. N-7.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas.
Plėšrūnai ir maitlesiai“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis „Pieva“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias
„Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu
(8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės
vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.

Prizas atiteks anykštėnui
Kovo 25 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Silkė“ teisingas atsakymas –
RAŠTAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 75 skaitytojai. Tai anykštėnai B.Augulienė,
A.Lunevičius, O.Arienė, A.Raščius, J.Mieželienė, R.Venclovienė, J.Pranckevičienė,
V.Žemaitienė, E.Jurėnaitė, V.Vilčinskienė, N.Šilaikienė, E.Zlatkutė, A.Skirmantienė,
V.Kazlovienė, A.Kavolienė, Z.Vanagienė, R.Kavaliūnienė, D.Varnienė, Ž.Galvanauskaitė,
L.Galvanauskienė, Ž.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, A.Vilčinskas, A.Keraitienė, V.Bieliūnienė,
E.Tamulėnienė, R.Vilimas, O.Arienė, V.Dikčiūvienė, A.Skaržauskienė, A.Vildžiūnas,
D.Šlamienė, V.Stasiūnienė, V.Lančickienė ir A.Burneikienė. V.Mogylienė, B.Gudonienė,
S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; D.Sudeikienė,
R.Puolis, V.Strazdienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko; G.Šulskienė, D.Matulėnė ir E.Matulis iš
Kurklių; E.Slavinskienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, J.Aukštakojienė ir R.Budrienė
iš Ukmergės, S.Želnienė iš Maželių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, M.Risakovienė ir
L.Unguraitė iš Debeikių, O.Petronienė iš Smėlynės, R.Vaiginytė iš Aknystų, B.Žiogelienė
ir D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių, L.Didienė iš Medžiočių, A.Lisauskienė iš Mickūnų,
V.Milaševičienė iš Raguvėlės, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, A.Kriogienė iš Voversių,
V.Urbutienė iš Naujikų, S.Krisiūnienė ir B.Raščiuvienė iš Surdegio, A.Juknonienė iš Rubikių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, S.Steponavičienė
iš Troškūnų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių bei R.O.Deveikienė iš Mažionių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Šluota“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks A.VILDŽIŪNUI iš Anykščių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

I. Judickienės vaistinės
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 gegužės 31 d.)
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Žinomi anykštėnai rinkimuose palaikys geriausią
kandidatą – ANTANĄ BAURĄ
Po savaitės vyksiančiuose Seimo nario rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje susirungs Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas anykštėnas, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vedėjas, buvęs dviejų kadencijų Seimo narys Antanas Baura ir žurnalistas, Lietuvos centro
partijos atstovas Kristupas Krivickas.
Daugelis anykštėnų jau apsisprendė, ką palaikys rinkimuose, tarp tokių ir žinomi mūsų rajone žmonės,
kurie Antaną Baurą laiko vertu ir trečios kadencijos Seime.
Vieni A. Baurą pažįsta kaip valdininką, kiti – kaip žemės ūkio specialistą, treti – kaip buvusį Seimo narį,
tačiau visiems kalbėjusiems A. Baura imponuoja kaip darbšti, solidi, nuoširdi ir teisinga asmenybė.

Stengėsi ūkininkams padėti
atsistoti ant kojų

Algimantas DAČIULIS, buvęs
Anykščių rajono valdytojas:
- Labai ilgai buvom bendradarbiai su Antanu Baura – ir anais laikais, ir jau po Nepriklausomybės
atkūrimo. Būtent šiuo laikotarpiu
ir atsiskleidė A. Bauros tokios savybės kaip pastovumas, objektyvumas, santūrumas, nesikarščiavimas,
nesiblaškymas. Atkūrus Lietuvos
Nepriklausomybę, vyko itin dideli
pokyčiai kaime, taigi tuo metu A.
Baura labai objektyviai vertino situaciją ir stengėsi, kad visi kaimo
žmonės tolygiai gautų turto, pamažu galėtų atsistoti ant kojų. Juk tada
kūrėsi pirmieji ūkininkų ūkiai: jis
ir konsultavo, ir rėmė, ir skatino, ir
drąsino, kadangi tai buvo labai sudėtingas laikmetis.
A. Baura sugebėjo labai objektyviai vertinti situaciją visais laikais
– niekada nebuvo kategoriškų,
vienašališkų sprendimų priėmėjas,
visuomet tarėsi su žmonėmis. Kiek
žinau, jis labai daug ūkininkų, rajono gyventojų pažįsta, su jais asmeniškai bendravęs ir įsiklausęs, ir
išklausęs jų nuomonę, problemas
ir stengėsi jas spręsti.
Artimai su juo bendravau, kai

jis Seime dirbo pirmą kadenciją –
buvau jo padėjėjas rajone. Kreipdavosi labai daug žmonių – per
dieną ateidavo po 2-3 interesantus, visus žmonių pageidavimus
aš perduodavau Seimo nariui, o
jis mažiausiai du kartus rengdavo
susitikimus su gyventojais – tiek
Anykščių, tiek Kupiškio bendroje rinkiminėje apygardoje. Ir tuos
klausimus, kuriuos susitikimuose
keldavo gyventojai, jis būdamas
Seime, bendraudamas su kolegomis stengėsi objektyviai spęsti.
Tuo metu buvo ypač sudėtinga
kainų politika, žemės ūkio produktų kainos buvo itin žemos, brangi
energetika, kuras – dėl šių dalykų
į jį ir kreipdavosi gyventojai, o jis
darė viską, kad Seime būtų priimami atitinkami įstatymai, kurie lengvintų kaimo žmonių gyvenimą.
A. Baura yra labai kuklus žmogus, niekad nesinaudojo tarnybine
padėtimi savo gerovei kurti. Jis niekada nemėgo reklamos, jo nebuvo
nei laikraščių pirmuosiuose puslapiuose, nei televizijos laidose – jis
dirbo tyliai, bet labai daug. Manau,
tai rodo žmogaus erudiciją, puoselėjamas vertybes.
Dar vienas pliusas – jis puikiai
išmano Anykščių rajono problemas, atėjęs į Seimą jis galėtų dirbti
iš karto, su mūsų kraštu pažindintis
jam nebereikėtų.

Pagarbą kelia
tai, kad Antanas
Baura nežada
nuversti kalnų
Rimantas VANAGAS, rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos
narys, Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės narys:

tinklas

Koks automobilis, tokie
ir nagai!
Anykščių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Pagalienė neatsispyrė
madai socialiniuose tinkluose pademonstruoti savo naujai nudažytus nagus. Tai, kad savo grožybes ji
demonstruoja BMW logotipo fone,
internautų neliko nepastebėta.
„Čia tipo pasikrapštyti prie
BMW variklio ir nagai susitvarko
prie to pačio“, - kažkas pastebėjo.
„Prie BMW variklių nereik
krapštytis“, - išdidžiai atrėžė Lina
Pagalienė.

- Dabar visi tikisi kažko ypatingo
ne tik iš Seimo nario, bet ir apskritai vienas iš kito mes kažko norim.
Nusileiskim ant žemės, padėkim
Antaną Baurą ant svarstyklių ir apžiūrėkim jį iš visų pusių. Jis nėra
supermenas, nėra gladiatorius,
nėra vunderkindas, jis nesiskelbia
pasaulio gelbėtoju ir nėra joks visagalis. Ir tai, kad jis nesiskelbia
esąs toks ir anoks, man jau kelia
pasitikėjimą.
Asmeniškai jį pažįstu jau keliasdešimt metų ir galiu pasakyti, kad
tai tikrai žmogus realistas ir į Valstiečių partiją jis „neprisiplakė“, jis
ir yra valstietis.
Kadangi jis dvi kadencijas jau
dirbo Seime, tikrai teko su juo bendrauti, kreiptis į jį kaip į žmogų,
kuris dar kažko kito gali pasiklausti. Patyriau bendražmogišką ryšį,
pamačiau, koks jis yra darbštus,
kuklus, nesiafišuoja, nesididžiuoja, nelenda į pirmą planą. Jis dirba
savo darbą, nepučia muilo burbulų.
Šis žmogus nėra iš kažkur į
Anykščius nukritęs nei parašiutu
čia nuleistas, visi mes jį pažįstam,
žinom, kokia jo šeima, kiek jis vaikų turi - visa tai mums yra kaip ant
delno. Ir tai, man atrodo, kelia pasitikėjimą. Jis negali mūsų apgauti,
jis nedalina beprasmių pažadų, jis
– ne populistas, o kaip darbšti bitelė dūzgia, dūzgia nuo žiedo prie

žiedo ir, visiems maloniai šypsodamasis, dirba.
Žmonės jį gerbia, ir gal čia jau
sentimentaliai atrodys, gal kiek
perlenksiu – netgi šiek tiek ir myli.
Jis niekam nieko blogo nepadaręs,
nieko įžeidęs, o kad nežada kalnų
nuversti ir tikrai nenuvers, tai dėl
to juo labiau tikiu nei kitu kandidatu.
Paprastas pavyzdys – vienas
iš buvusių kandidatų čiupo man
miesto centre už atlapų ir pradėjo
įrodinėti, kad Anykščių valdžia
bloga, o jis tikrai pagerins, kad nedarbo situaciją jis pakeis ir t.t., aš
žiūriu į jį ir galvoju – ką, jis mus
„durnais“ laiko? Ar mes jau tokie
kaimiečiai, kad nesuprantam, jog
vienas žmogus Seime nieko nepakeis, tai kam tuščiai žadėti..?
Aš kartais pagalvoju, jeigu išrinktume tą ar aną, kaip reikėtų su
tuo žmogumi šnekėti? Labai daug
žmonių, vos įgiję bet kokias pareigėles, net ir rajono savivaldybėje,
jau galvoja – sveikintis su tavimi
ar ne. O A. Baura tikrai nepasikeis
– ar jis bus išrinktas, ar nebus.
Pasakysiu taip - kai kalbu apie
A. Baurą, mano sąžinė yra rami.

Politikas puikiai
dirba savo
krašto
ambasadoriumi

Nijolė KAČKUVIENĖ, muziejininkė, edukacinių veiklų
Striukų sodyboje sumanytoja ir
vedėja:
- Su Antanu Baura susipažinau,
kai pradėjau dirbti muziejuje ir
mačiau jį užimantį įvairias pareigas tiek savivaldybėje, tiek, ži-

noma, ir Seime. Tai – nuostabus
žmogus: nuoširdus, paprastas,
lengvai bendraujantis, sutikęs
niekada nepraeis pro šalį, visada
paklaus, kaip sekasi, kaip šeima
laikosi.
Kai A. Baura pirmą kartą ėjo
Seimo nario pareigas, man teko
bendrauti su vienu rajono ūkininku, kuris pasidžiaugė, kiek A.
Baura padeda paprastam kaimo
žmogui. Aš lyg ir nusistebėjau,
tarstelėjau, kad Seimo salėje nedažnai jį prie mikrofono pamatysi, o jis man paprastai atsakė:
„Tie, kurie dirba darbus, jie nesireklamuoja“.
Aš jam galiu padėkoti už pagalbą tvarkant mano darbo vietą.
Kiek jis atsiveždavo į muziejų,
į aukštaitiškas sodybas įvairių
delegacijų, svečių, mačiau, kaip
stengiasi dėl rajono plėtros, dėl
vizijų, matėsi, kad ne tik objektą
nori svečiams parodyti, matėsi jo
nuoširdus domėjimasis savo kraštu, kur jis tiek metų gyvena, kur
gimė ir užaugo jo vaikai.
Kalbant apie artėjantį antrąjį
rinkimų turą bei jame susirungsiančius kandidatus, galiu pasakyti taip: mes nerenkam jaunų
prezidentų, Seimo pirmininkai ar
premjerai taip pat nebūna labai
jauno amžiaus – ir eiliniam Seimo nariui patirtis yra privalumas.
Tuo labiau, kad A. Baura jau dirbo
Seime, žino šio darbo specifiką,
žino, kaip tvarkomi reikalai, daug
ką pažįsta. Pliusas ir tai, kad jo
partija Seimo daugumoje.
Aš neturiu nieko ir prieš Kristupą Krivicką, bet vertindama abu
kandidatus, aš vienareikšmiškai
esu už A. Baurą. Anykštėnams,
manau, net klausimas neturėtų
kilti, už kurį klandidatą balsuoti,
gal panevėžiečiams daugiau abejonių būtų...
Tai žmogus, kuriam nereikia
reklamos, kuriam nereikia viešų
pagerbimo ceremonijų, jis tiesiog
tyliai, ramiai daro.
K. Krivickas – Anykščiuose tik
svečias, o A. Baura – savas ir vietinis anykštėnas.
Politinė reklama. Apmokėta iš
LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak.
Nr. 529

UAB „Anykščių vandenys“ skelbia negyvenamųjų patalpų turto
nuomos konkursą.
Turto adresas: Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai. Patalpos yra pastato
II-ame aukšte. Jos susideda iš atskirų, šiais indeksais pažymėtų patalpų/kabinetų: 38 (12.14 m²), 39 (13,21m²), 40 (22,72 m²). Patalpų bendras plotas
58,91 m².
Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.30 val. Dėl konkretaus laiko ir dėl
papildomos informacijos kreiptis telefonu (8 381) 58233. Turto naudojimo paskirtis - administracinė.
Pradinis nuompinigių dydis su pridėtinės vertės mokesčiu - 3,02 euro.
Turto nuomos sutarties trukmė 1 metai su teise pratęsti sutartį.
Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas - iki gegužės 10 d. 9.00 val.
Paraiškas pateikti: el.paštu: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt arba Liudiškių g. 28, Anykščiai
II aukštas administratorei R. Motiejūnienei.
Konkurso sąlygas rasite http://www.anyksciuvandenys.lt/ arba kreiptis Liudiškių g. 28,
Anykščiai II aukštas į administratorę R. Motiejūnienę.
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„Juodoji ponia“ dirbo Anykščių krašte

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Lietuvos policija šį pavasarį įsigijo nežymėtą automobilį „Audi
A6“ su specialia modernia įranga, kuris važiuodamas gali užfiksuoti bene visus vairuotojų daromus Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Ketvirtadienį šis vairuotojų neoficialiai „Juodąja ponia“
pakrikštytas automobilis dirbo ir Anykščių krašto keliuose.

“Juodoji ponia“ gali sutramdyti kelių gaidelius...

Lietuvos kelių policijos specialios paskirties skyriaus vyresnysis
specialistas Alius Rėkus ir specialistas Linas Dubokas ketvirtadienį dirbo Anykščių krašto keliuose.
Naujajame keturiais ratais varomame saugiame ir greitame pareigūnų automobilyje „Audi A6“ yra
įmontuotas 267 arklio galių dyzelinis variklis, leidžiantis išvystyti
iki 300 km per valandą greitį, tad
nuo jo pasprukti neįmanoma, juolab kad jį vairuojantys vyrai daž-

niausiai pažeidėjų nė nestabdo,
pažeidimus fiksuoja fotokamera ir
duomenis perduoda į Administracinių pažeidimų registrą.
Automobilis kainuoja apie 49
tūkst. eurų, o jame sumontuota
įranga - dar apie 35 tūkst. eurų.
Pasak Lietuvos kelių policijos

specialios paskirties skyriaus vyresniojo specialisto Aliaus Rėkaus
ir specialisto Lino Duboko, kol jie
važiavo iki Anykščių, Ukmergės
– Anykščių kelyje buvo užfiksavo per dešimtį greitį viršijusių
automobilių. Pasak pareigūnų,
pasitaiko, kad šiuo automobiliu
per dieną užfiksuojama iki 100 ir
daugiau pažeidimų.
„Dirbdami su šiuo automobiliu
galime fiksuoti transporto priemonių greitį tiek atvažiuojančių
iš priekio, tiek važiuojančių iš paskos ir mus lenkiančių, - sakė A.
Rėkus. – Moderni įranga suteikia
galimybę identifikuoti transporto
priemones, kurios neturi privalo-

mojo civilinės atsakomybės draudimo ar neturi teisės dalyvauti
eisme dėl negaliojančios techninės apžiūros ar galbūt yra ieškomos. Įranga automatiškai fiksuoja
greitį ir suformuoja pažeidimo
protokolą, tad pažeidėjo nebūtina
stabdyti. Pareigūnui tereikia įvesti
į kompiuterį tik kai kuriuos duomenis. Stabdome chuliganiškai
vairuojančius, keliančius grėsmę
kitiems eismo dalyviams ir jiems
esame negailestingi. Tačiau mūsų
tikslas yra ne tiek bausti pažeidėjus, mes vykdome ir prevenciją“.
Pasak A. Rėkaus, pareigūnai su
šiuo automobiliu sustabdė 170 km
per val. lekiantį motociklininką.

Skulptūra, grafika ir tapyba – vienoje parodoje

Autoriaus nuotr.
„Įsigaliojus Kelių eismo taisyklių
papildymui lakstydami neleistinais greičiais ir leistiną viršiję 30
km per val. motociklininkai rizikuoja prarasti vairuotojo pažymėjimą“, - pastebėjo pareigūnas.
Šis specialus policijos automobilis dirba keliomis pamainomis
įvairiausiose Lietuvos vietose.
Atpažinti nežymėtą „Audi A6“
transporto sraute viršijant leistiną greitį beveik neįmanoma,
tačiau esant reikalui jis gali pradėti žybsėti švyturėliais, o ant
galinio stiklo įsižiebti užrašas
„Policija“, reikalavimas sustoti
ar kiti nurodymai stabdomam
vairuotojui.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Antradienio (balandžio 26 d. ) vakarą Anykščių koplyčioje –
pasaulio anykštėnų kūrybos centre buvo atidaryta trijų menininkų paroda – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos tapybos mokytojo, tapytojo Tomo Jurkėno, grafikės Viktorijos Daniliauskaitės
ir skulptoriaus Liutauro Griežės darbų paroda.
Ne parodos „kaltininkų“ žodžiais prasidėjo renginys – daugiau
nei penkiolika minučių svečiai klausėsi įrašytų poeto Sigito Gedos
maldų, šauksmų, kreipimųsi...

Iš Koplyčios salės laiptais pakilę
į galeriją svečiai laukė parodos sumanytojo, tapytojo Tomo Jurkėno
žodžių. „Kai mane pakvietė surengti parodą Anykščių koplyčioje,
pradėjau mąstyti, kad vienas parodos rengti nenoriu. Viena vertus,
tokioje didelėje erdvėje negalėčiau
surengti vientisos, turiniu ir vaizdu
derančios parodos. Supratau, kad
tai yra gera proga pasikviesti porą
kolegų ir dalyvauti kartu. Galvojau,
ką pasikviesti, ir mintys buvo maždaug tokios – autorių darbai savo
vaizdu ir turiniu neturėtų trukdyti
ar kenkti kitų autorių darbams, ieškojau tam tikros kūrybos ir bendravimo kultūros. Taip pat norėjau išvengti bendroms parodoms įprasto
artimų draugų ir bičiulių kvietimo.

Skulptoriaus Liutauro Griežės darbai.

Atvirkščiai, daugiau mąsčiau apie
tuos autorius, kurių beveik nepažįstu“, – kalbėjo T. Jurkėnas.
Mintis pasikviesti grafikę V. Daniliauskaitę tapytojui buvo labai priimtina, kadangi jis norėjo išvengti
perdėto ir lėkšto spalvingumo, kuris
būdingas bendroms tapytojų parodoms. Savo kūrybą trumpai pristatė
ir pati renginyje dalyvavusi grafikė:
„Parodai Anykščiuose, poetų mieste, atrinkau kelis ciklus. Nuo Baltų
proistorės iki Psalmių tektų. Nuo tų
laikų ne kažin kur ir nuėjome, išskyrus pagalbinių priemonių – technologijų grėsmę pasiglemžti jos kūrėjus. Žvilgsnis į buitį ir būtį, į save
kaip sudėtingą visatą ir į visatą, kuri
priartėja tapdama Kryžiaus ženklu.
Vienovė ir priešprieša, laikas ir er-

Menininkų trijulė parodos atidaryme. Iš kairės: skulptorius Liutauras Griežė, grafikė Viktorija Daniliauskaitė ir tapytojas Tomas Jurkėnas.
dvė, moralinės nuostatos mumyse.
Darbuose norisi atsikratyti triukšmo, šiukšlių ir smulkmenų, paliekant vietos judėjimui, harmonijai,
leidžiant kvėpuoti tam mažam primargintam popieriaus lopinėliui“, –
apie savo darbus kalbėjo grafikė V.
Daniliauskaitė.
Trečias autorius – skulptorius

Viktorijos
grafika.

Daniliauskaitės

Liutauras Griežė – buvo pakviestas iki parodos likus vos mėnesiui.
Apie savo kūrinius autorius kalba
taip: „Savo kūryboje stengiuosi
atitolti nuo realistinio ar tiesmuko
konstravimo – vystau savitą simbolių kalbą nuo minimalistinių
iki iškalbingų kompozicijų, vadovaujuosi intuicija, ieškau gilesnių

Tomo Jurkėno tapybos darbai.

kompozicijų, jas transformuoju ir
adaptuoju į trimatį konstruktą arba
realistinį vaizdinį papildau kitomis kompozicijos dalimis. Meno
objektas man yra stabas – ženklas,
membrana tarp idėjų ir realaus pasaulio“.
Paroda Anykščių koplyčioje
veiks iki gegužės 26 d.
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iš arti

šiupinys

Mieli
anykštėnai,
Nuoširdžiai
dėkoju už išreikštą
pasitikėjimą bei
paramą rinkimuose
į LR Seimą. Kiekvienas gautas balsas yra
nepaprastai svarbus ir
įpareigojantis toliau
dirbti Anykščių labui.
Nuosekliai siekiau,
kad anykštėnams
atstovautų vietinis Seimo narys, šių
žodžių neišsižadu ir
dabar. Tikiu ir tikiuosi, kad mūsų krašto žmonės racionaliai pasirinks žmogų, kurį pažįsta ir kuris geriausiai
atstovaus, visų pirma, anykštėnų interesams.
Pagarbiai,
Lukas Pakeltis
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LRLS rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 527

Mieloji Mamyte,
Iš Tavo širdies kasdien sėmiau besąlygiškos meilės šviesą.
Iš Tavo lūpų surinktas tiesas sodinau savo mintyse.
Iš Tavo rankų švelnumo lipdžiau pasitikėjimą savimi.
Tavo žvilgsnio šilumoj auginau savo sielą, svajones, siekius.
Dėkoju už tai, kad dalinaisi ir daliniesi
savo gyvenimu, Mamyte.

Gražaus jubiliejaus proga

Bronytę VIŽYNIENĘ, sveikina
dukra Jolanta su vyru ir anūkas Augustas su šeima

Agitacija. Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga kreipiasi į Vyriausiąją rinkimų komisiją ir prašo
ištirti atvejus, kai II rinkimų turo
Anykščių-Panevėžio vienmandatėje apygardoje metu vykdoma neetiška ir nesąžininga rinkimų agitacija. Sąjungos skyrių ir vadovus
šiomis dienomis pasiekė informacija, jog vykdant politinę agitaciją
Anykščiuose ir Panevėžyje skleidžiama melaginga informacija
neva Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga remia ne savo iškeltą kandidatą Antaną Baurą, o jo oponentą
Kristupą Krivicką, kurį iškėlė Lietuvos centro partija.

Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto,
Kiek daug šviesių pavasarių sutikot Jūs,
O Jūs vis einat vienas šalia kito
Per įvairius gyvenimo kelius.
O kiek kelių, kelelių pražygiuota,
Juk 40 metų Jūs kartu
Visas dienas užmirškit debesuotas Širdy tebus vien gera ir džiugu.

tėvelius Vitaliją ir Antaną
MILAŠIŪNUS, gyvenančius Ramuldavos
kaime, sveikina
Mielus

3 dukros su žentais ir 3 mylinčios anūkės.

Brangūs Tėveliai,
Nejučiomis prabėga metai,
Ir viskas lieka praeity.
Bet tas gyvenimas - lyg viesulo verpetas,
Palieka pėdsakus širdy.
Negrįžta valandėlė nė viena,
Ir nė minutei laikas nesustoja.
Išmokit džiaugtis kiekviena diena,
Kurią likimas Jums abiem padovanojo.

Auksinių vestuvių proga

Nijolę ir Juozą Jakeliūnus sveikina
sesuo Birutė bei vaikai Rimantas, Dainius ir Virginijus
su šeimomis.

- Kas yra katarakta ir kodėl ji
išsivysto?
- Katarakta – akių liga, pasireiškianti lęšiuko padrumzlėjimu,
kuris būdingas vyresniojo amžiaus žmonėms. Bėgant metams
lęšiukas pamažu praranda savo
elastingumą, regėjimas silpnėja –
vaizdai susilieja, tampa neryškūs,
atrodo, kad žmogus žiūrėtų pro
nešvarų ar aprasojusį stiklą. Akies
lęšiukas susidrumsti gali kiekvienam, tačiau pradinė katarakta
progresuoja ne būtinai visiems.
Ligos pasireiškimui daugiausiai
įtakos turi amžius, tačiau ją nulemti gali ir tam tikrų vaistų vartojimas, akių traumos, uždegimai
ir kt. Pastebėta, jog katarakta yra
dažna diabeto komplikacija.
- Kokie kataraktos požymiai?
- Pirmasis ligos požymis – silps-

tantis regėjimas. Sergantieji katarakta dažnai skundžiasi jautrumu
šviesai, išblukusiomis ar išplaukusiomis spalvomis, matymu kaip
pro nešvarų stiklą, dvejinimusi.
Žmogus nebeįžiūri artimųjų veidų bruožų, daiktų kontūrų, iškyla
problemos užsiimant įprastine
veikla, vairuojant automobilį. Kad
ir kokius akinius užsidėtų, matymas nepagerėja. Nors pradinėse
stadijose katarakta gali nesukelti
rimtų regėjimo problemų, tačiau
ligai progresuojant silpstantis regėjimas gali baigtis aklumu. Todėl
pastebėjus pirmuosius ligos požymius reiktų ilgai nelaukiant pasikonsultuoti su gydytoju. Per kiek
laiko žmogus gali apakti tiksliai
pasakyti negalima, kadangi kiekvienam pacientui šis laikotarpis
gali būti skirtingas – vieniems re-

gėjimas išnyksta staiga, kitiems
per kelerius metus.
- Kaip šiais laikais gydoma katarakta?
- Sergant katarakta padėti gali tik
akies lęšiuko pakeitimo operacija.
Vaistų nuo šios ligos nėra. Dabar
taikomos šiuolaikinės technologijos leidžia operaciją atlikti nedarant didelio pjūvio. Vienas moderniausių, greičiausių ir saugiausių
kataraktos operacijos metodų yra
fakoemulsifikacija. Naudojant fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3
mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos
operacija – neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija
trunka apie 30 minučių, regėjimas
dažniausiai pagerėja iškart po
operacijos ar praėjus keletui dienų.
- Nuo ko priklauso operacijos
sėkmė?
- Kataraktos operacijos sėkmei
įtakos turi ne tik kokybiškas lęšiukas, kitos akies ligos, naudojama
įranga bei gydytojo meistrišku-

Pietūs. Rajono Taryba priėmė
sprendimą, kuriuo lopšelių-darželių darbuotojams bus leidžiama
valgyti šių įstaigų virtuvėse pagamintus pietus už 1 Eur.
Žaidimai. Anykščių turizmo
informacijos centras ketina įsigyti elektromobilių. Jais ant Kalitos
galės važinėti vaikai. Skelbiama,
kad įstaigos turimas mini ekskavatorius yra labai paklausus, todėl
įsigijus dar daugiau tokio tipo įrenginių bus galima kurti kompleksinį
žaidimų automatų parką.
Abėcėlė. Ketvirtadienį „Anykštos“ žurnalistas ir poetas Linas Bitvinskas Naujųjų Elmininkų bibliotekoje pristatė ruošiamą spaudai
savo naująją knygą – abėcėlę. Po
susitikimo viena iš elmininkiečių
autoriui pasidžiaugė, kad pagal L.
Bitvinsko tekstus lietuviškų raidžių
jau mokosi jos anūkas, Anglijoje
lankantis lietuvių namų mokyklą.
Dizainas. Pirmąją gegužės savaitę šeši Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Telšiai ir Anykščiai – pasineria į
festivalį „Dizaino savaitė“. Anykščiuose festivalio veiklos jau antrus
metus bursis Anykščių menų inkubatoriuje.

Negydant kataraktos gresia aklumas
Katarakta gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau dažniausiai ši
liga išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms dėl senatvinių akies lęšiuko pokyčių. Kokie kataraktos simptomai, kada reiktų kreiptis į gydytoją, kokie kataraktos gydymo metodai, klausiame
A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.

Lėšos. Kultūros ministerija
Anykščių Okuličiūtės dvarelio
restauravimui ir pritaikymui kultūrinio turizmo reikmėms skyrė
419 264,35 Eur. Iš rajono biudžeto
šiam projektui bus skirti papildomi
73 987,83 Eur. Dvarelio atnaujinimo darbus žadama pradėti šiemet.

mas, tačiau ir ligos stadija. Todėl
labai svarbu pernelyg ilgai neatidėlioti operacijos, kadangi kuo
labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga.
Subrendusios kataraktos operacija yra techniškai sudėtingesnė,
padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per
ilgesnį laiką. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma
– liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.

Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities
profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris atliko šimtus kataraktos operacijų. „Akių chirurgijos centre“
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius
– patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį
Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų
komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

Užsak. Nr. 528

Posėdis. Ketvirtadienį vyko 27asis rajono Tarybos posėdis, kuriame priimta 50 sprendimų. Anykščių pirminės sveikatos priežiūros
centro direktorei Zitai Neniškienei
bei Anykščių ligoninės vyr. gydytojui Daliui Vaiginui nustatytas 40
proc. mėnesinės algos kintamosios
dalies dydis, nors sprendimo projekte buvo siūlomas 30 proc. dydis.
Anykščių psichikos sveikatos centro direktoriui Audroniui Gustui
rajono Tarybos nariai dosnesni būti
negalėjo, nes įstaigos finansinis įstaigos rezultatas buvo neigiamas.
Plačiau apie rajono Tarybos posėdį
– trečiadienio „Anykštoje“.
Darbas. Artėjant vasaros sezonui, daugėja ir siūlomų laisvų darbo vietų. Utenos teritorinės darbo
biržos duomenimis, Anykščių rajone šiuo metu yra laisvos 38 darbo
vietos. Nė vienai pozicijai nereikalingas aukštasis išsilavinimas.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

SKELBIMAI

Paslaugos

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Brangiai perka, nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę Anykščių,
Kurklių, Skiemonių apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Išnuomojamos komercinės paskirties patalpos Anykščių miesto centre.
Tel.: (8-650) 22313,
(8-602) 46826.
Ūkininkas Debeikių seniūnijoje išsinuomoja žemės ūkio paskirties sklypus, gali būti apleisti.
Tel. (8-650) 87570.
Išsinuomotų dirbamos žemės nuo
5 ha ir daugiau Debeikių seniūnijoje.
Mokėtų 120 Eur/ha.
Tel. (8-681) 79975.
Rado
Piniginę su dokumentais.
Tel. (8-675) 32070.
Automobilio valstybinį
JDF518.
Tel. (8-671) 88208.

numerį

Dovanoja
Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti
patiems.
Tel. (8-686) 46467.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

Geni sodus, karpo ir formuoja gyvatvores, pjauna pavojingai augančius
medžius.
Tel. (8–644) 41260.
Stogų dengimas, parūpina medžiagas.
Tel. (8-652) 77157.
Stogų dengimas, fasadų atnaujinimas, dažymas, skardinimo darbai ir t.
t. Padeda įsygyti ir pristatyti medžiagas. Darbus atlieka visame rajone ir
toliau.
Tel. (8-600) 47885.
Kokybiškai ir nebrangiai atlieka
statybos ir apdailos darbus: medinių
namų dažymas, trinkelių dėjimas,
plytelių klijavimas ir kiti darbai.
Tel. (8-647) 59686.

Nekilnojamasis turtas
4 ha dirbamos žemės sklypą prie
Burbiškio k.
Tel. (8-676) 69399.
r.

Vandens gręžiniai, geoterminis šildymas. Darbai nuo A iki Z
visoje Lietuvoje ištisus metus.
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

Veža žvyrą. Parduoda rinktines medienos atraižas, malkas.
Tel. (8-683) 57655.

Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

Mūrija įvairias krosnis, židinius,
aprūpina medžiagomis. Kokybiški
čekiški ketaus gaminiai gamintojo
kainomis.
Tel. (8-637) 77446.
Atlieka fasadų šiltinimo darbus.
Tel. (8-645) 26581.

PAMINKLAI.
KAPAVIEČIŲ TVARKYMAS.
Tvarkome kapavietes,
betonuojame, montuojame, klojame trinkeles.
NEBRANGIAI.
Suteikiame garantiją.
Tel. (8-623) 69252.

AB “Ažuožerių sodai” (įm. kodas 154157789) Ažuožerių k.,
Anykščių r. šaukiamas ataskaitinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2017 m. gegužės 24 d. 9 val. adresu Ažuožerių vaisių
sandėlis, Anykščių r.
Darbotvarkė:
1. Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Bendrovės metinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Einamieji klausimai.
Teirautis tel. (8-381) 4-47-33.

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub.
m. Perka mišką.
Tel. (8-601) 30865.
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

34 kv. m butą (po kapitalinio remonto, su baldais) Ramybės mikrorajone renovuotame name.
Tel. (8-610) 22592.

D. Lingienės ūkyje Anykščių rajone - įvairių veislių braškių ir žemuogių daigus.
Tel. (8-687) 45219.

Anykščiuose 1 kambario, bendrabučio tipo butą (po gaisro).
Kaina sutartinė.
Tel. (8-689) 28906.

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

Kita

Tralą malkoms vežti, 2 korpusų
traktorinius plūgus, du T40 galinius ratus (daržiniai).
Tel. (8-614) 33442.

Sausas ir drėgnas malkas kaladėlėmis. Atveža.
Tel. (8-613) 11010.

Bulvių sodinamąsias, sėjamąsias, rotacines šienapjoves, purkštuvus, trąšų barstomąsias, kultivatorius, lėkščiuotuvus, frezus, plūgus, frontalinius krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Lenkišką dvivagę bulviakasę,
2-jų transporterių ir 4-ių vagų bulvių sodinamąją, rusiška, pakabinama.
Tel. (8-686) 46467.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio
paskirties žemių, pamiškių,
griovių (plotas nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.

Veršingą juodmangę telyčią
(veršiuosis gegužės pabaigoje),
metalines stogo konstrukcijas.
Tel. (8-651) 82089.
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.
Maistines, sėklines ir pašarines
bulves. Atveža.
Tel.: (8-681) 68975,
(8-641) 50768.

Parduoda svilintas
kiaulių puseles.
Greitai atveža.

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

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

UAB Anykščių
komunalinio ūkio
Laidojimo namai
Vilniaus g. 27 Anykščiai (prie poliklinikos)

Tel.: (8 381) 51 470
(8 610) 08018 (visą parą)

Teikia visas laidojimo paslaugas:

•
•
•
•
•
•

perveža mirusiuosius,
nuomoja šarvojimo sales,
katafalką, šaldytuvą palaikų
laikymui,
tvarko laidotuvių dokumentus,
parduoda karstus, laidotuvių
prekes,
kasa duobes,
nuveža palaikus kremuoti.

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 kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS!
Balandžio 30 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
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50
Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome palaukti Tel. (8-608) 69189.
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje
7.15, Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35,
Troškūnuose
7.55,
Raguvėlėje
8.15,
Svėdasuose
15.10,
Čekonyse
15.30,
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50,
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje)
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Valytus vasarinius kvietrugius
(120 Eur/t), žirnius (240 Eur/t),
miežius (120 Eur/t).
Tel. (8-685) 56963.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kompleksines trąšas. Pristato,
išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

Valo žemės paskirties sklypus
nuo apaugusių krūmų.
Tel. (8-655) 20272.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. gegužės 4 d. 17 val.
Dėl A1, A2, A, B, BE, C, CE, kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657)
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo
sistemų montavimas. Suteikia
garantija.
Tel. (8-699) 81270.

Atlieka apdailos, aplinkos tvarkymo,
santechnikos, elektros instaliacijos ir
kitus darbus.
Tel. (8-602) 77022.

Rankų darbo rąstinę pirtį. Stato
rąstinius namus, pirtis.
Tel. (8-611) 27834.

Skaldytas malkas, briketus, medžio granules. Pristato.
Tel. (8-607) 99455.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Sutvarko apleistą žemę: iškerta ir išveža želdinius.
Tel. (8-687) 59061.

Sodybą Anykščių r., Viliaudiškio
k., gražioje vietoje. Šalia miškas,
upė ir geras privažiavimas. Yra
gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai. Sklypas 80 a. Papildomai
parduodami 3 atskiri sklypai (1 ha,
0,58 a, 25 a). Kainos derinamos.
Tel. (8-618) 70024.

Kuras

Pjauna pavojingai augančius
medžius, geni šakas, tvarko
aplinką, mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Patyręs meistras atlieka visus vidaus apdailos darbus ir pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,
uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.

parduoda

8,5 ha žemę Anykščių
Ramaškonių k. 10 000 Eur.
Tel. (8-698) 35044.

Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas,
valymo įrenginius. Mini ekskavatoriumi kasa vandens šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hidroforus. Parduoda rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
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Kavarsko paukštynas
PARDUODA:
vienadienius ir paaugintus
viščiukus broilerius, dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.
VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Gegužės 4 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 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“,
senojo ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose 10.35,
Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie turgelio) 11.00,
Daujočiuose 11.30, Auleliuose 11.40, Mačionyse 13.50,
Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15,
Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose
14.50, Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose 15.15,
Kavarske 15.25, Janušavoje 15.35, Pienionyse 15.40,
Repšėnuose 15.45, Traupyje 15.55, Laukagaliuose
16.05, Troškūnuose 16.15, Vašokėnuose 16.30,
Surdegyje 16.40, Raguvėlėje 17.00, Levaniškyje 17.20

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Miškus, namus, sodybas, butus.
Aukščiausia rinkos kainą. Teikia
paskolas su turto įkeitimu.
Tel. (8-654) 86640.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
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buliukus

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.
Gali būti daužti, nevažiuojantys.
MOKAME BRANGIAI.
Pasiimame patys, atsiskaitome iš
karto, sutvarkome dokumentus.

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus:
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito
vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Tel.: (8-647) 87959.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS

iki 6 mėn. Geromis kainomis.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Kita
UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

SUPERKAME SRAIGES
Didesnį kiekį paimame
iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai,
Tel. (8-601) 21323.

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.

Perkame žemę arba
mišką nuo 3 ha iki 50 ha
skubiai, atsiskaitome iš
karto, siūlyti jau dabar.
Tel. (8-648) 20000.

Brangiai - žemės ūkio paskirties žemę Debeikių seniūnijoje.
Mokėtų iki 3500 Eur/ha.
Tel. (8-681) 79975.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Perkame sodybą arba žemę
prie ežero, upės ar miško,
vaizdingose vietovėse gali
būti išlikę pamatai. Žinantys
siūlykite. Atsilyginsime!
Tel. (8-684) 44444.

Skubiai - automobilius visą parą.
Tel. (8-621) 60671.
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, traktorius, įvairią techniką.
Tel. (8-633) 60143.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Įmonė brangiai - įvairaus amžiaus
arklius. Sveria el.svarstyklėmis.
Pasiima greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.

siūlo darbą

UAB „Anrestas“ reikalingi tinkuotojai, gipso montuotojai, plytelių klijuotojai, dažytojai, fasado šiltintojai.
Gegužės g. 14, Anykščiai. Tel.
(8-381) 52500.
Darbui bendrovėje - traktorininkui. Reikalinga darbo patirtis.
Panevėžio r. Alga pagal susitarimą.
Suteikiamas gyvenamasis plotas.
Tel.: (8-687) 58269,
(8-687) 58237.

ieško darbo
Moteris, turinti patirties medicinoje, gali slaugyti ir prižiūrėti ligonius. Turi rekomendacijas.
Tel. (8-670) 53423.

perka

Nuolat perka

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

veršelius iki 6 mėn.,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

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

Iš visos širdies dėkoju kaimynams, artimiesiems - visiems,
padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti žmoną, mamą ir
močiutę Albiną PAVILONIENĘ.
Vyras Leonas

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“
IEŠKO AUTOVEŽIŲ IR
VILKIKŲ
VAIRUOTOJŲ DARBUI
EUROPOJE!!!
Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos
ir 95 kodo-APMOKAME vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patirties – APMOKOME!!!
Mob.: +370 671 15152

Tarptautinių
pervežimų
įmonei
reikalingi vairuotojai ekspeditoriai.
CV siųsti: info@autoutena.lt,
kreiptis tel. (8-698) 43683.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius atlieka sklypo projektinis Nr. 1842 suprojektuoto Renės
Semėnienės vardu Naujųjų Elmininkų kaime Anykščių sen., Anykščių r.
kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimų sklypų, kurių kadastriniai Nr. 3426/0001:302, 3426/0001:303 Vytauto Stulpino paveldėtojus
dėl ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje .
Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai,
tel.: (8-381) 5-22-59, (8-612) 84188 el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2017-05-09 12.00
val. atliks kadastrinius matavimus sklypui projektinis Nr. 179-2,
suprojektuotam Laičių k., Viešintų sen., Anykščių r. Dėl ribų
suderinimo kviečiame dalyvauti gretimo sklypo kadastrinis Nr.
3484/0001:581 savininkę Gitana Gabrėnę ar jos įgaliotus asmenis. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 28-2, LT-29117
Anykščiai, tel. (8-626) 36379; el. p. zita.dikciene@vzf.lt
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Pavasario žiedų šėlsmas

vardadieniai
šiandien
Kotryna, Tarmantas, Indrė,
Augustinas, Rita.
balandžio 30 d.
Marijonas, Pijus, Virbutas,
Venta, Sofija.
gegužės 1 d.
Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, Vydmantė, Anelė, Zigmas.
gegužės 2 d.
Atanazas, Eidmantas, Meilė,
Meilutė.

mėnulis
Lazdyninė žvynašaknė parazituoja lazdynus.

balandžio 29 -30 d. - jaunatis.

balsavimas
Kokiu kuru varomas Jūsų
automobilis?
balsavo 226
Neturiu automobilio
14.6%
Dujomis
11.9%

Benzinu
26.1%

Sigutis OBELEVIČIUS
Po snieguoto Šv.Velykų ryto siurprizo balandžio paskutinis dešimtadienis – pavasario įsibėgėjimo laikas.
Lietuvoje jau sužaliavo žiemkenčiai
ir pievos, o miškuose – įvairiaspalvis
gėlių kilimas.
Dar tebežydi dalis pavasario efemeroidų, skleidžia žiedus kiti – pa-

Dyzelinu
47.3%

oras

vasariniai pelėžirniai, vilnotieji ir
kašubiniai vėdrynai, šlaitinės, pašepėlės, puošniosios, miškinės našlaitės, saugomi meškiniai česnakai, bet
mišrieji miškai jau ima dažytis žalia
spalva; lapus skleidžia paparčiai,
suveši garšvų ir dilgėlių sąžalynai.
Brinksta medžių pumpurai, nedrąsiai lapus skleidžia berželiai, ievos.
Iš lazdynų, žalčialunkių bei alksnių
žydėjimo estafetę perėmė kiti medžiai ir krūmai. Iš pradžių blindės,
karklai ir gluosniai, po to drebulės,
beržai, uosialapiai klevai, guobos,
vinkšnos... Jiems visiems (išskyrus
gluosnių „kačiukus“) bendra tai, kad
jų žiedai paprastai dvilyčiai, apdulkinami vėjo. Vyriškieji paprastai žirginėlių pavidalo, laisvai maskatuojantys ant šakelių, barsto žiedadulkes, o
pavasarinis vėjas, švilpaudamas tarp
šakų, nešioja jas, kol žiedadulkės
patenka ant neišvaizdžių moteriškų
žiedelių ir duoda pradžią sėklytei –

Kanadinė sangvinarija.
naujai gyvybei. Vėjo paslaugomis
naudojasi ir žoliniai augalai: daugiamečiai laiškeniai, pirštuotosios,
makštinės bei miškinės viksvos,
kiškiagrikiai, miglinių šeimos žolės:
nusvirusiosios striepsnės, sorokės ir
kt.
Pievose, pabaliuose žydi purienos.
Tik ilgiau šaltį išlaikančiose aukšapelkėse dar ramu, vien tik švyliai
skleidžia nepastebimus žiedus. Pastebimi jie taps po mėnesio – dviejų,
kai subrandins baltas pūkuotas vaisių galvutes.
Gėlynuose, juolab Traupio botanikos sode, žydinčių augalų kasdien
vis daugiau ir daugiau. Žydi japoniniai puošmedžiai, hiacintai, stebina
narcizų ir raktažolių veislių įvairovė,
žiedus skleidžia pirmosios ankstyvųjų tulpių rūšys ir veislės.
Dar savaitė, dvi ir Lietuvos laukai
nusidažys geltona kiaulpienių jūra,
baltu nuometu pasidabins sodai.

Tuščiaviduris rūtenis įrašytas į Lietuvos raudonąją
knygą.

Narcizas “Ferruary Gold”.
Žygimanto OBELEVIČIAUS
nuotr.

Už ką balsuoti II rinkimų ture?

7

I turo kandidatų nuomonės

Auksė Kontrimienė, Lietuvos
socialdemokratų partijos kandidatė:
- Dėkodama visiems rinkėjams
už man išreikštą pasitikėjimą kviečiu būtinai dalyvauti ir balsuoti II
ture. Likusius kandidatus vertindama pagal artumą socialdemokratijos principams, neabejoju – mūsų
pažiūros su Antanu Baura yra
daugeliu klausimų panašios, todėl
kviečiu rinktis šį kandidatą.
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Mindaugas Pauliukas, nepriklausomas kandidatas:
- Darbas parlamente yra ypatingai didelė atsakomybė. Tai nėra
vien tik įstatymų leidyba ar parlamentinė kontrolė, tai ir kompromisų paieška, sugebėjimas matyti
visumą, o ne detales, tai bendradarbiavimas, o ne skaldymas... II rinkimų ture Anykščių-Panevėžio apygardoje rinkėjai turės pasirinkimą
iš dviejų kandidatų: destruktyvaus
ir konstruktyvaus. Būdamas atsakingu už valstybės ateitį, kviečiu
apygardos rinkėjus ateiti į rinkimus
ir atiduoti savo pasitikėjimo balsą
LVŽS kandidatui Antanui Baurai.
Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 529

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ir pelės medžioklė

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Namuose sučiupsiu pelę,
Kam naktim ji puotas kelia.
Kai ji graužia garsas toks,
Kad atrodo kažkas sprogs.

Niekada nėra taip buvę Neužeisi į virtuvę.
Vos žengi – po kojom puola,
Net širdis kažkur prapuola.

Kol pelė po butą laksto,
Pastatau tai pelei spąstus
Ir pravertos lieka durys,
Kad kvepėtų pelei sūris.

Bet medžioklė turi kainą
Štai trečia para ji neina.
Prie minties ji pratinas Oi, praverstų katinas.

