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Ant arimų 

Kai kas piktinasi, kad parla-
mentinei veiklai skiriamas lėšas  
seimūnai siūlo pasididinti – nuo 
812 eurų iki 1380 eurų, o aš ne.

Manau, kad tos lėšos yra pa-
skutinė užkarda, sulaikanti Sei-
mo narius nuo emigracijos. Lie-
tuvos garbės reikalas - neleisti, 
kad emigruotų Seimo nariai. 
Štai Venckienė išvažiavo tiesiai 
iš Seimo į užsienį ir negrįžo. 
Manau, duokim pinigų, neleis-
kim emigruoti, tegu čia kanki-
nasi su mumis kartu. 

Linas BITVINSKAS

Menininkas įkvėpimo sėmėsi 
iš motinos

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Lietuvos fotomenininkų są-
jungos ir Anglijos Karališko-
sios fotografijos meno draugi-
jos nario, kilusio iš Troškūnų, 
Vytauto Janulio fotografijose 
– jo mamos portretai.  

„Mamos - Meilės Jums, dė-
kui už skausmą, bemieges nak-
tis, viltį, rūpesčius, svajones, 
atleidimą ir laukimą“, - visas 
mamas sveikina V. Janulis. 

V. Janulis yra sukūręs kelis 
fotografijų ciklus. Vienas gra-
žiausių yra skirtas jo 84 metų 
Smėlynės kaime gyvenančiai  
mamai Emilijai Janulienei. 
„Tikiuosi, kad žvelgdami į šį 
ciklą ir kiti žmonės prisimins 
savo motinas“, - sakė V. Janu-
lis.  

SUSIRINKIMAS. Gegužės 17 
d. 13 val. šaukiamas KB “Žalio-
ji lanka” pakartotinis ataskaitinis 
rinkiminis narių, atstovų susi-
rinkimas, kuris vyks Anykščių r. 
Staškūniškio bendruomenės namų 
salėje.

Festivalis. Gegužės 28 d. (se-
kmadienį) 16 val. Sakralinio meno 
centre atidaromas jau penktasis 
4 mėnesius vyksiantis festivalis 
“Muzikos savaitgaliai Anykščiuo-
se”. Atidarymo koncertas “Muzi-
kinės kelionės” yra skirtas visai 
šeimai. Dalyvauja - Kauno forte-
pijoninis trio,  Remigijus Endriu-
kaitis (aktorius), Fausta Drūlytė 
(fleita). Renginys nemokamas.

Konferencija. Gegužės 4–5 
dienomis Anykščiuose vyksta 
tarptautinė memorialinių muziejų 
konferencija „Memorialinis mu-
ziejus: kelias į knygą“, skirta A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
90-mečiui. Programoje – Lietuvos, 
Rusijos ir Ukrainos mokslininkų 
bei muziejininkų paskaitos ir dis-
kusijos.

Pagerbimas. Gegužės 9 dieną, 
antradienį, Antrojo pasaulinio karo 
dalyviai rinksis į karių kapines. 
Žuvusiųjų pagerbimas Anykščių 
karių kapinėse vyks 10 valandą, 
Kurklių kapinėse – 8 val. 30 min.   

Šildymas. Savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audronius 
Gališanka pasirašė įsakymą, kuriuo 
nuo gegužės 2 dienos Anykščių 
rajone skelbiama šildymo sezono 
pabaiga.Ilgiausiai šildymo sezonas 
rajone yra trukęs iki balandžio 23 
dienos.

Popietė. Balandžio 29 d. Vaitkū-
nų kultūros namuose organizuotas 
renginys „Pavasario šypsenos“. 
Jame  Vaitkūnų dramos kolektyvo 
nariai parodė molėtiškio Algirdo 
Meilaus komediją „Reketas“. Dai-
nomis džiugino ir Svėdasų meno 
mėgėjų kolektyvas.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.

Emilija Janulienė užaugino tris sūnus ir dukrą. Vaikai pas močiutę atveža pasisvečiuoti aštuonis 
anūkus.  

Anykščių kultūrininkai atgaus 
savo pinigus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ramūno Karbauskio vadovaujamas Seimo Kultūros komitetas paragino Anykščių rajono merą Kęs-
tutį Tubį grąžinti Anykščių kultūros darbuotojams jų uždirbtus pinigus. Pagal teorinius skaičiavimus, 
kiekvienas iš Anykščių rajono kultūros darbuotojų nuo 2016 metų pradžios iki dabar kas mėnesį viduti-
niškai gavo 46 eurais mažiau, nei jiems priklausė.

Daugiau nei metus „kultūrininkų algų“ klausimu dirbo Seimo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša, 
tačiau ankstesnioji šalies valdžia rajono mero K. Tubio nepajėgė įveikti.

Konservatoriaus Sergejaus Jovaišos pradėtas Anykščių kultūros darbuotojų atlygi-
nimų paieškas baigė „valstiečių“ partijos lyderis Ramūnas Karbauskis, kuris kate-
goriškai pareiškė –  teks laikytis įstatymų. 

Architektė 
ištvėrė vos 
penkis mėnesius

Uždaryta 
dalis
„Biržinkos“ 
kelio

Vaikams – ji mama, kitiems – gydytoja 
„Laiko mašinoje“ -  Anykš-

čių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro direktorė Zita Ne-
niškienė.

Apdovanojo 
išgelbėjusius 
žmogaus 
gyvybę
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spektras

gavo daugiau nei 45 000 
(šaltinis: farmsubsidy.org)

gavo daugiau nei 45 000 
(šaltinis: farmsubsidy.org)

Siūlymas. Visuomenės informa-
vimo įstatyme siūloma nustatyti 
draudimą skelbti juridinių asmenų 
dalykinę reputaciją pažeidžiančią 
informaciją. Tokį Visuomenės in-
formavimo įstatymo pakeitimo pro-
jektą Seimo posėdžių sekretoriate 
įregistravo Seimo Kultūros komiteto 
pirmininkas Ramūnas Karbauskis, 
pirmininko pavaduotojas Arūnas 
Gelūnas ir komiteto nariai Vytautas 
Kernagis, Robertas Šarknickas, Vy-
tautas Juozapaitis ir Stasys Tumėnas. 
Seimūnų nuomone, toks įstatymo 
papildymas panaikins diskriminaci-
nę juridinių asmenų padėtį, palyginti 
su fiziniais asmenimis. 

Sėkmė. Nors sveikatos apsaugos 
viceministrė Kristina Garuolienė 
tikina menkai pažįstanti farmacijos 
įmonėse dirbančius gimines, politi-
kai stebisi, kad jiems kažkodėl seka-
si kur kas geriau nei kitiems. Etikos 
sargai sveikatos apsaugos ministrui 
Aurelijui Verygai pasiūlė pakeisti 
viceministrės K. Garuolienės ku-
ruojamą sritį, susijusią su farmacijos 
administravimu. Mat jos pusbrolis 
Antanas Tumėnas darbuojasi vais-
tais prekiaujančioje bendrovėje. 

Protestas. Prie Švietimo ir moks-
lo ministerijos trečiadienį mitingavę 
Lietuvos edukologijos universiteto 
studentai reikalavo nemažinti vals-
tybės finansuojamų studijų krepšelių 
pedagogams dalykininkams, kurie 
profesiją įgyja gretutiniu būdu. LEU 
Studentų atstovybės prezidentės 
Gretos Mažul teigimu, gretutinių 
studijų metu jau dabar yra parengia-
ma iki 75 proc. švietimo darbuotojų, 
todėl studijų krepšelio panaikinimas 
šiai grupei kelia grėsmę Lietuvos 
švietimo ateičiai, nes drastiškai su-
mažėtų pedagogiką studijuojančių 
asmenų skaičius.

Kongresas. Lietuva tiek psichia-
trų ir psichologų dar nebuvo regėju-
si. Vakar Vilniuje prasidėjo keturias 
dienas truksiantis Pasaulinės psichi-
atrų asociacijos kongreso forumas 
„Psichinės sveikatos politika“. Keis-
ta, kad tokiam renginiui pasirinkta 
Lietuva, nes, pasak psichiatrų ir 
psichologų, mūsų valstybė psichi-
nės sveikatos politikos iš viso neturi. 
Tiesa, prieš 10 metų buvo patvirtinta 
atitinkama strategija, tačiau ji nukiš-
ta į stalčių.

Mirė. Užvakar dviračių sporto 
bendruomenę sukrėtė skaudi netektis 
Italijoje - mirė Lietuvos jaunimo (iki 
23 metų) plento grupinių lenktynių 
čempionas Linas Rumšas, kuriam 
buvo vos 21 metai. Tiesa, dviratinin-
ko mirties priežastis kol kas neaiški. 
Kaip praneša Italijos žiniasklaida, 
gegužės 2 d. rytą L. Rumšas buvo 
rastas negyvas namuose. 

Prekiautojai. Pernai Panevėžio 
apygardos teisme nuosprendį išgir-
do 7 asmenų prekiautojų žmonėmis 
gauja. Kartu verdiktą turėjo išklau-
syti ir panevėžietis Tomas Jozėnas, 
tačiau jis tuo metu atliko bausmę 
Norvegijoje. Išklausęs nuosprendį 
vakar 32 metų vyras ir džiaugėsi, ir 
skaičiavo finansinius nuostolius. Ke-
tveri metai laisvės atėmimo, baus-
mės vykdymą atidedant pustrečių 
metų. Tokios bausmės sulaukė ne 
kartą teistas T. Jozėnas už neteisėtą 
šaudmenų ir kvaišalų laikymą, nors 
teismui su kitais kaltinamaisiais jis 
buvo atiduotas už prekybą žmonė-
mis. Būtent dėl šio nusikaltimo pa-
nevėžietis buvo išteisintas.

Parengta pagal BNS

Vykstantiems iš Anykščių Molė-
tų link, apylanka prasideda ties po-
sūkiu į Rubikius. Atvykstantiems į 
Anykščius nuo Molėtų pusės, kelio 
A6 sankirtoje su keliu Nr. 119 rei-
kėtų sukti į dešinę ir važiuoti per 
Mačionis arba sankryžoje sukti į 
kairę ir rinktis maršrutą per Kur-
klius. Planuojant kelionę, reikėtų 

numatyti papildomas 15–20 minu-
čių šiam ruožui įveikti.

 Eismas draudžiamas 5,4 kilo-
metrų atkarpoje. Rekonstruojama 
kelio dalimi praleidžiami marš-
rutiniai autobusai, specialiosios 
paskirties transportas (greitosios 
pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos, policijos ir kt.) bei vietos 

Uždaryta dalis „Biržinkos“ kelio
Rekonstruojamame valstybinės reikšmės krašto kelyje Molė-

tai–Anykščiai taikomi nauji eismo ribojimai, automobiliai nu-
kreipiami apylanka.

gyventojų automobiliai. Visi kiti 
eismo dalyviai bus nukreipiami 
apylanka. Šie eismo ribojimai bus 
taikomi iki 2017 m. liepos 28 d.

Rekonstrukcijos darbai vykdomi 
5,4 kilometrų ruože, kuris praside-
da ties Anykščių regioninio parko 
riba, driekiasi parko teritorija ir 
baigiasi Liūdiškių gatvėje Anykš-
čių mieste. Eismas apribotas il-
gesniame, 13 kilometrų ruože, nes 
tokiu būdu buvo galima numatyti 
patogų alternatyvų maršrutą. Vyks-

Renginio moderatorius dr. Nor-
bertas Černiauskas atvyko beveik 
valandą vėluodamas, kai kandida-
tai tarpusavyje buvo jau nemažai 
pasiginčiję. Tuo tarpu kandidatai, 
regis, pasikeitė amplua – A. Baura 
nebūdingai jam buvo atakuojan-
čioje pozicijoje, o karingasis K. 
Krivickas demonstravo ramybę.

Abu kandidatai sakė esantys už 
Seimo narių skaičiaus mažinimą 
bei paramos smulkiam ir viduti-
niam verslui didinimą.

„Ar Ramūnas Karbauskis yra 
sąžiningas verslininkas? Ar jis, 
tapęs Seimo nariu, atsisakys vers-
lo?“, – kandidatų paklausė social-
demokratė Rima Lesnikauskienė. 
„Mano žiniomis, jam pareikštų 
įtarimų nėra“, – atsakė K. Krivic-
kas, o A. Baura, kalbėdamas apie 
jo partijos pirmininko sąžiningu-
mą, teigė, kad reikia klausti „El-
mos“ ar „Burbiškio“ žemės ūkio 
bendrovių, kurių savininku yra R. 
Karbauskis, žmonių.

Paklausti, kodėl, jų nuomone, 
jie buvo išrinkti į antrąjį turą, abu 
kandidatai dėstė, kad sėkmė jų ne-
nustebino. „Esu pažįstamas, vieti-
nis, manau, rinkėjai įvertino dar-

Kandidatai beveik neturėjo ko agituoti
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį Anykščių L.ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko 
kandidatų į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje debatai. Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato Antano Bauros bei Lie-
tuvos centro partijos kandidato Kristupo Krivicko debatų klausėsi 
30-40 žmonių. Didžioji dalis auditorijos – partijų veikėjai.

bus, kurie jau padaryti“, – kalbėjo 
A. Baura. K. Krivickas dėstė, jog 
jis prieš pirmąjį turą potencialiais 
varžovais laikė tik A. Baurą, Luką 
Pakeltį ir Valentiną Stundį. Abu 
kandidatai pagyrė jų debatų klau-
siusį liberalą L. Pakeltį. A. Baura 
sakė manęs, kad L. Pakeltis pateks 
į antrąjį turą, o K. Krivickas sakė, 
kad „Lukas – būsimas meras“.  

Gimnazistas Vainius Kalinaus-
kas klausė, ar Seimo nariams ne-
derėtų atsisakyti prabangių valdiš-
kų automobilių ir persėsti į „trečią 
golfą“. „Trečias „golfas” tinka“, 
– sakė K. Krivickas. „Jei būsiu iš-
rinktas, su dideliu džipu nepama-
tysit“, – pažadėjo A. Baura.

„Jei A. Baura laimi, aišku, jis 
eina į valdančiąją daugumą ir 

Anykščiams būtų geriau. Kur eina 
K. Krivickas? Jis pradžioje sakė, 
kad eina į mišrią Seimo narių gru-
pę, paskui – pas „valstiečius“, tre-
čią kartą jis jau tvirtina, kad kurs 
savo frakciją“, – dėstė A. Baura.

„Dėl prisijungimo prie „vals-
tiečių“ galiu užtikrinti, jog jokia 
forma prie valstiečių nesijungsiu. 
Jeigu skils Karbauskis su Skver-
neliu, tada svarstysiu. Būčiau lin-
kęs Skvernelio pusės link“, – aiš-
kino K. Krivickas.

„Na, įdomiai gaunasi, jūsų par-
tijos pirmininkas Naglis Puteikis 
pas „valstiečius“, o jūs kuriate 
naują frakciją. /.../ Prieš 2009 
metų Prezidento rinkimus N. Pu-
teikis pasakys, kad man su vals-
tiečiais -  ne pakeliui“, - varžovą 
prie sienos rėmė A. Baura. „Taip 
ir bus“, – nesiginčijo K. Krivic-
kas.

Priėjus iki A. Bauros biografijos 
ir K. Krivickui prašnekus, kad jo 
varžovas buvo komunistų partijos 
nariu, salė pasipiktinus nuvilni-

jo: „Mes visi buvome“.  „Na, aš 
to neslėpiau, toks buvo laikmetis. 
Ir į tą partija ne visus priimdavo“, 
–  regis, praeitimi didžiavosi A. 
Baura.

Moderatorius abiejų kandida-
tų paprašė įvardinti, jų nuomone, 
savo blogąsias savybes. K. Kri-
vickas sakė, kad galbūt esąs per 
daug impulsyvus. „Tai kyla iš 
noro ir azarto, bet aštrumo galėtų 
būti mažiau“, – apie save kalbėjo 
K. Krivickas. A. Baura oponentui 
įgėlė, kad sprendžiant iš konku-
rento agitacijos, jis tik blogas sa-
vybes turįs. „Galbūt per daug pa-
tiklus esu. Bet su amžiumi darausi 
akylesnis“, – apie save svarstė A. 
Baura. 

Pabaigai paprašyti anekdotų abu 
kandidatai, regis, buvo nelauktai 
užklupti. „Ėjo ėjo begemotas, čia 
ir visas anekdotas“, – iš ko kartą 
jo vaikai juokėsi, perpasakojo K. 
Krivickas, o A. Baura sakė, jog 
„neperšokęs griovio, nesakyk op, 
anekdotas bus po rinkimų“.

Festivalio dienomis užsakyti visi 
Anykščių viešbučiai, abu technolo-
gijos mokyklos bendrabučiai, dau-
gelis rajono kaimo turizmo sodybų. 
Planuojama, kad tarptautiniame 
sprinto festivalyje dalyvaus ma-

žiausiai 1000 svečių. Varžyboms 
registravosi 734 sportininkai, o su 
jais kartu atvyksta treneriai, medi-
kai, šeimų nariai. Organizatoriai 
sulaukė paraiškų iš 41 komandos. 
Kaip ir kasmet, gausiausia yra 

Priminsime, jog prieš mėnesį 
iš darbo išėjo Statybos skyriaus 
vedėjas Kęstutis Jurkevičius, jis 
administracijoje išdirbo dešimt 
mėnesių. J. Gudelevičienė „Anykš-
tai“ sakė, kad ji iš darbo išeina dėl 
asmeninių priežasčių. „Prioritetas 
yra šeima, jau radau kitą darbą, ne 
valstybės tarnyboje“, - „Anykštai“ 
sakė vyriausioji architektė.  

Prieš metus po liberalų valdžios 
spaudimo Anykščių savivaldybės 
administraciją paliko tuometinė 

vyriausioji architektė Daiva Gasiū-
nienė. Ji tapo Panevėžio miesto sa-
vivaldybės vyriausiąja architekte. 

Permainas žadėję liberalai patys 
greitai persimainė, t.y. nuo Naujųjų 
metų pasitraukė iš rajono valdžios. 
Architektūra buvo, regis, viena iš 
naujos valdžios prioritetinių vei-
klos sričių, tačiau apie permainas 
šioje sferoje naujosios architektės 
taip ir nespėjome paklausti - kol 
laukėm pasikeitimų, naujoji archi-
tektė išėjo iš darbo.

Vyksta tarptautinis plaukimo festivalis
Vakar prasidėjo jau XIX-asis tarptautinis plaukimo sprinto 

festivalis „Anykščiai 2017“.
Baltarusijos Respublikos delega-
cija – 253 dalyviai, atstovausian-
tys 9-ioms komandoms, Lietuvos 
– 229 dalyviai iš 16-os komandų, 
Latvijos – 126 iš 8-ių komandų, Es-
tijos – 108 iš 7 komandų ir Lenkijos 
komandai atstovaus 18 plaukikų.

Pasak varžybos organizatorės 
VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorės 

Architektė ištvėrė vos penkis mėnesius
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienis buvo paskutinė Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Jurgitos 
Gudelevičienės darbo diena savivaldybėje. Skyriui ji vadovavo 
vos penkis mėnesius.

Jurgita Gudelevičienė – antrasis Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos skyriaus vedėjas, per pastarąjį mėnesį pasitraukęs iš 
darbo.                                                  Jono JUNEVIČIAUS nuotr.    

tantieji apylanka išvengs gaišaties 
prie laikinųjų šviesoforų ir dėl ki-
tokių eismo ribojimų, kurie taiko-
mi darbų vykdymo vietoje, todėl 
kelionė apylanka laiko atžvilgiu 
nebus ilgesnė.

Bendrovė „Panevėžio keliai“ šių  
metų kovą pradėjo vykdyti valsty-
binės reikšmės krašto kelio Nr. 119 
Molėtai–Anykščiai ruožo nuo 35,9 
iki 41,3 kilometro rekonstrukciją. 
Projektas apima 5,4 kilometro ruo-
žo atnaujinimą, kainuos 2,2 mln. 
eurų. Numatyta darbų pabaiga – 
2018 m. gegužės 24 d.

-ANYKŠTA

Sonatas Veršelienės, kaip ir anks-
tesniais metais, iš festivalio už-
dirbs ir Anykščių kavinės bei par-
duotuvės. Ypač geri pirkėjai, pasak 
direktorės, yra baltarusiai, kurie 
prieš išvykdami namo, tradiciškai 
susirenka visą pirkinių krepšelį. 
Šiandien finaliniai plaukimai pra-
sidės 17 val. 30 min., rytoj – finalai 
nuo 16 val. 

-ANYKŠTA

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr.   571
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Kiek 
universitetų 
reikia
 Lietuvai?

(Atkelta iš 1 p.)

Sigita VAIDAKAVIČIENĖ, 
Rokiškyje gyvenanti anykštėnė:

- Aš manau, kad galima palikti 
tik keturis universitetus, tačiau tu-
rėtų būti sudaryta galimybė į juos 
įstoti ir kad juose būtų aukšta stu-
dijų kokybė. Dabar baigę studijas 
retas specialistas dirba pagal spe-
cialybę Lietuvoje, baigę studijas 
emigruoja į užsienį.

Marius BARVYDAS, vilnietis, 
anykštėnų svečias:

- Girdėjau, kad Lietuvoje yra 
devyniolika aukštųjų mokyklų, o 
dabartinė valdžia nori palikti tik 
keturis universitetus. Manau, ma-
žoka. Kokie šeši tikrai turėtų būti, 
jeigu nenorime, kad Lietuva ma-
žėtų. Tegu Seimo nariai susimaži-
na...

Zenonas VINCIŪNAS, anykš-
tėnas:

- Esu baigęs Vilniaus universi-
tetą ir Vilniaus statybos institutą. 
Abi šios aukštosios mokyklos turi 
senas tradicijas ir buvo gerai ver-
tinamos. Manyčiau, naujai įsistei-
gusios aukštosios mokyklos joms 
neprilygsta, todėl didelė dalis Lie-
tuvos jaunimo studijuoti ir dirbti 
išvyksta į užsienį. Pritarčiau vy-
riausybės pozicijai, nes sumažinus 
aukštųjų mokyklų skaičių studijų 
kokybė tik pagerėtų. 

Antanas Baura (šaltinis: www.nyksciai.lt 2016 04 23)

Antanas Baura (šaltinis: www.nyksciai.lt 2016 04 23)

Anykščių kultūrininkai atgaus 
savo pinigus

 Kūrybiškai interpretavo 
Vyriausybės nutarimus

Dar ankstesnė Vyriausybė nu-
sprendė palaipsniui kelti visiems 
šalies kultūros darbuotojams at-
lyginimus. Šiam tikslui savival-
dybėms buvo skiriamos tikslinės 
dotacijos. O 2016 metais kultūros 
darbuotojų algų ankstesnio lygio 
išlaikymui tiesioginių dotacijų ne-
buvo skirta – lėšos įkalkuliuotos į 
bendrus savivaldybių biudžetus. 
Teigiama, kad 59 iš 60-ies šalies 
savivaldybių, kai buvo skiriamos 
tikslinės dotacijos kultūros dar-
buotojų atlyginimų didinimui, kėlė 
kultūrininkams tarnybinių atlygini-
mų koeficientus, tuo tarpu Anykš-
čių savivaldybė šiuos pinigus iš-
mokėjo kaip priedus prie algos.

Tokiu būdu 2016-ųjų sausio mė-
nesį Anykščių kultūros darbuotojų 
algos, lyginant su 2015-ųjų gruo-
džio mėnesiu, vidutiniškai suma-
žėjo 46 eurais. Vėliau kultūros dar-
buotojų algoms vėl buvo skirtos 
tikslinės dotacijos, algos vėl augo, 
tačiau tas 46 eurų skirtumas liko, 
nes algos didintos, perskaičiuojant 
jas nuo sumažintos sumos.

Pirmoji šią problemą iškėlė Anykš-
čių rajono tarybos narė, konservato-
rė Gabrielė Griauzdaitė, pati dirbusi 
Anykščių kultūros centre ir algos 
mažėjimo faktą esą pajutusi savoje 
piniginėje. Į problemos sprendimo 
paieškas įsijungė praeito Seimo na-
riai konservatorius Sergejus Jovaiša 
ir „darbietis“ Ričardas Sargūnas. 
Problemą aiškinosi ankstesnės Vy-
riausybės Kultūros ir Finansų minis-
trai, Valstybės kontrolė ir kitos ins-
titucijos. Atlikti tyrimą buvo pavesta 
ir savivaldybės kontrolieriui Artūrui 
Juozui Lakačauskui, kuris po audito 
nurodė - „viskas legalu“.

Ramūnas Karbauskis: 
„Manau, meras suprato“

Seimo kultūros komiteto pir-
mininkas ir didžiausios Seime 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frak-
cijos pirmininkas R. Karbauskis, 
„Anykštai“ komentuodamas situa-

ciją, sakė, jog vienintelis sprendi-
mo variantas – grąžinti kultūrinin-
kams jų uždirbtus pinigus.

 „Yra įstatymai. Šiuo atveju 
Anykščiai – vienintelė savivaldy-
bė, kuri to sprendimo neįvykdė, 
todėl mes labai aiškiai konstata-
vome, kad kažkas administracijo-
je padarė klaidą arba neteisingai 
perskaitydamas, arba sąmoningai 
nepadarydamas to, ką privalo. Tai 
tiesiog klaida. Trečiadienį tai buvo 
konstatuota. Džiaugiamės Anykš-
čių savivaldybės pastangomis kul-
tūros srityje, bet čia klaida. Jos ne-
taisymo negalima motyvuoti tuo, 
kad atlyginimų vidurkis aukštas. 
Juk čia buvo tikslinės lėšos, kurias 
buvo galima tik tam išleisti, ir tai 
buvo sąmoningai dar anos Vyriau-
sybės padaryta. Kadangi tai nebuvo 
įvykdyta, mes konstatavome, jog 
tai neteisinga, kad bet kokiu atveju 
surasime instituciją, kuri tai patvir-
tins ir tada tikrai bus labai negražu. 
Mano ir mano kolegų kreipimasis į 
merą buvo toks – suraskite būdą tą 
problemą išspręsti, nes ją vis tiek 
reikės išspręsti. Aš prisimenu, kad 
šita tema buvo kelta dar Seimo na-
rės Gretos Kildišienės ir ji lygiai tą 
patį sakė, kad reiks išspręsti. Kiek 
aš supratau iš pokalbio su meru, jis 
jau aiškiai nusprendė ir artimiau-
siame Tarybos posėdyje bus priim-
ti sprendimai. Kitaip vėl ir vėl bus 
kartojamas pavadinimas Anykščių 
rajono, kaip vienintelio, kuris ne-
darė to, kas priklausė pagal įsta-
tymus, pavadinimas. Atrodo, kad 
meras tai suprato, ir tas klausimas 
bus išspręstas - kito varianto nėra. 
Aš suprantu, kad kažkas kažko 
nepadarė, paskui man pats meras 
pasakė, kad tie žmonės, kurie tada 
tvarkėsi, jau nebedirba savivaldy-
bėje“, – „Anykštai“ kalbėjo vienas 
iš Lietuvos politikos lyderių R. 
Karbauskis.   

  
Kęstutis Tubis: „Kultūrininkai 

ir taip daug uždirba“

Panašu, kad didžiulis R. Kar-
bauskio autoritetas padės Anykščių 
merui K. Tubiui surasti sprendimą. 
Tiesa, entuziazmu meras K. Tubis 

netryško.  
„Svarstymas komitete buvo ir 

gal mes dabar pasižiūrėję pusme-
čio rodiklius, jeigu kur susitaupys, 
gal galim dalį to, kas nebuvo su-
mokėta, teikti Tarybai. Aš žiūrėsiu, 
kokia situacija. Iš tiesų ir kultūros 
viceministrė dalyvavo komitete. Ji 
sakė, kad nebuvo nurodyta, kad tai 
tikslinės dotacijos darbuotojų atly-
ginimams. Ar bus kultūrininkams 
atlyginimai grąžinti, tvirtai negaliu 
pasakyti, juk sprendžia Taryba. Aš 
tokį siūlymą teiksiu. Ar buvo pada-
ryta klaida? Tiksliai negaliu pasa-
kyti, ar ji buvo padaryta, ar ne. Aš 
atsimenu, kaip direktorė (turima 
omenyje dabar jau atsistatydinusi 
Veneta Veršulytė, - red. pastaba) 
pristatinėjo 2016 metų biudžetą. 
Aš jos logika rėmiausi, nes mūsų 
kultūros darbuotojų atlyginimai 
ir taip yra didesni nei kitų sričių: 
socialinių darbuotojų, pedagogų 
- atlyginimai. Ir dar mes juos kel-
tume“, – po Seimo Kultūros komi-
teto posėdžio situaciją „Anykštai“ 
komentavo meras K. Tubis. 

Meras aiškino, kad Anykščių 
kultūros darbuotojai ir taip daug 
uždirba, regis, tai pateikdamas 
kaip motyvą, kodėl galima nesilai-
kyti Vyriausybės nutarimų.

 „Pas mus visada buvo tokia 
politika, kad kultūrai skiriama 
daugiau lėšų. Anykščiai - kultūros 
židinys, literatūros kraštas. Premi-
joms ir visokiems festivaliams čia 
skiriama nuolat daugiau, ir aš tai 
suprantu, ir tai reikia daryti. Na, ir 
tada svarstant biudžetą direktorė 
teigė, kad labai mes išsišoktume 
nuo kitų sričių. Ir taip jau atlygi-
nimai didesni. Lentelę galėsime 
jums pateikti. Kultūros darbuotojų 
atlyginimų vidurkiai yra aukštesni 
nei pedagogų arba socialinių dar-
buotojų. Lentelę man pateikė savi-
valdybės administracijos Finansų 
skyrius ir sako - skirtumai dabar 
dar labiau didės. Pabuvau aš tame 
posėdyje... Ir prezidentūros atstovė 
buvo... Patiko labai Kultūros mi-
nisterijos viceministrė - iš tikrųjų 
administracija negavo rašto, kad 
tai yra tikslinės lėšos kultūros dar-
buotojų atlyginimams. 

Meras Kęstutis Tubis ir vicemeras Sigutis Obelevičius tvirtina, kad jie kultūros darbuotojų neskriau-
dė, bet pinigus jiems grąžins.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

(Nukelta į 14 p.)

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr.   571

Gydytojo darbas - kaip 
prokuroro: arba išteisinimas, 

arba nuosprendis

Zita NENIŠKIENĖ, Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorė, apie savo vai-
kystę: 

„Beje, bobutė man pasakojo, 
kad vaikystėje, kai užsiožiuoda-
vau, ji man sakydavo – tau tik 
kolūkio pirmininke būti arba pro-
kurore.“

Na, ir dabar nėra „paveikslas 
aliejumi“

Ramūnas KARBAUSKIS, 
Seimo pozicijos lyderis, apie da-
lies Anykščių kultūros darbuo-
tojų algų neišmokėjimą:  

„Kadangi tai nebuvo įvykdyta, 
mes konstatavome, jog tai netei-
singa, kad bet kokiu atveju surasi-
me instituciją, kuri tai patvirtins, 
ir tada tikrai bus labai negražu.”

Pusė „Forbes“ šimtuko - iš 
kultūrnamio

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie Anykščių kul-
tūros darbuotojų algas:

„Lentelę galėsime jums pateik-
ti. Kultūros darbuotojų atlyginimų 
vidurkiai yra aukštesni nei peda-
gogų arba socialinių darbuotojų.“

Aišku, grynais juk 
nelaikote…

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie kultūros darbuotojų algas:

„Jei žiūrėti įstatymų raidę, jei 
savivaldybė pinigų kultūrinin-
kams neatiduotų, tai niekas jų ne-
atimtų.”

Bet juk ne kiekvienas 
piliakalnis turi tokių skylių

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
Šeimyniškėlių piliakalnį: 

„Situaciją ant piliakalnio verti-
nu prastai.“

O kai stulpą išverti, darbas 
lygus baudai

Dainius ŽIOGELIS, social-
demokratas, rajono Tarybos 
narys, apie medinės pilies sta-
tybas:

„Kažkada mane fizikos moky-
tojas mokė, kad jeigu visą dieną 
verti stulpą, tavo darbas lygus nu-
liui, nes to stulpo neišverti.“

Dėl 99 procentų Lietuvos 
problemų kaltas Naglis Šulija

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, apie tai, 
kodėl rangovas vis dar neišėmė 
pilies pamatų: 

„Jis apeliavo, kad prastas oras, 
tai sutarėme, kad iki gegužės 26 
dienos sutvarkys visą piliakalnį.“
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Antanas Drilinga: 
„Pramogos niekada nenustums į šešėlį meno“

Rašytojas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius, operos libretų 
autorius, Anykščių rajono Garbės pilietis Antanas Drilinga yra 
daugiau nei keturiasdešimties knygų autorius. Eilėraščiai, roma-
nai, mikropoemos, lyrika, proza – šie stiliai ir žanrai nėra svetimi 
kūrėjui.

A. Drilinga atsakė į „Anykštos“ užduotus klausimus.

ar jį pakeisti kuo nors kitu! Bet juk 
nieko neišėjo – jis vis tiek gyvas ir 
reikalingas žmogui. Jokie laikini 
dalykai jo nepakeis, ir visos mados 
prieš tikrąjį meną yra bejėgės.

- Kiek reikšminga kraštui turėti 
stabilią savastį? O gal stabilios sa-
vasties nebūna ir ji nuolat kinta?

- Manau, savastis nekinta, kinta 
jos formos, ir tai dėsninga.

- Kaip manote, ar intelektualai 
turėtų dalyvauti politikoje, visuo-
meniniame gyvenime, ar politiką 
reikia palikti profesionaliems po-

litikams?
- Bet juk ir politikai turėtų būti 

intelektualūs. Kitas klausimas, kad 
mes lyg ir pripratom, jog į politiką 
pralenda įvairūs nemokšos ir ma-
žaraščiai, bet tai yra tik bėda, kuri 
nenulemia esminių dalykų, vis tiek 
nugali intelektas. Kitaip, man at-
rodo, žmonija sulaukėtų ir grįžtų į 
viduramžius.

- Iš Anykščių krašto kilo daug 
žymių kūrėjų. Kaip manote ko-
dėl? Gal Anykščiai turi kažkokią 
ypatingą vietos dvasią, kuri ska-

tina kurti?
- Nežinau. Tiesiog taip yra. Juk 

pasirinkimo, kokiame krašte tu 
gimsi, nėra. 

- Kalbant apie tris didžiuosius 
Anykščių krašto rašytojus – kla-
sikus (Antaną Baranauską, Joną 
Biliūną, Antaną Žukauską – Vie-
nuolį), ko būtų galima pasimokyti 
iš kiekvieno jų?

Nieko negalima pasimokyti, juos 
reikia skaityti ir pažinti, tada galbūt 
geriau pažinsi ir suprasi save. Ir pa-
saulį, kuriame gyveni.

Antanas Drilinga gimė 1935 metais Plikiškių kaime. Gimtinės vaizdiniai rašytojo kūryboje užima 
svarbią vietą.

JUNGTYS

(šaltinis: 
www.anyksta.lt 2017 02 21)

(šaltinis: 
www.anyksta.lt 2017 02 21)

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Motinos ir vaiko ryšys jau 
ypatingas tuo, kad ji devynis mė-
nesius savyje nešioja užsimez-
gusią gyvybę, girdi jos širdies 
plakimą, jaučia judesius. Gimus 
mažyliui, pirmoji priglaudžia 
prie krūtinės ir visam gyvenimui 
besąlygiškai pamilsta tą mažytį 
spurdantį kūdikėlį. Ji bus su juo 
net tada, kada visas pasaulis 
gręšis nuo jo. 

Esu tikra, kad mirties fakto 
nuo vaiko slėpti nereikia – jam 
suprantama kalba, pavyzdžiais 
reikia paaiškinti, kodėl vakare 
į namus nebegrįžta numylėtas 
katinėlis, kodėl į lango stiklą 
atsitrenkusį paukštelį derėtų 
palaidoti po sodo obelimi... 

Daugiau žodžių prireiks mažy-
liui papasakoti, kodėl senelė, 
pusryčiams kepusi didelius 
blynus su mėlynių uogienė, o 
pamačiusi pro langą į kiemą įsu-
kančią mašiną, gobdavosi skara 
ir eidavo anūkėlio pasitikti... O 
langas dabar tuščias...

Pirmą kartą su artimojo 
mirtimi susidūriau būdama 
ketverių metų. Ir ne močiutę, ne 
senelį, ne dėdę ar tetą lydėjau į 
amžinojo poilsio vietą...

Medinėje troboje, geriausia-
me kambaryje, sienas dengiant 
austoms gedulingoms marškoms, 
buvo pašarvota maža mergytė, 
man tada buvo 4-eri, o balta 
suknele mažame karstelyje gulin-
čiai mergaitei – 7 ar 8 metukai.

Prisimenu mergytės mamos 
dejones, ašaras, prisimenu, 
kaip vakare, svetimiesiems jau 
išsiskirsčius, velionės močiutė 
į tradicinę pjuvenų pripiltą 
pagalvėlę kimšo pūkus – kad 
amžinas anūkėlės miegas būtų 
saldesnis...

Laidotuvių dieną prisimenu 
kaip per rūką: garsios raudos, 
mergytės mama alpsta, močiutė 
iš paskutiniųjų jėgų lydi anūkę 
Anapilin...

Po gerų metų grįžusi iš 
darželio sužinojau, kad nete-

kau močiutes – devintą dešimtį 
įpusėjusi mano mamos mama 
iškeliavo amžinybėn. 

Iš šių laidotuvių prisimenu du 
epizodus – juk buvau tik penkerių. 
Kad mirė močiutė, pasakė iš dar-
želio mane pasiėmęs tėtis. Namo 
abu grįžom anksčiau, nei šią žinią 
darbe sužinojusi mano mama. O 
grįžusi į namus, paleido parsineš-
tus krepšius ir suklupo... 

A.a. močiutė Zofija turėjo 
aštuonis vaikus 
ir, deja, tik 
penkis anūkus. 
Tuo metu per 
laidotuves 
buvo įprasta 
fotografuotis. 
Sustojom prie 
karsto mes, 
penki anūkai, visi jau suaugę, 
kai kurie ir savų vaikų spėję 
susilaukti ir aš, varna – pen-
kiametė mergytė, kuriai kažkas 
kėdę pasilypėti atnešė, kad 
nuotraukoje matyčiausi...

Sudalyvavau dviejuose lai-
dotuvėse, be galo skirtingose, 
savaip skaudžiose. Nedrįstu gal-
voti, ką jautė mano teta, laido-
dama aštuonerių metų dukrą... 
Nuo tos dienos praėjo beveik 
30 metų, o aš bijau svarstyti, ką 
ji išgyvena kiekvieną Motinos 

dieną, kai puokštelę gėlių atneša 
tik vyriausioji dukra. O dabar 
ir anūkas, tikiu, pasveikina 
močiutę. Ir, manau, ji šypsosi, 
džiaugiasi pavasarinių gėlių 
gyvybe... Tačiau taip pat tikiu, 
kad vienos gėlių puokštelės jai 
trūksta iki šiol...

Aš augau be senelio ir mo-
čiutės, tačiau juos man atstojo 
dėdės ir tetos –važiuodavom 
su mama į jos gimtinę, į trobą, 

kurią savo 
rankomis pra-
ėjus frontui 
pastatė senelis 
su sūnumis... 
Ir žinodavau, 
kad teta Janė 
pusryčiams 
visada iškeps 

blynų, parneš molinį puodelį 
žemuogių ar mėlynių, žinojau, 
kad teta Aldutė vesis aplankyti 
savo draugių – ar netoli Salako, 
pamiškėje gyvenusios bendra-
vardės Aldonos, o gal per mišką 
į sentikių kaimą, kur nuo seno 
puikiai sutarė tiek katalikai, tiek 
sentikiai...

O prie dėdės Balio nedrąsiai 
eidavau turėdama viltį, kad 
leis paglostyti jo mylėtą arklį. 
Tikindavo jis mane, kad gyvulys 
tikrai nieko nedarys ir aš kaip 

kokia princesė baksteldavau 
piršteliu arkliui į šoną...

Nebėra šių žmonių, prie lango 
mūsų atvažiuojančių laukia tik 
teta Aldutė ir, jeigu būna geros 
nuotaikos, jos katė Margarita.

Kai šį sekmadienį su puokš-
te gėlių važiuosiu ant Salako 
kapinių, žinau, kad kaip ir 
kiekvienais metais – tai jau bus 
ketvirti metai – suvirpės širdis 
važiuojant pro vaikystės vietas, 
namus. Motinos dieną turėda-
vau kur grįžti, būdavo ta, kuri 
nuoširdžiai laukia... 

Tikiu, kad Ji lauks ir tądien. 
Tikiu, kad uždegtos žvakelės 
bent kiek sušildys sugrubusią 
mano širdį, o jai bus tiesiog 
šviesiau... 

Motinos dienos proga noriu 
pasveikinti visas mamas, 
močiutes, proseneles, noriu 
palinkėti sulaukti atvykstančių 
vaikų, anūkų, proanūkių – nes 
Jūs, brangiosios, mums esat 
švyturiai, kuriems užgesus per 
gyvenimo kančias ir purvus 
tenka kapanotis gerokai sun-
kiau... Daug atiduotume už Jūsų 
ištiestą ranką...

Tikiu, kad mirusiųjų miestai 
sužibės žvakių jūra, pavasarinių 
gėlių gyvybe, kad nebus užmirš-
ta nė viena Mama...

...Jūs, brangiosios, mums 
esat švyturiai, kuriems už-
gesus per gyvenimo kan-
čias ir purvus tenka kapa-
notis gerokai sunkiau... 

- Jūsų kūryboje svarbią vie-
tą užima gimtinės provaizdžiai. 
Kaip manote, kokią reikšmę 
šiuolaikiniame „bėgančiame“ pa-
saulyje užima gimtinė ir namai? 
Gal namai iš tiesų ne konkreti 
„įsišaknijusi“ vieta, bet aplinka, 
kurioje gera?

- Abejoju, ar aplinka, kurioje 
tiesiog gera, gali pakeisti gimtinę. 
Man ji – ta vieta, kurioje aš pradė-
jau egzistuoti ir kurioje telpa mano 
visas gyvenimas, nesvarbu, kokiam 
pasaulio pakrašty atsidurčiau. Paga-
liau net po manęs gimtinė egzistuos 
tol, kol mane kas nors prisimins, ir 
visuose dokumentuose bus parašy-
ta: gimė ten ir ten, konkrečioje vie-
toje konkrečiu laiku.

- Jums 2015 metais buvo su-
teiktas Anykščių rajono Garbės 
piliečio vardas. Ar toks įvertini-
mas įpareigoja rašyti apie Anykš-
čių kraštą? Kaip manote, ar įpa-
reigojimai menininkų nepadaro 
nelaisvais? Kiek svarbi laisvė ku-
riančiam žmogui?

- Tai susiję su pirmuoju klausimu: 
jei būčiau gimęs kur nors Skandina-
vijoje ar Balkanuose, kas čia būtų 
mane žinojęs! Anykštėnams aš 
būčiau nerūpėjęs, net jei gretimam 
Kupiškio rajone būčiau paleistas 
į pasaulį. Apskritai, kur bebūčiau, 
vis tiek sugrįšiu čia, į pašventojį, 
prie Šimonių girios, ir ne tik dėl to, 
kad čia iki šiol stovi mano namai, 
o svarbiausia – dėl to, kad čia pa-
juntu dvasinę pilnatvę ir savo šalies 
paprastą, tokį suprantamą grožį. 
Nemanau, kad suteikdami garbės 
vardą anykštėnai mane įpareigojo 
ką nors daryti, manau, kad tas var-

das duotas už tai, ką padariau, juo 
labiau, kad mano amžiuje jokie 
įpareigojimai jau nebegalioja, nes 
gali pritrūkti laiko įpareigojimams 
atlikti.

Ar kuriančiam žmogui laisvė 
svarbi? Visiems ji vienodai svarbi. 
Tik kaip ją suprasi: ar kaip daryti, 
ką nori, ar kaip atlikti savo pareigą. 
Iš vis žodis laisvė toks daugiapras-
mis ir tiek savyje talpinantis, kad jį 
kiekvienas gali išaiškinti savaip.

- Kelerius metus buvote žurna-
lo „Moksleivis“, vėliau žurnalo 
„Nemunas“ vyriausiuoju redak-
toriumi, gimstant Sąjūdžiui re-
dagavote laikraštį „Literatūra ir 
menas“. Kodėl vėliau pasitraukė-
te iš žiniasklaidos? 

- Aš nepasitraukiau iš žiniasklai-
dos – žiniasklaida pasitraukė nuo 
manęs. Juk mano knygos ligi šiol 
leidžiamos, ir tai taip pat žinias-
klaida. O ta, kuri pasitraukė, ir tu-
rėjo pasitraukti, nes pasikeitė laikai, 
žmonės, pasikeitė prasmės ir idėjos, 
kurių realizuoti paprasčiausiai atėjo 
kita karta. Ir ji informacinę erdvę 
pasiėmė į savo rankas. O man liko 
menas, ir tai labai daug.

- Anykščių strateginė kryptis 
pastaruoju metu regimai pasistū-
mėjo link nebe literatūrinio, bet 
pramoginio turizmo. Kaip ma-
note, ar nekyla grėsmė Anykščių 
kraštui prarasti savo tapatybę, 
kaip Lietuvos literatūros sosti-
nei? 

- Jei taip yra, vadinasi, toks yra 
poreikis. Bet pramogos niekada ne-
nustums į šešėlį meno, nes jis am-
žiais išlieka. Kiek kartų žmonijos 
istorijoje mėginta sunaikinti meną 

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt
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mokyklą, – aut.past.)“, – vaikystės 
prisiminimais dalijasi gydytoja Z. 
Neniškienė.

„Mamytė iš viso labai taikaus, 
nuolankaus charakterio buvo, bo-
butė taip pat niekada nekeldavo 
balso, bet kažkodėl mes jos klau-
sėm. Griežčiausias buvo dėdė Juo-
zas – jeigu mes prasižengdavom, 
mus bausdavo, guldydavo popie-
čio miego“, – šypsosi pašnekovė.

„Neseniai perskaičiau c. Pin-
kola Estes knygą „Bėgančios su 
vilkais“. Ir štai dabar žiūriu nuo-
traukas ir galvoju – tai tos moterys: 
mama, bobutė, tetos, prosenelė ir 
buvo tos, kurios bėgo su vilkais... 
Prosenelė išgyveno baudžiavą, 
močiutė – abu pasaulinius karus, 
mama viena mus augino – kai man 
buvo 10 metų, gimė brolis Rober-
tas. Aš stebiuosi mamos orumu, 
stiprybe – ji ne tik kad nepyko ant 
ją išdavusio vyro, bet dar jam ir pa-
dėjo – kartą jis skubėjo į traukinį, 
tai mama arklio traukiamu vežimu 
jį dar į stotį nuvežė... O aš, matyt, 
kokiam griovy būčiau išmetusi...“ 
– kalba gydytoja.

Pasakodama savo vaikystės pri-
siminimus, ji svarsto: „Dabar žmo-
nės gerai gyvena, visko turi, tačiau 
to nevertina, nevertina savų, pačių 
artimiausių žmonių, lyg žinotų, 

Vaikams – ji mama, kitiems – gydytoja Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Rytoj – pati gražiausia pavasario šventė – Motinos diena. Tad 
ir į „Laiko mašiną” pakvietėme dukrą, mamą, močiutę, gydytoją, 
Anykščių rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę 
Zitą NENIŠKIENĘ.

„Mane mama ir močiutė mylėjo ne už kažką – gerą pažymį, 
nudirbtą darbą - mane tiesiog mylėjo už tai, kad aš buvau. Tad ir 
savo vaikus bei anūkus myliu ne dėl kažko, myliu už tai, kad juos 
turiu“. – „įsėdusi“ į „Laiko mašiną” nusišypso pašnekovė.

1952 – 1971 m. 
Užaugo šiltų širdžių apsuptoje 

šeimoje

Z. Neniškienė gimė 1952 m. 
spalio 10 d. Naujasėdžio kaime 
(Anykščių r.). Gimstančios mažy-
lės laukė net trys moterys: mama 
Stasė Januškaitė, bobutė Emilija 
Baltrūnaitė ir prosenelė Barbora 
Jančytė – Baltrūnienė. Tėtis, deja, 
iškeliavo savais keliais ir rūpestis 
gimusiu kūdikiu buvo paliktas mi-
nėtoms moterims.

„Baltas popieriaus lapas ir spal-
voti pieštukai – nupieškit savo vai-
kystę“, – siūlau gydytojai Z. Neniš-
kienei. „Mano vaikystė buvo labai 
šviesi – daug saulės, daug spalvų, 
dar daugiau meilės, daug jos paty-
riau iš tetų (mamos seserų) Mary-

tės ir Bronės, ir be jokios abejonės 
buvau labai mylima bobutės. Naš-
le ji tapo vos 49-erių, senelis mirė 
dar pakankamai jaunas, būdamas 
54–erių. Bobutė viena užaugino 8 
vaikus ir dar 15 proanūkių padėjo 
auginti“, – pasakoja pašnekovė.

„Nebuvo mano brangiausios au-
gintojos labai mokytos – prosenelė 
tik skaityti mokėjo, bobutė buvo 
baigusi du skyrius, o mama – jau 
net keturis. Gerai jai mokslas se-
kėsi, tačiau nebuvo iš ko mokytis 
– siekti mokslų, amato mokytis 
pirmiausiai turėjo galimybę jos 
broliai. Vienas kalvio amato išmo-
ko, o štai dėdė Juozas, buvęs sil-
pnesnės sveikatos, mokytoju buvo 
išsiųstas mokytis. Jis mane, ketve-
rių metų mergytę, išmokė visas rai-
des pažinti ir skaityti, bet trejiems 

metams buvo paimtas į kariuome-
nę prie Baikalo. Kai jis grįžo, aš 
nebepažinojau nė vienos raidės ir 
skaityti, aišku, buvau pamiršusi. 
Tik antroj klasėj išmokau (Z. Ne-
niškienė baigė Vašuokėnų pradinę 

kad jie su saule gyvens... O mane 
auginusios moterys kiek vargų pa-
tyrė, mamytė visus vyriškus darbus 
mokėjo dirbti, tačiau nei pykčių, 
nei kažkokio nepasitenkinimo ne-
buvo – jos džiaugėsi gyvenimu... 
Prisimenu majavas (gegužės mė-
nesį kasdien vykstančios pamaldos 
Švč. Mergelės Marijos garbei ne 
tik bažnyčioje, bet ir namuose – 
aut.past.). Iškaišydavo moterys tą 
kambarį berželiais, o kokios gies-
mės skambėdavo – nebeprisimenu 
jų, tačiau mes, vaikai, net susigūžę 
jų klausydavom...

Mano mama visą gyvenimą ar 
kur važiuodavo, ar ką dirbdavo – 
vis su daina ir daina...“ – pasakoja 
gydytoja Z. Neniškienė.

1971 – 1977 m.
Medicinos studentę sužavėjo 

mėlynos akys ir ilgos blakstienos

Z. Neniškienė baigė Troškūnų 
vidurinę mokyklą. „Mokiausi ge-
rai, du ketvertus atestate turėjau. 
Medicina nebuvo mano svajonių 
specialybė, tik būdama dešimtoje 
klasėje nusprendžiau ją studijuoti 
ir tai tik todėl, kad sunkiai susirgo 
mamytė...

Nuo jaunystės iki pat senatvės neblėso Zitos Neniškienės mamos 
Stasės Januškaitės šypsena veide. 

Jokio aukščio kėdės nebaisios, kai tvirtai už ran-
kyčių Zitutę laiko mama...

Močiutės Zitos džiaugsmas – anūkėlės Urtė 
ir Mantė. Ne mažiau mylimas ir keliais me-
tais vyresnis anūkas Dominykas.

Šiemet bus 40 metų, kai Zita ir Valentinas Neniškiai sumainė aukso žiedus. „Aš tikiu, kad kiekvie-
nam šiame pasaulyje yra skirta po antrą obuolio puselę, aš savąją radau“, – sako Z. Neniškienė.
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Nei mama, nei bobutė apie mano 
būsimus mokslus nekalbėjo – leido 
man laisvai pasirinkti specialybę 
– svarbu buvo tik tai, kad aš moky-
čiausi. Nors tais laikais ir pinigų trū-
ko, bet mamytė taupė, kai reikėdavo, 
skolindavosi, bet į studijas išleido.

Taigi apie mediciną... Mamai 
buvo apie 40 metų, kai ji sunkiai 
susirgo – širdies permušimai, užei-
nantis didžiulis silpnumas – niekaip 
gydytojai ligos nerado. Ir su pinigais 
pas juos važiavom, ir su antimis, ir 
žąsimis... Ir tada aš supykau. Supy-
kau taip stipriai, kad nusprendžiau 
stoti į mediciną – galvojau, štai sėdi 
daktarai trejetais mokslus baigę, to-
dėl ir neranda ligos, o aš gerai mo-
kysiuos ir galėsiu žmonėms padėti. 
Taip 1971 m. įstojau į Kauno medi-
cinos institutą.

Pirmi treji studijų metai buvo 
lengvi, vėliau jau buvo sunkiau. 
Prasidėjo siauresnių specialybių 
dalykai, sunkūs terminai, bet mo-
kiausi ir dar padidintą stipendiją 
gaudavau. Būdavo ir taip, kad 
mamytės gaunama alga kartais už 
mano stipendiją mažesnė buvo...“ 
– studijų metus prisimena gydytoja 
Z. Neniškienė.

„Kai reikėjo rinktis specializa-
ciją, žinojau tik tiek – nebūsiu nei 
akušere-ginekologe, nei patanato-
me, nes kai per praktikas pjaudavo 
žmogaus kaukolę, aš alpdavau..

Norėjau tapti chirurge. Atlikau 
praktiką Panevėžio ligoninėje. Ten 
dirbo toks chirurgas Kavaliauskas, 
mano dėdė gerai su juo pažįstamas 
buvo, tai jis su tuo chirurgu taip pa-
kalbėjo, kad ir mano noras būti chi-
rurge buvo „gražiai“ išgyvendintas. 

Dalyvavau trijose tulžies pūslės 
operacijose, ilgos jos buvo, truko 
2-3 valandas. Dvi iš jų atlaikiau, 
per trečią – nualpau. Ir nieko labai 

sunkaus dar man daryti nereikė-
jo – šaukštus tik turėjau palaiky-
ti, gydytojas aukštas buvo, man ir 
suoliuką davė, kad būtų patogiau 
stovėti, bet vis tiek aukštai išlai-
kyti tuos praskėstus šaukštus buvo 
sunku. Pasirinkau terapeutės speci-
alizaciją“, – apie studijas pasakoja 
pašnekovė.

„Beje, bobutė man pasakojo, kad 
vaikystėje, kai užsiožiuodavau, ji 
man sakydavo – tau tik kolūkio 
pirmininke būti arba prokurore“, – 
šypsosi gydytoja. 

Šie šešeri aprašomi metai – tai 
ne vien tik studijos, vadovėliai, 
sunkiai ištariami medicininiai ter-
minai. Tai ir – meilės metai.

„Stengdavausi kiekvieną sa-
vaitgalį grįžti namo, mane labai 
traukdavo gimtinė. Bobutė, kas-
kart išvažiuojant į Kauną, penkis 
rublius įdėdavo – kad tik ne pake-
leivingom mašinom, o autobusu 
namo grįžčiau. Ir taip vienos ke-
lionės metu sutikau Valentiną Ne-
niškį (kilęs iš Moliakalnio kaimo, 
Anykščių r. – aut.past.), kuris tuo 
metu studijavo veterinariją Lie-
tuvos veterinarijos akademijoje. 
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad 
tada autobusu važiavo du studen-
tai veterinarai. Į pirmą pasimaty-
mą tas kitas pakvietė, pusę metų 
lyg ir su juo vaikščiojau. Bet vis 
dėlto į širdį krito Valentas, buvo 
ir kitų pasiūlymų, bet aš tikiu, kad 
kiekvienas mes gyvenime turim 
savąją obuolio puselę, laimingi 
būnam, jeigu pavyksta ją rasti. Aš 
manau, jog savąją radau. 

Vyrui vis sakau, kad jis mane 
sužavėjo savo ramybe, draugišku-
mu, o ypač ilgomis blakstienomis 
ir didelėmis mėlynomis akimis... 
Taip 1971 m. ir ištekėjau“, – mei-
lės istoriją pasakoja pašnekovė.

Dabar V. Neniškis dirba Svėdasų 
seniūnijos seniūnu. 

1977- 2003 m.
Medicinoje padeda intuicija

„1977- 1978 m. internatūrą atlikau 
Kauno raudonojo kryžiaus ligoninėje 
– ten viskas buvo gerai, gydytojų ap-
suptyje pradėti darbą buvo lengviau. 
O po internatūros dvejiems metams 
išvykau dirbti į Kamajų (Rokiškio r.) 
ligoninę. Va, ten jau buvo sudėtingiau 
– nebuvo kokybiškos aparatūros, žmo-
nių daug. Mane gelbėjo turbūt tai, kad 
tiek tada, tiek dabar turiu medicininę 
nuojautą. Dirbant Kamajuose, atėjo į 
ligoninę labai išbalusi moteris. Įtariau, 
kad gali būti vidinis kraujavimas, pa-
tariau kviesti chirurgą – ir, pasirodo, 
buvau teisi – jaunai moteriai buvo ne-
gimdinis nėštumas. Tada, prisimenu, ir 
padėką gavau, kad aš, jauna gydytoja, 
pastebėjau tokią patologiją“, – apie 
pirmuosius darbo metus pasakoja gy-
dytoja Z. Neniškienė.

1979 m. Neniškiai persikraustė 
į Svėdasus (Anykščių r.), kur gy-
vena iki šiol. Šešerius metus Z. 
Neniškienė dirbo Svėdasų apy-
linkinės ligoninės gydytoja, vy-
riausiąja gydytoja. 1996–1997 m. 

buvo Anykščių rajono savivaldy-
bės gydytoja.

Nuo 1997 m. iki šiol Z. Neniškie-
nė yra viešosios įstaigos Anykščių 
rajono savivaldybės pirminės svei-
katos priežiūros centro direktorė 
– pirmoji šios įstaigos vadovė, dir-
banti nuo įstaigos įkūrimo iki šiol.

Dirbdama gydytoja ji rado laiko 
ir politikai (Nuo 2003 m. ji buvo 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon-
servatorių) partijos narė, po par-
tijos pertvarkymo yra Tėvynės 
sąjungos - Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos narė – aut.
past.), ir mokslams (1998–2002 m. 
ji neakivaizdžiai studijavo Kauno 
technologijos universiteto Sociali-
nių mokslų fakultete, įgijo viešojo 
administravimo magistrės išsilavi-
nimą. 2001–2003 m. baigusi Vil-
niaus universiteto rezidentūrą, Z. 
Neniškienė įgijo bendrosios prak-
tikos gydytojos kvalifikaciją), ir 
visuomeninei veiklai.

Tačiau apie karjerą lyg iš anksto 
sutarusios beveik nekalbame – in-
terviu skirtas Motinos dienai, o Z. 
Neniškienė - dviejų vaikų mama 

bei trijų anūkų močiutė.

1979 – 2017 m.
Dukra norėjo „šiek tiek” 

kitokios mamytės

Z. ir V. Neniškiai užaugino du 
vaikus - dukra Laura gimė 1979 
m., o po metų - ir sūnus Vaidas.

Paklausta, ar sunku buvo derinti 
motinystę ir gydytojos profesiją, Z. 
Neniškienė sako: „Labai sunku. Tik 
kitiems atrodo, kad jeigu esi gydy-
tojas, tai tavo vaikai arba neserga, 
arba tu juos labai greitai pagydai. O 
tai netiesa, aš jiems esu mama, o ne 
gydytoja. Prisimenu, kaip dar bū-
dama mažytė Laura atsakė, kai jos 
paklausiau, ar parašė rašinėlį apie 
mamą. Atsakymą išgirdau tokį: „Aš 
noriu mamytės ne gydytojos. Nes 
kitos mamos, kai vaikai serga, būna 
namie, o ne eina į darbą...“

Abu Z. ir V. Neniškių vaikai jau 
sukūrę savas šeimas, gyvena Vil-
niuje. Tad šį sekmadienį pašneko-
vė laukia ne tik sugrįšiančių vaikų, 
bet ir trijų anūkų – Dominyko, Ur-
tės ir Mantės. 

Vaikams – ji mama, kitiems – gydytoja 

LAIKO MAŠINA

Norėjusi „kitokios“ mamos, Z. Neniškienės dukra 
Vaida Maišelienė pati dirba medicinos srityje. 

Anykščių rajono Pirminės sveikatos centro (PSPC) direktorė 
Zita Neniškienė ir jos referentė Gita Narsutienė - jau daug metų 
neišskiriamas administracijos „duetas“.

Baltijos kelyje dalyvavo ne tik Neniškių šeima. Laisva Lietuva 
buvo svarbi ir Z. Neniškienės mamai Stasei.

1989-ieji Laura ir Vaidas Neniškiai priėmė 
Pirmąją Komuniją.
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pirmadienis 2017 05 08

sekmadienis 2017 05 07

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Gyvenimas.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Tobotai 2. 
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 (sub-
titruota). 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Nilas. Didingoji upė 
(subtitruota). 
13.45 Puaro. N-7.  
15.20 Gamtos inspektoriai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Koncertas Motinos dienai. 
17.40 Klausimėlis.lt.  
18.00 Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-metį pasitinkant. Laisvės 
vėliavnešiai.  
18.30 Žinios. 
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Elžbieta. aukso amžius. 
N-7.  
23.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Paskutinis Kristaus gundymas. 
N-14.  
1.50 Pasaulio dokumentika.  
3.30 Puaro. N-7.  

 
6.30 “Zigis ir Ryklys”. 

6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomas ir Džeris“.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Saugokis meškinų”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas iš 
Piratų įlankos. 
12.00 Daktaro Parnaso fantaza-
riumas. N-7.  
14.20 Pričiupom!. N-7.  
14.50 Paskutinis šansas įsimy-
lėti. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.   
19.30 Mes vieno kraujo.  
22.10 Ponas ir ponia Smitai. 
N-7.  
0.30 Urvarausiai. S.  
2.20 Tėtukas namie. N14. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 “Ančiukų istorijos”. 
8.30 “Mamyčių klubas”.  
9.00 “Kulinariniai triukai”.  
9.30 “Penkių žvaigždučių būs-
tas”.  
10.00 “Svajonių sodai”.  
11.00 “Prancūziškas bučinys 
“. N-7. 
13.15 “Muzika, suradusi mus”. 
N-7. 
15.40 “Simpsonai”. N-7. 
16.10 “Ekstrasensų mūšis”. N-7. 
18.00 “Raudonas kilimas”.  
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 “Mes nusipirkome zoolo-
gijos sodą”. N-7. 
22.00 PREMJERA “Ilgiausia 

kelionė”. N-7. 
0.40 “Žmonės kaip žmonės”. 
N-7.

06.30 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. I etapas. Kuršėnai (k).  
07.30 Sveikatos kodas.  
08.30 Tauro ragas. N-7.  
09.00 „Viena už visus“. N-7.  
09.35 „Amerikos mieliausieji“.  
10.35 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“.  
12.35 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.35 Sveikinimai.  
16.15 „Kas žudikas?. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.30 „Paskutinis faras“. N-7.  
19.30 „Ekstrasensų mūšis“.  
21.40 Krokodilas Dandis. N-7.  
23.40 „Gyvi numirėliai“. N14.  
01.35 Juodoji aušra. N14.  

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 „Atspėk gyvūną“.  
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 „Mylėk savo sodą“.  
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Senojo Tilto paslaptis“. 
17.30 „Akloji“.  
18.00 „Būrėja“.  
18.35 Nemarus kinas. Blogis po 
saule. N-7. 1982 m.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Trečiadienio vaikas. 
N14.  

22.55 Gyvenimo kibirkštys. N14.  
1.10 „Karalienė Izabelė“. N14.  
2.30 Brokenvudo paslaptys. 
Rausvas kraujas. N-7.  
4.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
4.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai”.  
7.10 Anapus čia ir dabar.  
8.05 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
9.00 Premjera. Gamtos sergė-
tojai. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 V tarptautinis Jaschos 
Heifetzo smuikininkų konkursas.  
12.20 Durys atsidaro.  
12.35 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 Tuk tuk širdele.  
15.05 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 2. N-7.  
16.45 Linija, spalva, forma.  
17.10 Nacionalinis turtas. 
17.35 Durys atsidaro.  
18.00 Europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Belgija. Tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus. 
20.00 Kino legendos. Premjera. 
Šarlis Patė ir Leonas Gomonas. 
pirmieji kino milžinai. 
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.45 Kelias į namus. 
22.15 LRT OPUS ORE. Umiko.  
23.15 ARTi.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Jaunasis Montalbanas 
1. N-7.  

1.55 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
2.50 IQ presingas.  
3.35 Tavo zona. LRT aukso 
fondas. Andrius Mamontovas. 
(kart.). 
4.10 Tavo zona. LRT aukso fon-
das. Grupė „Rebelheart” (kart.). 
4.35 Nacionalinis turtas. (kart.). 
5.00 Pradėk nuo savęs.  
5.30 Panorama. 

 
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 Brydės (k).  
11.00 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. Savaitė.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
1.20 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.30 “Avarijų TV”. N-14. 
7.30 “Beveik neįmanoma misija”. 
N-7. 
8.30 “Nuo amato iki verslo”.  
9.00 “Tavo augintinis”.  
9.30 “Vienam gale kablys”. 
10.00 “Iš peties”. N-7. 
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. 
N-7. 

12.00 “Praeities žvalgas”. N-7. 
12.30 “Skausmas ir šlovė”. N-7. 
13.00 “Beveik neįmanoma 
misija”. N-7. 
14.00 “Bjauriausi darbai 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 “Kiaušingalviai”. N-7. 
20.45 “6 kadrai”. N-7. 
21.00 “Nakties TOP”. N-14. 
21.30 “TV3 žinios”. 
22.30 “Legendos”. N-14. 
23.30 “Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai”. N-14.

07.25 „Sumaniausi gyvūnai“. 
N-7. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba.  
10.00 „Pasaulio chameleonai“. 
10.30 Ekovizija. 
10.40 0 laipsnių. 
10.45 Moterų balsas. 
11.45 Auksinė daina.  
13.45 Švytintis veidas. 
13.50 „Ilga kelionė namo“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 
17.00 Patriotai. Žurnalistinių 
tyrimų laida.N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Pakalbėsim, kai grįši“. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Pakalbėsim, kai grįši“. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Pėdsakas“. N-7. 
00.50 Auksinė daina. 
02.35 „Gaujos“. N-7.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
11.20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Dėmesio centre.  
22.10 Premjera. „Eurovizijos“ 
virusas (Eurovisions).  
23.10 Premjera. Medičiai, 
Florencijos valdovai. N-7.  
0.10 Savaitė.  
1.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
5.30 Teisė žinoti.  

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo. Iki.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Delta“ būrys. N14.  
0.55 „Kultas“. N14. 
1.45 „Judantis objektas“. N-7.  
2.35 „Užkampis“. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.05 „Kaip prisijaukinti slibiną 2 
“. N-7 (kart.)  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios. 
19.30 “Rezidentai”. N-7  
20.00 „Pakartok!“.. N-7  
21.00 “Šviesoforas”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 „Aiškiaregė“. N-14  
0.50 „Bruklino taksi“. N-7  
1.50 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14  
2.40 „Apsukrios kambarinės“. 
N-14  

 
6.40 Sveikatos ABC televitrina.  

7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.05 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
21.30 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis. N-7.  
23.35 Krokodilas Dandis (k). 
N-7.  
1.30 „Gyvi numirėliai“. N14.  
3.10 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“.  
4.30 Visi vyrai - kiaulės. (k). N-7.  

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
9.25 „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 teori-
ja”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 „Kung Fu Panda“.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
19.00 „PREMJERA Garbės 

reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Apokalipsė.. 
N14. 
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.  
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7.  
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.25 „Policija ir Ko“. N-7. 
4.15 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Trečiadienio vaikas. 
N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Legendos.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.50 Lietuva mūsų lūpose.  
8.20 Durys atsidaro.  
8.45 Mažesnieji broliai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
17.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
17.30 Laiko ženklai.  
18.20 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Skuba tik kvailiai. N-7. 

22.45 Stop juosta. (kart.). 
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Kultūrų kryžkelė.  
24.00 LRT OPUS ORE. Umiko.  
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Kelias į namus. (kart.). 
5.30 Panorama.  

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

 
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7  
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)  
9.00 „Praeities žvalgas“..  
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 „6 kadrai“. 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 bendri-
kas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 „Farai“. N-14  
23.00 „Paktas“. S  
0.50 „Kobra 11“. N-7 (kart.)  
1.45 „Daktaras Hausas“. N-14  

 
07.10 Vantos lapas. 
07.40 Kaimo akademija. 
08.10 Moterų balsas. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7. 
13.35 „Merdoko paslaptys“. 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 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 23.45 
„Detektyvas Linlis“. N-7. 
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.35 „Gluchariovas“. N-7. 
04.25 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.20 „Bekraštė Kanada“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Stilius.  
11.40 „Eurovizijos“ virusas 
(Eurovisions).  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.14 Loterija „Jėga“. 
21.15 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
22.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2017“. Pirmas pus-
finalis.  
0.20 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
4.45 Klausimėlis.lt.  
5.10 Bėdų turgus.

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  

12.40 KK2 (k).   
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Anapus nežinomybės. 
N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirtinos žaizdos. N14.  
0.25 „Kultas“. N14.  
1.20 „Judantis objektas“. N-7.  
2.10 „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 „Paskutinis iš Magikianų“. 
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 „Pamilti vėl“. 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 „Bruklino taksi“. N-7  
1.35 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14  
2.25 „Apsukrios kambarinės“. 
N-14  

  

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.05 “Muchtaro sugrįžimas” 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Pasienio sargyba. N-7.  
21.00 Nusikaltėlis kūdikio veidu. 
N-7.  
22.55 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis (k). N-7.  
0.50 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
1.40 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
2.30 „Penktoji pavara“.  
4.05 Pasienio sargyba (k). N-7. 

 6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
9.25 „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 teori-
ja”. N-7.  
14.35 „Žmogus-voras“.  
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.  
19.00 „PREMJERA Garbės 
reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Leiskite mažu-
tėliams ateiti pas mane. N14.  
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.  
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7.  
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.25 „Policija ir Ko“. N-7. 
4.15 Nebylus liudijimas. 
Apokalipsė.. N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko ženklai.  
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 Istorijos detektyvai.  
13.00 Tuk tuk širdele. 
Koncertuoja Lauros studija.  
14.35 Kino legendos. Šarlis 
Patė ir Leonas Gomonas. pirmieji 
kino milžinai (kart.). 
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.15 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.20 Premjera. Klintonas. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 Elžbieta. aukso amžius. 
N-7.  
22.50 Lietuva mūsų lūpose.  

23.20 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras. 
„Vilnius Jazz Young Power 2016“. 
0.35 Tavo zona.  
1.05 Maistas ir aistros.  
1.35 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Istorijos detektyvai.  
5.00 Stambiu planu.  
5.30 Panorama.

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Tauro ragas (k). N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas (k).  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “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  “Univeras. Naujas bendri-

kas”. 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 “Univeras. Naujas bendri-
kas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
21.35 „UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Juventus Football 
Club“ - „AS Monaco FC“. 
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. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. 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 „Bekraštė Kanada“.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2017“. Pirmas pus-
finalis. 
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 Kaip išmatuoti pasaulį. 
N-14.  
1.10 Komisaras Reksas 13. 
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“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k).   
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  

18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Kalinių žmonos. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Saulėlydis. N14.  
0.40 „Kultas“. N14.  
1.35 „Judantis objektas“. N-7.  
2.25 „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 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7.  
12.05 „Prieš srovę“.  N-7.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. 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.   
22.30 „Suvokimas“. N-14  
1.00 „Bruklino taksi“. N-7  
1.55 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.10 „Paskutinis faras“ (k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-

tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 Judantis taikinys. N14.  
22.50 Nusikaltėlis kūdikio vei-
du. N-7.  
0.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
1.35 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
2.25 „Penktoji pavara“.  
4.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
 

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
9.25 „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 teo-
rija”. N-7.  
14.35 „Žmogus-voras“.  
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.  
19.00 „PREMJERA Garbės 
reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Hipokrato 

priesaika. N14.  
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.  
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7.  
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.25 „Policija ir Ko“. N-7.  
4.15 Nebylus liudijimas. Leiskite 
mažutėliams ateiti pas mane. 
N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Klintonas (kart.). 
13.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.35 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. 
18.15 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.20 Neapykantos kariai. 
Salafitų šaukimas į džihadą.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Premjera. Šimtas reginių 
senoviniame mieste. 
20.10 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017.  
21.00 Elito kinas. Premjera. 
Tūkstantis ir viena naktis.. N-14.  
23.15 DW naujienos rusų 

kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Trijų tenorų kalėdinis 
koncertas (subtitruota). 
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Sofi Šol. 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. 
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 žaidy-
nės“. 
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  “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7. 
14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 “Rouzvudas”. N-7. 
16.00 “Kastlas”. N-7. 

17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 „Numatomos Lietuvos 
krepšinio lygos ketvirtfinalio 
rungtynės. Klaipėdos „Neptūnas“ 
- Utenos „Juventus“. Tiesioginė 
transliacija.  
20.00 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
21.35 „UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Club Atlético de 
Madrid“ - „Real Madrid CF“. 
Tiesioginė transliacija.  
23.40 „Kobra 11“. N-7  
0.40 „Daktaras Hausas“. N-14  
1.35 „Nematoma riba“. N-14  

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 Auksinė daina. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Gyvenimas.  
11.55 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. 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.14 Loterija „Jėga“. 
21.15 „Eurovizija“ 2016. Post 
scriptum.  
22.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2017“. Antras pus-
finalis.  
0.20 Atila Marselis. N-7.  
2.10 Komisaras Reksas 13. 
N-7.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Specialus tyrimas.  
5.05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
5.30 Laisvės vėliavnešiai.  

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k).   

13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Artimi priešai. N14.  
0.00 „Kultas“. N14.  
0.55 „Judantis objektas“. N-7.  
1.50 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  
2.15 Alchemija. VDU karta.  
2.45 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. 

 
6.25 “Nuotykių metas”. N-7  
6.55 “Simpsonai”. N-7  
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 “Virtuvė”. N-7  
11.00 „Paskutinis iš Magikianų“. 
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 „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 „Sukčiai“. N-7  
0.25 „Bruklino taksi“. N-7  
1.30 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14  
2.20 „Apsukrios kambarinės“. 
N-14 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 

N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.10 „Paskutinis faras“ (k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Vaito Erpo kerštas. N14.  
22.55 Judantis taikinys. N14.  
0.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
1.30 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
2.20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
N-7.  
3.55 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.

  
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
7.50 „Kas namie šeimininkas?“. 
8.50 „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 teo-
rija”. N-7.  
14.35 „Žmogus-voras“.  
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.  
19.00 „PREMJERA Garbės 
reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimo vieta - Kelnas. 
Kryžminimas. 
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.  
3.15 „Policija ir Ko“. N-7.  
4.05 Nebylus liudijimas. 
Hipokrato priesaika.. N14.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.50 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 Neapykantos kariai. 
Salafitų šaukimas į džihadą 
(subtitruota).  
13.05 Skrendam. (kart.). 
13.35 Mokslo sriuba.  
13.55 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017.  
14.45 Amžinoji mergaitė (kart.). 
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 LRT Kultūros akademija.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Medičiai, Florencijos 
valdovai. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  

19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Kaip išmatuoti pasaulį. 
N-14.  
23.00 Durys atsidaro.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Koncertas Mstislavo 
Rostropovičiaus atminimui.  
1.30 Kelias į namus. (kart.). 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta. (kart.). 
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Panorama.

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.30 Autopilotas (k).  
13.00 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Sofi Šol (k).  
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 
(kart.). 
10.30 “Dvi merginos be cento”. 
N-7. 

11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.). 
12.30 “Pėdsakai”. N-7. 
13.30  “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7. 
14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 “Rouzvudas”. N-7. 
16.00 “Kastlas”. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 „Lietuvos futbolo rung-
tynės. Marijampolės „Sūduva“ 
- Utenos „Utenis“. Tiesioginė 
transliacija.  
20.00 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 „Pasienio miestas“. N-14  
0.25 „Kobra 11“. N-7 (kart.)  
1.25 „Daktaras Hausas“. N-7  

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 Patriotai. N-7. 
08.10 „Niekam tavęs neatiduo-
siu“. N-7. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
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. 
00.45 „Gaujos“. N-7. 
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2017“. Antras pus-
finalis. 
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. Imbierinis 
žmogeliukas. N-14.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas 13. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
3.30 Laisvės vėliavnešiai.  
4.05 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. TV šou „60 akimirkų“.  
5.40 Klausimėlis.lt.  

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  

11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Nuo. Iki. (k). 
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta. N-7.  
23.40 4-asis lygmuo. N14.  
1.30 Artimi priešai (k). 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 
Magikianų“. 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 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”. N-7. 
18.30 TV3 žinios.   
19.30 „Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas“. N-7  
21.10 „Kelnėse dar ne sene-
lis“. N-14  
23.15 „Mūsų gyvenimas“. N-7 
1.05 „Kalėjimo bėgliai“. N-14 
(kart.)  
2.00 „24 valandos. 
Palikimas“. N-14 (kart.)  

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

9.10 „Paskutinis faras“ 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7.  
21.30 Tikras teisingumas 2. 
Slėptuvė. N14.  
23.20 Vaito Erpo kerštas 
N14.  
1.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.00 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
2.50 Tikras teisingumas 2. 
Slėptuvė (k). N14.  
4.15 „Kvapų detektyvas“. N-7.  

  
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
7.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“. 
8.50 „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 „Žmogus-voras“.  
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.  
19.00 „PREMJERA Garbės 
reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Bekas 
6. Paskutinė diena. N14.  
22.55 SNOBO KINAS Tikras 
išbandymas. N-7.  
1.05 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.25 „Policija ir Ko“. N-7.  
4.15 Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Kryžminimas (k).
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.50 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Trijų tenorų kalėdinis 
koncertas (subtitruota, kart.). 
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 3. N-7.  
19.50 Muzika gyvai. Kristine 
Opolais gala koncertas.  
21.45 Atila Marselis. N-7.  
23.30 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.40 Dabar pasaulyje.  
0.10 Mokslo sriuba.  
0.25 Anapus čia ir dabar.  
1.15 LRT Kultūros akademija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam. (kart.). 
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.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki....  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Kleopatra. 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 „Nuo amato iki verslo“.   
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14 
(kart.). 
10.30 “Dvi merginos be cen-
to”. N-7. 
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.). 

12.30 “Pėdsakai”. N-7. 
13.30  “Univeras. Naujas 
bendrikas”. 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 “Univeras. Naujas 
bendrikas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
20.00 „Farai“. N-14  
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Amerikietiškas apiplė-
šimas“. N-14  
0.20 „Kobra 11“. N-7 (kart.)  
1.25 „Nematoma riba“. N-14  

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 Šiandien kimba. 
08.10 „Niekam tavęs neati-
duosiu“. N-7. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių (23). 
23.05 „Tamsios jėgos“.. N-14. 
01.15 „Bilietas į laisvę“. N-14. 
03.00 „Tamsios jėgos“. N-14. 
04.35 „Bilietas į laisvę“. N-14. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Premjera. Tobotai 2. 
7.25 Tatonka ir mažieji drau-
gai. 
7.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
7.55 Džiunglių knyga 2. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Maži, bet ypatingi. 
vabzdžiai (subtitruota). 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Biomimikrija (subti-
truota). 
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 Valanda iki 
„Eurovizijos“.  
22.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2017“. Finalas.  
1.45 Tarp mūsų, padavėjų. 
N-7.  
3.15 Klausimėlis.lt.  
3.30 Pasaulio dokumentika. 
Biomimikrija (subtitruota, kart.). 
4.20 Džesika Flečer 2. N-7.  

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

. Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
 8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Saugokis meškinų“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Džimis Neutronas. Genialus 
berniukas. 
11.50 Kosminiai gelbėtojai. 
13.40 Odisėjas ir Ūkanų sala. 
N-7.  
15.35 Dūris skėčiu. N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS 
Asteriksas ir Obeliksas. Misija 
Kleopatra. N-7.  
21.50 Operacija „Delta far-
sas“. N-7.  
23.40 Tarp jaunų ir karštų. 
N-7.  
1.35 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta (k). 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 „Sosto 
įpėdinis“. N-7  
13.00 „Merlino mokinys“. N-7  
14.55 „Merlino mokinys“. N-7  
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7  
18.30 „TV3 žinios“.   
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.  
19.30 „Dantukų fėja“. N-7  
21.40 „Užtemimas“. N-14  
0.05 „Ką radau, tas mano“. S  
1.45 „Kelnėse dar ne senelis“. 

N-14 (kart.) 

 
6.15 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Amerikos mieliausieji“.  
11.00 Baltijos galiūnų čempio-
natas. II etapas. Tauragė.  
12.05 Foilo karas. 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 
Žmogus šešėlis. N14.  
0.00 AŠTRUS KINAS Nebijok 
tamsos. N14.  
1.50 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
3.25 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji (k). 
 

  
6.50 „Atspėk gyvūną“.  
7.20 „Lemūrų gatvė“.  
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
9.30 „Atspėk gyvūną“.  
10.00 „Lemūrų gatvė“.  
10.30 „Būrėja“.  
11.30 „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.  
16.45 „Akloji“.  
17.45 „Būrėja“.  
18.55 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Vyriausiasis inspek-

torius Benksas. N14. 
22.55 „Karalienė Izabelė“. 
N14.  
0.30 Tikras išbandymas. N-7.  
2.30 Bekas 6. Paskutinė die-
na. N14.  
4.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
4.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Kelias.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Krikščionio žodis. (sub-
titruota). 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Muzikos talentų lyga 
2017. 5 d. 
12.30 Muškietininkai 3. N-7.  
13.30 Premjera. Jaunasis 
Montalbanas 1  N-7.  
15.20 Juodoji gėlė. N-7.  
16.10 Režisieriaus Raimundo 
Banionio jubiliejui. Vaikai iš 
Amerikos viešbučio.  
17.40 Žagarės vyšnių festiva-
lis 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. Šugarlando ekspre-
sas. 1974 m. N-14.  
22.45 Režisieriaus Raimundo 
Banionio jubiliejui. Mano mažy-
tė žmona.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Elito kinas. Tūkstantis ir 
viena naktis. II dalis. Apleistoji. 
N-14.  
2.40 Muzika gyvai. Kristine 

Opolais gala koncertas.  
4.35 Laiko ženklai.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).   
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k). 
 19.30 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Kleopatra (k) N-7.  
20.30 Nuo... Iki... (k). 
21.25 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta.  
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.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k).  

 
6.25 „Pragaro kelias“. N-7  
7.30 „Beveik neįmanoma 
misija“. N-7 (kart.)  
8.30 „Vienam gale kablys“.  
9.00 „NT žinios“.  
9.30 „Lietuvos mokyklų žai-
dynės“.  
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.)  
11.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7  
12.00 „Avarijų TV“. N-14  
13.00 „Beveik neįmanoma 
misija“. N-7  
14.00 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“. N-7  
15.00 „Ledo kelias“. N-7  
16.00 „Iš peties“. N-7  
17.00 „Lietuvos krepšinio 
lygos pusfinalio rungtynės“. 
Tiesioginė transliacija. 

19.00 „X Faktorius“.  
21.30 „TV3 žinios“.   
22.30 „Ji“. N-14  
1.00 „Amerikietiškas apiplėši-
mas“. N-14 (kart.)  

 
06.00 „Vandenyno milžinai“. 
N-7. 
06.50 „Gamtos magija“. 
07.25 „Visatos stebuklai“. 
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. Grožio 
laida. 
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
15.00 „Sparnuočių gyveni-
mas. Žūklautojai“. 
16.00 Žinios.
 16.20 Skinsiu raudoną rožę. 
17.00 „Sumaniausi gyvūnai“ 
. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
01.10 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
02.55 „Sparnuočių gyveni-
mas. Žūklautojai“. 
03.45 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
05.15 „Jaunikliai“. 
06.15 „Sparnuočių gyveni-
mas. Žūklautojai“. 

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

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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Ko iš tiesų reikia 
kiekvienam rajonui

Kandidatas į Seimo narius 
Antanas Baura kalbėdamas 
dažnai pabrėžia, jog „vals-
tiečių“ Vyriausybė kantriai ir 
nuosekliai dirba suplanuotus 
darbus: „Turime patvirtin-
tą Vyriausybės programą ir ji 
vykdoma. Vieniems - patinka, 
kitiems - nepatinka, vieniems 
atrodo, kad per lėtai dirbama, 
kitiems - jog per greitai. Bet 
planai išdėstyti ir Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga jų 
nuosekliai laikosi, nedaro ne-
pamatuotų sprendimų, kuriuos 
vėliau reikėtų keisti, nesiblaš-
ko ieškodami trumpesnių ar 
greitesnių kelių. Ir kartu – įsi-
klausoma į įvairias nuomones, 
nebijoma išgirsti kitų argu-
mentų ir pripažinti, pakeisti 
nuomonę“

Pavyzdžiui, naujo Darbo ko-
dekso priėmimas yra nepopu-
liarus, bet būtinas sprendimas. 
Jis reikalingas ir darbuoto-

jams, ir darbdaviams, ir užsie-
nio investuotojams. Ypač pas-
tariesiems. Pasaulio valstybės 
dėl užsienio investicijų tiesiog 
grumiasi, o Lietuvoje galiojan-
tis sena, vos ne paprotine teisę 
grįstas, Darbo kodeksas stabdo 
užsienio investicijas.

Neseniai Anykščiuose vie-
šėjęs vienas iš LVŽS lyderių 
Saulius Skvernelis yra sakęs: 
„Norint, kad verslas suktųsi, 
ieškant užsienio investuotojų, 
reikia sprendimų. Ypatingai 
kalbant apie verslo riziką ir 
naujų darbo vietų kūrimą tai 
buvo būtina padaryti. Taip pat 
ir socialinės garantijos. Reikia 
padaryti, kad jos realiai veiktų, 
o nebūtų tik popierinės. Pasi-
klausius trišalės tarybos argu-
mentų – visos pusės sako, kad 
pralaimėjo. Tai ir gerai. Vadi-
nasi, nėra laimėtojo“

Artimiausiu metu planuoja-
ma keisti ir valstybės biudžeto 
formavimo principus. Pirmus 
žingsnius „valstiečių“ ir koali-
cijos partnerių Vyriausybė pa-

darė ir nuosekliai laikosi. Bus 
kitas valstybės biudžeto for-
mavimo principas, ne taip, kad 
kiekvienas prašo „duok man 
daugiau, o aš jau sugebėsiu iš-
leisti“. Yra patvirtinti priorite-
tai Vyriausybės programoje ir 
priemonių plane. Vyriausybė  
patvirtino  prioritetinių poky-
čių krepšelį. Yra numatyta 33 
darbų sritys, ką būtina padaryti 
per trejus metus, ir suplanuota, 
kaip tai bus finansuojama.  Pa-
geidavimų koncertas, kuris dar 
buvo žiemą, baigsis.

Pasak Antano Bauros, anks-
čiau valstybėje vyko tai, kas 
nesuprantama – jokių kriterijų 
valstybėje nebuvo. O juk visi 
nori statyti visko ir daug. Vi-
siems reikia pradžioje mažai ir 
tada Valstybės kontrolė kalba 
apie projektus, kurie tęsiasi 
15–20 metų. Ir jų negalime pa-
baigti, kadangi visiems „reikė-
davo“ po truputį išmėtyti. Ne-
numaldomas noras investuoti 
į infrastruktūrą. Pavyzdžiui, 
kiekvienam rajono centrui 

Seimui reikia patyrusių 
ir patikrintų žmonių

reikia baseino, sporto rūmų 
ir koncertų salių, bet turi būti 
sveiku protu grįstos ribos. 

Inventorizuoja valstybės
turtą

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos lyderiai nuolat kri-
tikuoja, jog iki šio laiko nėra 
žinoma, kokį turtą valdo vals-
tybė. Valstybės įmonės, savi-
valdybių įmonės, valdybų for-
mavimo principai, kadencijų 
įvedimas – tie dalykai bus da-
romi. Šiandien net nežinome, 
kiek turime valstybės turto.

Pirmą kartą per visą vals-
tybės istoriją gegužę bus pa-
skelbta valstybės valdomo 
turto ataskaita. Iki šito laiko 
niekam nebuvo įdomu... Mes 
valdome įspūdingą kvadratinių 
metrų kiekį, mes turime įspū-
dinga kvadratinių metrų kiekį 
vienam valstybės pareigūnui, 
mes mokame fantastines su-
mas to turto išlaikymui. Pavyz-
džiui, Vyriausybė yra geriau-
sias pavyzdys – vien pastato 
išlaikymas žiemą kainuoja po 
120 tūkstančių per mėnesį. 
Bet ši dalis vis tiek nedidelė, 
nuo to bendro beveik pusan-
tro milijono kvadratinių metrų 
valdiško ploto. Ir vis tiek su-
gebame nuomotis patalpas iš 
verslo, nors turime pastatus, 
kurias nuomojame kitiems.

Dabartinėje koalicijos Vy-
riausybėje yra „horizontalus 
mąstymas“, kai ministrams 
deleguota ne tik tiesioginė jų 
sritis, bet ir visas šalies kon-
tekstas. Pasak Antano Bauros, 
norėtųsi, bent dalį sferų pa-
likti, kurį laiką neleisti, tačiau 
delsti priimti sprendimus nebe-
galima, nes dauguma problemų 
yra tik „užšaldytos“.

„Tie, kas galvoja, kad mes 
esame auganti ekonomika, to-
dėl galime išlaidauti nedarant 
struktūrinių reformų, klysta iš 
esmės. Struktūrines reformas 
reikėjo padaryti, kai buvo kri-
zė, reikėjo pjauti iš esmės. Bet 
buvo tik užšaldytos problemos. 
Dabar mes tas problemas turi-
me iš naujo. Sveikatos priežiū-
roje iš esmės nieko nepadary-
ta, švietimas – bandyta daryti, 
aukštasis mokslas – nieko ne-
padaryta, viešasis sektorius 
– nieko nepadaryta, viešojo 
sektoriaus infrastruktūra – nie-
ko... Tad dabar mes grįžtame į 
tą pačią situaciją. Ekonomika 
auga, ir kitais metais progno-
zuojamas viena iš sparčiausių 
bendro vidaus produkto kili-
mas. Tačiau lygiai taip privers-
tinai tas augimas vyksta dėl 
vidaus vartojimo. Mes skatina-
me vidaus vartojimą, tuo pačiu 
reikalaujame priverstinio atly-
ginimų kėlimo, tuo pačiu skati-
name infliaciją, sukame spira-
lę ir artėjame prie 2008 metų, 
jeigu nieko nedarysime. LVŽS 
taip neatsakingai nesielgs, ne-
svarbu, kuo mums besibaigtų 
kadencija, po 3,5 metų – ar 
su didesne perspektyva, ar be 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
frakcijos narys Saulius Skvernelis:

„Jūs turite pasirinkti ir vertinti žmogų pa-
gal tai, kur jis gyvenime dirbo. Antanas dirbo 
Seime ir gerai dirbo. Jo apsisprendimas grįž-
ti į politiką, manau, yra sveikintinas. Manau, 
kad Anykščių krašto žmonėms būtų naudingas 
Seimo narys, kuris atstovautų valdančiajai 
daugumai, turėtų parama jau suformuotos val-
dančiosios daugumos Vyriausybėje. Tokiam 
Seimo nariui, manau, lengviau spręsti rajono 
klausimus. Tikrai pažįstu Antaną, teko ben-
drauti ir su rajono žmonėmis, su politikais ir 
su meru – tai tikrai gerai vertinamas žmogus.

33 procentai pirmajame rinkimų ture jau 
pasakė savo nuomonę apie A. Baurą. Aš galiu 
šaukti, sakyti, kad remkite vieną ar kitą, bet 
patys žmonės geriausiai žino kas jiems gali 
atstovauti, kas jau atstovavo, kas jau yra pati-
krintas ir kokį rajone turi autoritetą.“ 

Saulius Skvernelis ir Antanas Baura turi apie ką pasikalbėti.

Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 572

perspektyvos, bet finansinės 
drausmės nepažeisime, vals-
tybės į bankrotą nevarysime. 
Struktūrines reformas, kurias 
turime padaryti, tikrai padary-
sime, aš tuo tikiu ir būtent tai 
girdžiu ir iš partijos lyderių“, 
– sako Antanas Baura.

Antanas Baura: „Kur 
vartoti alkoholį, turi 
spręsti savivaldybės“

Kaip nuolatos susitikimuose 
su rinkėjais kartoja Antanas 
Baura, dėl alkoholio uždrau-
dimo festivaliuose sprendimus 
reikia palikti savivaldybėms, 
tai būtų protingiausias spren-
dimas. Visi Anykščiai žino ke-
turių dienų nacionalinį bardų 
festivalį ir „Velnio akmenį“. 
Jei būtų tokia įstatymo patai-
sa, leidžianti savivaldybėms 
pačioms priimti sprendimus, 
kuriuose festivaliuose galima 
prekiauti alkoholiu, kuriuose 
ne, būtų ir vilkas sotus, ir avis 
sveika.

Kompromisinio varianto 
ieško ir koalicijos Vyriausybė 
– dabar siūlomos priemones 
tokios, jog jos būtų paveikios, 
bet nežlugdančios festivalių, 
masinių renginių idėjos.  Sa-
vivaldybės geriausiai žino, ko-
kio tipo tai renginys, ir tikrai 
nereikia daryti visų festivalių 
su „sausais įstatymais“. Patys 
vietiniai žmonės ir nuspręs, 
nes geriausiai žino, koks turi 
būti renginys – ar su alumi, ar 
su degtine, ar su namine.

Vienas iš LVŽS lyderių Sau-
lius Skvernelis yra sakęs, kad 
dėl amžiaus neturėtų kažkas 
žlugti negavęs iki 20-ies metų 
išgerti. Ar 20 metų riba – tra-
gedija? Priešininkai bando su-
tapatinti – jei „ženytis“ gali, 
kariaut gali, tai ir gerti gali. Bet 
jei nuo ginklo atsirastų priklau-
somybė iki dvidešimties metų, 
tada gal ir į kariuomenę nerei-
kėtų šaukti. Visa tai susiję su 
priklausomybe. O dėl laikinų 
prekybos vietų – Lietuvoje yra 
19 tūkst. alkoholio prekybos 
taškų, tai gal galima paeiti 300 
metrų ir surasti to alkoholio, 
negi reikia, kad alaus bokalas 
būtų pasiekiamas ranka. Todėl 
nereikia pulti į kraštutinumus - 
nei į vieną, nei į kitą.

Svarbiausia – 
racionalūs sprendimai

Šiuo metu „valstiečių“ Vy-
riausybės mokestinė politika, 
mokestiniai režimai iki vasaros 
visi bus pristatyti vienu metu. 
Dėl smulkaus ir vidutinio vers-
lo skatinimo kryptys yra aiš-
kios – atleidimas nuo dalies 
mokesčių tam tikram laikui, 
bet nuo kokių konkrečių mo-
kesčių, bus pasakyta vėliau, 
kai Finansų ministerija įvertins 
visą situaciją.

LVŽS tiki, jog šalies eko-
nominė politika turi būti su-
konstruota taip, kad ji skatintų 
darbo vietų kūrimą, užsienio 
investicijų pritraukimą, nes 
kitu atveju įvairūs emigracijos 
stabdymo memorandumai ir 
bei kalbos apie regionų plėtrą ir 
liks tuščiomis kalbomis. Žmo-
gui reikia realių sprendimų, o 
ne deklaracijų. Tik tada bus 
gera sugrįžti ir gera gyventi.
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(Atkelta iš 1 p.)
V. Janulis apie savo fotografi-

jos kelią juokaudamas sako, kad 
mama jame dalyvavo nuo pirmos 
išvyniotos fotojuostelės. Pasak 
V. Janulio, mama visą gyvenimą 
dirbo žemės ūkyje, net vadovavo 
prie Troškūnų buvusiam kiaulių 
kompleksui. Nors šeimoje augo 4 
vaikai, E. Janulienė skyrė pinigų ir 
laiko tiems laikams keistokam vai-
ko norui užsiimti  fotografavimu.

„Vos kelerių metų būdamas ma-
čiau, kaip Troškūnų dvare toks 
Mariukas fotografuodavo ir da-
lindavo nuotraukas dvariokams. 
Užsigeidžiau ir aš fotografuoti. 
Išzyziau, kad nupirktų man fotoa-
paratą. Parnešė mama fotoaparatą 
„Smeną”, kasetę ir juostelę. Neži-
nojom nuo ko pradėti. Mama prie 
stalo išvyniojo juostelę iš įpakavi-
mo, suvyniojo į kasetę, įdėjom ją į 

fotoaparatą - ir aš lekiu fotografuo-
ti“,  - apie tai, kaip pradėjo fotogra-
fuoti, pasakojo V. Janulis. 

 Po Vilniaus universiteto baigi-
mo V. Janulis dirbo skaičiavimo 
mašinų gamykloje „Sigma“, buvo 
vienos iš „užklasinės“ veiklos or-
ganizatorių. Gamykloje veikė sti-
prus fotomėgėjų klubas, kartu su 
veikliais draugais V. Janulis orga-
nizavo tuo metu ir Lietuvoj negir-
dėtą senovinių fotografijų parodą. 

Jo fotografijos išsiskiria užfiksuo-
tais kaimo vaizdais, socialine tema-
tika. „Socialinė fotografija - mūsų 
gyvenimo veidrodis, vanduo, ugnis 
ir duona kasdieninė. Šiandien, ko 
gero, pripratome prie socialinių 
reiškinių. Šis fotografijos žanras gal 
tapo kasdienybe ir yra nebe toks ak-
tualus akiai ir širdžiai. Aš labai ger-
biu fotografus, kurie gyvenimiškoj 
erdvėj spėja užfiksuoti šios sekundės 

prasmę, turinčią išliekamąją vertę”, 
- sakė V. Janulis. 

Vienas iš socialinės fotografijos 
kertrinių elementų – žmonės. V. 
Janulio žmonių portretai labai įspū-
dingi. „Kiekvienas iš mūsų nešioja-
mės su savimi tai, ką esame sukau-
pę per gyvenimą. Ir neturėdamas 
fotoaparato rankose “fotografuoju”. 
Priklausomai nuo aplinkybių - kar-
tais ir užfiksuoju. Taip ir išeina - pa-
prastai“, - kalbėjo V. Janulis.

Savaime suprantama, kad daž-
nai jo keliai vesdavo ne kur kitur, 
o į namus – per šiuos sugrįžimus 
ir gimė ciklas  - „Mano Motina“, 
kuriame V. Janulis fiksavo vieną iš 
brangiausių jo gyvenime žmonių. 
“Mama yra mama, ir tuo viskas 
pasakyta”, - nedaugžodžiavo V. 
Jamulis. Kiekvieno apsilankymo 
metu jis vis fotografuodavo savo 
mamą, kuriai yra dėkingas už savo 

gyvenimą.
Fotografas teigė, kad linki, jog 

žvelgdami į šias nuotraukas per 
Motinos dieną kiekvienas prisi-
mintų savo motinas.  

Fotomenininkas V. Janulis gimė 
1957 metais Smėlynėje, Anykščių 
r. 1981 baigė Vilniaus universite-
tą, Pramonės ekonomikos fakul-
tetą. 1981–1985 dirbo Vilniaus 
skaičiavimo mašinų gamykloje 
Sigma. Lietuvos fotomeninin-
kų sąjungos narys nuo 1990 m., 
meno kūrėjo statusas suteiktas 
2005 m. Anglijos Karališkosios 
fotografijos meno draugijos narys. 
Nuo 1988 iki 2012 metų surengė 
25 individualias parodas Lietuvoje 
(Vilniuje, Anykščiuose, Utenoje, 
Molėtuose, Kupiškyje, Ukmergėje, 
Zarasuose, Troškūnuose. Šiauliuo-
se ir kitur bei užsienyje (Prancūzi-
joje 1990, Vokietijoje 1991). 

Menininkas įkvėpimo sėmėsi iš motinos

Fotomenininkas Vytautas 
Janulis apie 1988 metus Vil-
niaus Gedimino prospekte. 

Velykos tėviškėje. Alfonsas ir Emilija Januliai prie paveikslo, 
kuriame nupiešta Troškūnų bažnyčia.

Skulptorius iš Anglijos Antanas Brazdys, viešėdamas Lietuvoje, aplankė  Emiliją Janulienę. 
Vytauto JANULIO fotografijos. 

Fotomenininkas nevengė savo mamą vaizduoti ir su ironiškomis detalėmis - štai ji krepšininkė, štai 
ką tik surinkusi kiaušinius, o štai - ką tik pergyvenusi žiemą, dar su žiemine kepure.  

Fotomenininko žvilgsniu - mama graži ir senatvėje. 
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Už Anykščių valdžią ar 
už žmones?
Matyt, toks pats „partinis“ interesas nu-

lėmė ir tai, kad A. Baura praėjusią savaitę 
viešai pritarė rajono Administracijos direk-
toriaus pavaduotojo  Ramūno Blazarėno 
algos padidinimui. O juk R. Blazarėnas tik 
šių metų sausį tapo direktoriaus pavaduoto-
ju ir jau štai prašom – gaus po kelis šimtus 
eurų priedo prie algos kas mėnesį už darbą, 
kurį dirba... darbo metu. Beje, R.Blazarėno 
alga 1203 eurai. O dabar nutarta mokėti dar 
po 446 eurus priedo prie algos. Man toks 
sprendimas atrodo neteisingas ir piktina 
anykštėnus. Tuo tarpu A. Baura sako, kad 
viskas čia gerai, kad žmogaus alga nedidelė 
ir jis nusipelno to priedo. Ponas Antanai, tai 
kieno interesus Jūs ginate – Anykščių žmo-
nių ar Anykščių valdžios?

Anykštėnai pasipiktino, kai visai neseniai 
naujai susiformavusios daugumos palaiko-
ma rajono valdžia „suderino“ naują darbą 
Tarybos nariui Alfrydui Savickui. O juk jis fo-
muojantis naujai daugumai perėjo į valdžios 
pusę. Man tai panašu, kad valdžia taip tie-
siog „atsidėkojo“ už palaikymą. Sukūrė pa-
pildomą „šiukšlių priežiūros skyriaus vado-
vo“ etatą miesto komunalinėje bendrovėje. 
Tas pareigas A. Savickas užėmė be jokio 
konkurso. Tik puf - ir viskas. Jam alga mo-
kama visų anykštėnų lėšomis, nes bendro-
vė yra savivaldybės. Anykštėnai pasipiktino. 
Man toks sprendimas atrodo kaip tam tikros 
formos papirkinėjimas ir atsidėkojimas ar 
net politinio piktnaudžiavimo dalykas. Tuo 
tarpu A. Baura ir čia nemato nieko blogo. 
„Nemanau, kad čia dirbtinai sukurta pozicija 
specialiai  A. Savickui, o ir konkurso toms 
pareigoms nereikėjo, nematau čia didelės 
problemos“, – per televiziją sakė Antanas 
Baura. Ir vėl man kyla klausimas – tai kie-

Už praeitį ar už ateitį?
Gerbiami  rinkėjai,  štai  ir  atėjo  Jūsų  apsisprendimo metas.  Jau 

šį  sekmadienį, gegužės 7 dieną, Jūs  turite galimybę pasirinkti  ir 
nuspręsti,  kuris kandidatas  taps Jūsų  interesų gynėju  ir atstovu 
Seime. 
Iš  11  kandidatų  antrajame  ture  liko  du:  Kristupas  Krivickas  ir 

Antanas Baura. 
Jūsų  laukia  pasirinkimas  tarp  naujos  kartos,  jauno,  ryžtingo 

politiko Kristupo Krivicko  ir senosios, dar sovietinius  laikus me-
nančios kartos atstovo A. Bauros, kurio neprincipinga pozicija  ir 
lėmė, kad anykštėnams buvo „pakišta“ skandalingai pagarsėjusi 
Greta Kildišienė,  kuri  buvo  priversta  gėdingai  trauktis  iš  Seimo, 
kai  į viešumą iškilo ne tik garsioji džipo istorija, bet  ir paaiškėjo, 
kad buvusi Seimo narė, pasirodo, buvo pavogusi pinigus iš savo 
darbovietės. 

A. Baura nepranešė apie siūlytą 
kyšį?

Trečiadienį debatuose A. Baura prasitarė, 
kad kai buvo Seimo nariu ir vyko R. Pakso 
apkalta, pas jį atėjo R. Pakso atstovai ir gali-
mai už palankų balsavimą siūlė „atsidėkoti“, 
nežinau kuo – pinigais, postais, išmokomis? 
Kodėl A. Baura tuomet nesikreipė į teisėsau-
gą, nežinau, nepaaiškino. Taip pat neatsakė, 
kodėl to nepadaro dabar – juk geriau vėliau 
negu niekad. Bandymas papirkti Seimo narį 
yra korupcinis nusikaltimas ir kas jau kas, 
bet ilgametis politikas A. Baura turėtų apie 
tai žinoti. Ir vėl nugalėjo partiniai interesai? 
Sakė, galbūt apie tai parašys memuaruose. 

Deja, bet su tokiu požiūriu kaip pono 
Antano Bauros, politinės korupcijos nenu-
galėsime niekada. Politinė korupcija „ėda“ 
Lietuvos žmonių pinigus, korumpuoti poli-
tikai ir verslininkai „melžia“ šalies biudžetą 
ir dėl to vis pritrūksta pinigų didesnėms 
pensijoms, didesniems atlyginimams ir so-
cialinėms garantijoms. Aš, skirtingai negu 
Antanas, visus man žinomus galimos val-
džios korupcijos atvejus keliu į viešumą, 
informuoju teisėsaugą ir darau viską, kad 
politikų korupcija Lietuvoje būtų pažabota.

Už praeitį ar už ateitį?
Jau šį sekmadienį Jūs turėsite galimybę 

pasirinkti - K. Krivickas ar A. Baura? Už ateitį 
ar už praeitį? Jūsų apsisprendimas nulems 
ar įvyks ir ar apskritai prasidės realūs, reika-
lingi, ryžtingi pokyčiai Anykščių krašte. Jūsų 
apsisprendimas nulems, ar Seime turėsite 
politiką, kuris atstovaus vietos valdžios ir 
partinius interesus, ar tokį, kuris matys pro-
blemas, nebijos jų kelti į viešumą ir ryžtingai 
gins vietos žmonių interesus! Jūsų ateitis 
- jūsų rankose! Kviečiu Jus šį sekmadienį, 
gegužės 7 dieną, ateiti į rinkimus ir balsuoti 
už ateitį!

Pagarbiai, Jūsų kandidatas  Kristupas 
Krivickas

Partijos interesai aukščiau 
visko?
Juk A. Baura vadovauja Anykščių partijos 

„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“ skyriui, 
jis ir turėjo būti kandidatas. Bet ne, tuomet jis 
sutiko užleisti vietą G. Kildišienei,  nes tokia 
buvo partijos vadovų valia. Jis pakluso ne 

rinkėjų, o partijos vadų valiai. Partiniai inte-
resai buvo svarbesni. Kuo visa tai baigėsi, 
mes žinome. G. Kildišienė visiškai susikom-
promitavo ir gėdingai pasitraukė iš Seimo. 
A. Baura savotiškai pakišo anykštėnams 
„kiaulę“ ir pats to nė neslepia. 

„Ji neatlaikė išbandymo valdžia“,  – da-
bar sako A. Baura. Dovanokit, bet tai Jūs, 
gerbiamas Antanai, neišlaikėt išbandymo 
pritardamas G. Kildišienės kandidatūrai 
Seimo rinkimuose. Ir privirėte tiek košės, 
kad anykštėnai iki šiol priversti ją srėbti. O 
sakote esąs patyręs politikas. 

Beje, paskelbus naujus rinkimus,  A. 
Baura viešai net kelis kartus pakartojo, kad 
juose dalyvauti neketina, kad atėjo metas 
užleisti vietą jaunesniems, naujosios kartos 
politikams, kad jis jau Seime buvo net dvi 
kadencijas, kad yra patenkintas dabartiniu 
savo darbu ir kandidatuoti nenori ir neketina. 
Ir netgi vietoje savęs pasiūlė kitą kandidatą 
– jauną, perspektyvų politiką, vietos Tarybos 
narį Raimondą Balsį.

Bet A. Baura ir vėl pakluso partijos vado-
vybės valiai. Partija liepė kandidatuoti – va-
dinasi, reikia kandidatuoti. Ir vėl A. Bauros 
apsisprendimą nulėmė partinis interesas. Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 571 

no Jūs pusėje, Antanai? Vietos žmonių, ar 
vietos valdžios?

Partiniai interesai aukščiau
visko?
Žmonės piktinasi naujuoju Darbo kodek-

su, kuris sumenkina jų socialines garanti-
jas. Bus lengviau dirbančiuosius atleisti iš 
darbo, mokės mažiau išeitinių, bus mažiau 
atostogų. Aš esu prieš tokį kodeksą. Esu 
prieš, kad yra bloginamos sąlygos dirban-
tiesiems, jie darosi dar labiau pažeidžiami. 
Tuo tarpu A. Baura didelės problemos ne-
mato ir čia. Sako, priimkime tokį nepalan-
kų dirbantiesiems Darbo kodeksą, o tada 
žiūrėsim, gal kažkada kažką pakeisim. 
Pasak A. Bauros, naujasis kodeksas turi 
įsigalioti nuo liepos 1 dienos. Matote, ir vėl 
A. Bauros atstovaujami partiniai interesai 
pasirodo svarbesni už paprastų eilinių 
žmonių nuomonę. Aš balsuočiau prieš 
naująjį kodeksą. Nes esu už paprastus, 
eilinius dirbančiuosius ir ginu jų interesus. 
Beje, mitinge prie Vyriausybės, kuriame 
dirbantieji reikalavo stabdyti jiems nepa-
lankų Darbo kodeksą, su Nagliu Puteikiu 
buvome vieninteliai politikai, kurie atėjome 
palaikyti žmones. 

45 000 A. Bauros sūnui – 
sutapimas?
Beje, trečiadienį vykusiuose debatuose 

taip ir neišgirdau įtikinančio atsakymo, kaip 
čia taip sutapo, kad 2008 metais, tais pačiai 
metais, kai A. Baura Seimo nariu tapo antrą-
jį kartą, jo sūnus Egidijus Baura iš ES fondų 
gavo daugiau kaip 45 000 eurų išmokų? 
Ūkininku Egidijus tapo 2002 metais. Pradėjo 
gauti išmokas. Ir gaudavo kasmet po keletą 
tūkstančių eurų. Ir staiga 2008 metais – 45 
000 eurų. Sakyčiau, tikrai didelė sėkmė jau-
najam ūkininkui. Jeigu ne vienas sutapimas 
– kad tais pačiais metais jo tėvas A. Baura 
tapo Seimo nariu. Žinot, gal ir nieko čia to-
kio, bet minčių kyla visokių. Aš asmeniškai 
tokiais sutapimais nelabai tikiu. 

Šaltas pavasaris stabdo ir 
deklaravimą. 

Šaltas pavasaris šiek tiek sutruk-
dė aktyvesniam pasėlių deklaravi-
mui.  Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Baura teigia, kad kol 
kas pasėlius deklaravo vos apie 7 pro-
centus žemdirbių. „Paprastai ūkinin-
kai, kol nepasėja, nelinkę deklaruoti. 
Iki dabar rajone - tiek mūsų skyriuje, 
tiek seniūnijose - jau deklaravo 232 
ūkininkai, didžioji jų dalis – smulkie-
ji“, - teigė A. Baura. 

Žemės ūkio skyriaus vyresnysis 
specialistas Antanas Girskus teigė, 
kad „šiemet nauja tai, kad keičiama 
paraiškų registravimo tvarka. Sie-
kiant sumažinti administravimo naštą 
tiek pareiškėjams, tiek seniūnijų bei 
konsultavimo biurų darbuotojams, 
atsisakoma popierinių paraiškų re-
gistravimo lapų pildymo ir teikimo 
tvarkos, pakeičiant ją bendru paraiš-
kų teikimo registru, t. y. atitinkamu 
žurnalu. Tokia pati nauja tvarka bus 
taikoma ir keičiant paraiškos duo-
menis.  Pareiškėjams, kurie paraiškas 
teiks savarankiškai, paramos paraiš-
kų informacinėje sistemoje (PPIS) 
patvirtinus paraiškos duomenis ji bus 
laikoma pateikta ir jokių registravimo 
dokumentų NMA teikti nereikės.“

A. Girskus atkreipė dėmesį,  kad 
kai paraiška teikiama savarankiškai 
užpildant paraiškos elektroninę for-
mą, prisijungus prie PPIS, pareiškė-
jas ne vėliau kaip iki einamųjų metų 
rugpjūčio 1 d. privalo Agentūrai pa-
teikti taisyklių sertifikuotos sėklos 
įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus 
dokumentus.

Beje, visiems pareiškėjams teikiant 

Deklaravimas gausus naujovių
Deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms 

išmokoms gauti bus galima iki birželio 6 d. (pavėluotai iki liepos 1 
d.). Šiemetinis deklaravimas pakankamai gausus naujovių – visų 
pirma atsisakoma popierinių paraiškų registravimo lapų

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

už plotus pagal Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos 
priemones, nustatymo metodika.

Bus taikoma nauja pažeidimų įver-
tinimo sistema. Kai plotuose nusta-
tomi žemės ūkio veiklos vykdymo 
kriterijų (pievų šienavimo, pūdymo 
išlaikymo ir kiti reikalavimai) neati-
tikimai, netinkama paramai gauti yra 
laikoma tik ta ploto dalis, kuri neati-
tinka reikalavimų, o ne visas lauko 
plotas, kaip buvo anksčiau.

Asižvelgus į atnaujinamas ES re-
glamentų nuostatas, pūdymo plotams 
nustatomas privalomas išlaikymo lai-
kotarpis (nuo einamųjų metų sausio 1 
d. iki liepos 31 d.) – šiuo laikotarpiu 
tokiuose plotuose negalės būti vykdo-
ma jokia žemės ūkio gamyba.

 
Deklaruoti  galima ir mišką
 
Ekologiniu atžvilgiu svarbių vie-

tovių (EASV) reikalavimo įgyven-
dinimo tvarkoje yra pasikeitimų: 
įsėliui gali būti naudojamos visos tiek 
baltyminės, tiek nebaltyminės žolės; 
posėlį, susidedantį iš ne mažiau kaip 
dviejų vasarinių augalų rūšių sėklų, 
reikės pasėti ne vėliau kaip iki rug-
pjūčio mėnesio vidurio, kad nuo rug-
sėjo 1 d. iki spalio 15 d. laikotarpiu 
būtų matomi jau sudygę pasėliai; kai 
yra deklaruojami azotą kaupiantys 
augalai ariamoje žemėje, po derliaus 
nuėmimo šiuos plotus galima bus 
ne tik apsėti iki lapkričio 1 d., bet ir 
palikti juos nesuartus ne trumpiau 
kaip iki gruodžio 15 d., o paliktoje 
ražienoje bus leidžiama atlikti lengvą 
paviršiaus kultivavimą; jeigu azotą 
kaupiančių augalų mišinių sudėtyje 
vyraus baltyminiai augalai, visi tokie 
mišiniai bus laikomi tinkamais.

 Kinta ir užskaitai naudojamų 
kraštovaizdžio elementų (miškelių, 
tvenkinių ir kūdrų, palaukių, grio-
vių) deklaravimo tvarka. Bus galima 
deklaruoti ir didesnius elementus nei 

iki šiol. Sudaryta galimybė deklaruoti 
ir du greta esančius skirtingus krašto-
vaizdžio elementus. Dabar bus galima 
deklaruoti ne tik įsiterpusius pareiš-
kėjo deklaruotoje ariamoje žemėje 
kraštovaizdžio elementus, bet ir tuos, 
kurie be privalomo ribojimosi tik su 
vieno pareiškėjo deklaruota ariamą-
ja žeme, taip pat ribojasi su paramai 
netinkamais plotais arba to paties pa-
reiškėjo valdomais deklaruotais dau-
giamečių pievų ir arba daugiamečių 
sodinių plotais.

Pertvarkyta ir susietosios paramos 
už plotą schema. Pasirinkta įgyven-
dinti tris naujas susietosios paramos 
schemas. Tai – parama už sertifikuota 
sėkla apsėtus javų plotus; parama už 
plotus, kuriuose auginamos sėklinės 
bulvės; parama už plotus, kuriuose 
auginami cukriniai runkeliai. 

Nedideli pakeitimai numatyti ir 
nuostatose, įgyvendinančiose paramą 
už daržovių auginimą uždarajame 
grunte.

Beje, A.Baura dar atkreipia anykš-
tėnų – miškų savininkų dėmesį, kad 
jie nepamirštų deklaruoti miškų plotų, 
kurie įeina į „Natura 2000“ plotus. 

Mylimam tėveliui mirus 
užjaučiame Vytautą ŠAKĖ-
NĄ.

UAB “Degsta” kolektyvas

paraišką bus privalu pareikšti sutiki-
mą, kad NMA, siekdama patikrinti 
dėl aktyvaus žemės ūkio veiklos su-
bjekto kriterijų įgyvendinimo pareiš-
kėjų pateiktus duomenis, turėtų teisę 
gauti būtiną informaciją iš Valstybi-
nės mokesčių inspekcijos bei kitų ins-
titucijų apie pareiškėjo ūkinę veiklą.

Reikalavimai, taikomi 
visiems pareiškėjams

2017 metų paramos administravi-
mo nuostatose yra  ir daugaiu naujo-
vių. 

Nauja, kad pakeista jau pati 2017 
m. deklaravimo taisyklių struktūra: 
skyriai suskaidyti į skirsnius, kurie 
atitinka konkrečioms paramos sche-
moms ar specifiniams reikalavimams 
skirtas nuostatų grupes, pernumeruoti 
arba pakeisti kai kurie priedai.

Plotus bus privalu deklaruoti dar 
atsakingiau, t. y. deklaruoti tik aiškia 
žemės valdymo teise (nuosavybės, 
nuomos ar panaudos pagrindais) 
valdomus plotus. Taip pat, jeigu de-
klaruojamuose plotuose einamaisiais 
metais bus atliekami darbai, lemsian-
tys šių plotų atitiktį paramos reikala-
vimams, pavyzdžiui, vykdomos sta-
tybos, melioracijos sistemų įrengimo 
ar tvarkymo darbai ar kt., tokie plotai 
privalės iš anksto būti deklaruojami 
kaip einamaisiais metais neatitinkan-
tys paramos skyrimo reikalavimų 
arba netinkami paramai.

Aiškiai apibrėžta ir pareiškėjų ver-
tinimo dėl galimai neteisėtai sukuria-
mų sąlygų paramai gauti procedūra. 
Nacionalinės mokėjimo agentūros 
(NMA) darbuotojai vadovausis Gali-
mai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant 
gauti tiesiogines išmokas ir paramą 

šiupinys
Medalis. Lietuvos monetų kaly-

kla pagamino medalį Anykščiams. 
„Jame iškaldinome tai, kas artima 
ir brangu kiekvieno anykštėno šir-
džiai - Lajų taką, Puntuko akmenį, 
siauruką, šv. Mato bažnyčią, Laimės 
žiburį“, - praneša Monetų kalykla.  
Medalį galima įsigyti pakabinamą 
arba lankstinuke. Medalių kaina – 8 
(lankstinuke) ir 7 eurai. 

Sukčiai. Anykščių policijos pa-
reigūnai pastebėjo, kad telefoniniai 
sukčiai praėjusį savaitgalį atakavo 
anykštėnus. Sukčiai, norėdami ap-
gauti žmones ir išvilioti pinigus, 
sukuria vis naujų istorijų. Neretai 
paskambinę prisistato policijos, 
mokesčių inspekcijos, bankų, ,,So-
dros’’ ar kitų įstaigų darbuotojais, 
prašo žmonių pasakyti savo as-
mens duomenis, patikrinti tariamai 
netikrus pinigus.

Šokiai. Iš praėjusį  savaitgalį Tartu 
(Estija) vykusio gatvės šokių čempi-
onato ,,European cup 2017’’ Anykš-
čių Antano Baranausko mokyklos 
mokinės, šokių studijos ,,INTRUS” 
šokėjos Renata Krasauskaitė, Lukre-
cija Valaitytė, Dolorita Uselytė, Aiva 
Berlinskaitė ir Agnė Ramaškaitė  
grįžo su sidabro medaliais. Varžy-
boms merginas ruošė trenerė Goda 
Venslauskaitė. Dėl Europos taurės 
varžytis atvyko 2 400 šokėjų. 

Laukiam... Keli „Anykštos“ 
prenumeratos loterijos laimėtojai 
iki šiol neatsiėmė laimėtų prizų: 
Veronika Milaševičienė iš Ra-
guvėlės neatsiėmė 10 eurų čekio 
apsipirkti Anykščių vartotojų koo-
peratyvo parduotuvėje „Dovanos“, 
Vytautas Pivoriūnas iš Antrųjų 
Svirnų, anykštėnai Vladas Baltrū-
nas ir Augustas Staškevičius  - ap-
silankymo čekių Anykščių plauki-
mo baseine „Bangenis“, Gražina 
Banienė iš Papiškių – „D/leterrs“ 
šaliko. Minėtų prenumeratorių lau-
kiame „Anykštos“ redakcijoje. 

užjaučia
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įvairūs

parduoda
Nekilnojamasis turtas

34 kv. m butą (po kapitalinio re-
monto, su baldais) Ramybės mi-
krorajone renovuotame name.

Tel. (8-610) 22592.

Kuras

Skaldytas malkas, briketus, me-
džio granules. Pristato. 

Tel. (8-607) 99455.

Sausas ir drėgnas malkas kala-
dėlėmis. Atveža. 

Tel. (8-613) 11010.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

 Gyvuliai

2 metų Lietuvos sunkiųjų veislės ku-
melaitę su kilmės dokumentais.

Tel. (8-655) 62333.

Darbinį arklį.
Tel. (8-602) 62280.

Kita

Rankų darbo rąstinę pirtį. Stato rąs-
tinius pastatus. 

Tel. (8-611) 27834. 

Pastoviai nebrangiai - spygliuočio 
lentas, grindines lentas iš rusiškos 
medienos. Gali pristatyti i vietą. 

Tel. (8-686) 00656.

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

Tel. (8-687) 45219.

Dideles maistines bulves - 0,20 
Eur/kg, dviejų veislių sėklines bulves 
- 0,20 Eur/kg ir pašarines. Atveža.

Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768.

Valgomas, sėklines ir pašarines bul-
ves. Atveža.

 Tel. (8-630) 59656.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža.

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

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

Tel. (8-607) 12690.

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

Tel. (8-614) 33442.

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

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Kavarsko paukštynas
PARDUODA:

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, dede-

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

Gegužės 7 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, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų. Jei vė-
luosime, prašome palaukti Tel. (8-608) 69189. 
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje 
7.15, Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15, 
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30, 
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Gegužės 11 d. 
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudo-
mis, 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

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

PAM I NK LA I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

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

Tel. (8-609) 68720.

Gegužės 7 d. Anykščių kartodrome įvyks 
Lietuvos kartingo čempionato lenktynės.

Kvalifikacija 10 val., Važiavimai 11 val.

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

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

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

Šeima išsinuomotų tvarkingą 
dviejų kambarių butą.

Tel. (8-646) 81670.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-687) 76191.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpy-
klas, valymo įrenginius. Mini eks-
kavatoriumi kasa vandens šulinius 
iki 7 rentinių, tranšėjas vandentie-
kiui, jungia hidroforus. Parduoda 
rentinius, atveža.

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

Gamina šarvuotas duris, garažo 
vartus, kalviškas tvoras, kiemo var-
tus.

Tel. (8-647) 87625.

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

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

Dažo namus. Greitai, pigiai, garan-
tija. 

Firma “Dailus namas”. 
Tel. (8-679) 90305.

Valo krosnis ir kaminus, juos remon-
tuoja. Mūrija akmenis. Dažo namus.

Tel. (8-600) 81264.

Kloja trinkeles (savo arba kliento 
medžiagomis), stato tvoras. Mūro, 
betonavimo darbai. 

Tel. (8-650) 48472. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-656) 77315.

Sutvarko apleistą žemę: iškerta 
ir išveža želdinius.

Tel. (8-687) 59061.

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

Valstybės mastu tai nėra gera 
praktika, kai kuris iš veiklių minis-
trų paima ir tam tikrai sričiai pride-
da ir sako: „Bendrame krepšyje yra 
įdėta“. O Finansų ministerija sako, 
kad įstatymas leidžia skirstyti taip, 
kaip matot, kad reikalinga. Dvejo-
poje situacijoje mes buvome“, – 
kaltų ieškojo meras K. Tubis.

Vicemeras pageidauja 
griežtesnių nurodymų

Kultūros sritį kuruojantis Anykš-
čių rajono vicemeras, konservato-
rius Sigutis Obelevičius tvirtino, 
kad kalčiausia - šalies valdžia, nes 
per daug... savivaldybėms paliko 
galių.

 „Dar ankstesnio Seimo komite-

to posėdyje sakiau, kodėl Kultūros 
ministerija žaidžia su tomis prie-
mokomis? Patvirtintų koeficientus 
ir neliktų jokių išvedžiojimų“, – 
„Anykštai“ dėstė vicemeras.

„Jei žiūrėti įstatymų raidę -  jei 
savivaldybė pinigų kultūrininkams 
neatiduotų, tai niekas jų neatim-
tų. Bet atsiranda biudžete nema-
žai sutaupytų lėšų ir per metus ar 
dvejus gera valia juos grąžinsime“, 
– dėstė vicemeras, bandydamas 
demonstruoti, kad nebijo jis R. 
Karbauskio.

Prireikė antros kadencijos

Konservatorius Seimo narys S. 
Jovaiša iki 2012-2016 metų Seimo 
kadencijos pabaigos kultūrininkų 
klausimo išspręsti nepajėgė, spren-
dimui prireikė antros kadencijos. 

S. Jovaiša prirašė šūsnis raštų 
įvairioms šalies institucijoms. O 
vietinių politikų net buvo išjuok-
tas. Kai S. Jovaiša prieš metus 
įtikinėjo Anykščių rajono tarybą 
kultūrininkams gera valia grąžinti 
pinigus, jį  vietos politikai barė, ko 
jis lenda į svetimą daržą. Neparti-
nis rajono Tarybos narys Arūnas 
Liogė per posėdį apie kultūrininkų 
algas kalbėjusiam S.Jovaišai liepė 
nepolitikuoti, o „darbietis“ Alfry-
das Savickas apskritai nurodė S. 
Jovaišai važiuoti į Prienų rajoną ir 
atstovauti prieniškių interesams. 

Vis dėlto Seimo narys S. Jovai-
ša buvo kantrus ir, sulaukęs naujos 
valdžios, raštu kreipėsi į Seimo po-
zicijos ir Kultūros komiteto lyderį 
R. Karbauskį. O kaip minėjom, 
pastarasis aiškiai pademonstravo, 
jog turi tvirtą stuburą. 

Anykščių kultūrininkai atgaus savo pinigus
Faktas: „Direktorė priedų negavo, kontrolierius gavo. Dabar meluos, kad 

gavo už tai, kad valstybės tarnyboje dirba 20 metų.“
??? ( atsakymas į: Faktas): „O tai kiek dirbo? Jei toks “Faktas”, tai gal 

tiksliai žinai? Gal čia iš tikrųjų rimtas pažeidimas ir reikia į teisėsaugą kreip-
tis? Tik kažkodėl ne kontrolierių, o direktorę prokuratūra tampo. Ar aš ne taip 
ką suprantu...“

Atminčiai  (atsakymas į: ???): „Vertintojų vertinimo komisijai A.J. La-
kačauskui pakelti kategoriją pasiūlė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, 
o komisijos sprendimą dar tvirtins Anykščių rajono taryba. Kalbėdamas su 
„Anykšta“, rajono meras K. Tubis džiaugėsi jo darbu. „Vertinimo komisijai 
aš pristačiau. Sakiau, kad jis ne tik atlieka patikrinimus pagal planą, bet ir 
kai iškyla skubus reikalas, kai reikia operatyviai išvažiuoti. Labai džiugu, kad 
mūsų kontrolierius suranda būdų per trumpą laiką atlikti darbą ir surašyti 
pažymą”, - apie A.J. Lakačauską „Anykštai“ kalbėjo meras.

Taigi: „Niekaip nesuprantu, kodėl tokius klausimus turi nagrinėti Seimo 
nariai, argi tokius klausimus turi spręsti Seimas, ar tai jo funkcija, kodėl dar-
buotojai iš karto į Seimo kontrolierių nesikreipia.“

Juozas: „Negražu, kad kažkas sugalvojo kultūros darbuotojams neišmo-
kėti dalies atlyginimo Be to, neišgirstam priežasties kodėl. Anykščiuose šios 
profesijos žmonėms tikrai yra kas veikti, o gaunasi taip, jog kaimynai gavo, o 
mūsiškiai - ne. Toks ,,paskatinimas“ tikrai neprideda nei noro, nei iniciatyvos, 
nei motyvacijos. Jovaiša šaunuolis, kad parodė iniciatyvą spręsti tą klausimą 
aukščiausiame lygyje.“

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.) 

balsai internete (anyksta.lt):
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

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

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

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

PERKAME 
MIŠKĄ SU ŽEME 
ARBA IŠSIKIRSTI. 
MOKAME BRANGIAI.

Tel. (8-604) 84051.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

SUPERKAME SRAIGES
Didesnį kiekį paimame 

iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai, 
Tel. (8-601) 21323.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto, sutvarkome dokumentus. 

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. 
Tel.: (8-647) 87959.

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

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

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 

IEŠKO AUTOVEŽIŲ IR 
VILKIKŲ 

VAIRUOTOJŲ DARBUI 
EUROPOJE!!!

 Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos 

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

*Neturinčius vairavimo patir-
ties – APMOKOME!!!

Mob.: +370 671 15152

STATKORPAS AB 
SIŪLO DARBĄ

   
ELEKTROMONTUOTOJAMS

Kabelinių, oro linijų montavi-
mo darbams atlikti formuojama 
(4-5 žmonių) brigada.

 Reikalavimai:
-turėti profesinę kvalifikaciją 

ar elektrotechninį išsilavinimą;
-pageidautina darbo patirtis.
 

Informacija tel. 8-612-14884.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti 
el.p.: statkorpas@zilinskis.com

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

Įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti. Sąžiningai įvertina ir su-
moka.

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trak-
torius.

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-628) 07656.

Skubiai - automobilius visą parą.
Tel. (8-621) 60671.

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, traktorius, įvairią tech-
niką. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 
5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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

Tel. (8-662) 50592.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

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

Tel. (8-686) 11232.

ŽŪB “Elma” reikalinga buhalterė.
Tel. (8-682) 97420.
  
UAB „Anrestas“ reikalingi tinkuo-

tojai, gipso montuotojai, plytelių 
klijuotojai, dažytojai, fasado šiltin-
tojai.

Gegužės g. 14, Anykščiai. 
Tel. (8-381) 52500.
  

Reikalinga šeima be žalingų įpro-
čių prižiūrėti ir gyventi sodyboje. 

Tel. (8-656) 49070.

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

Tel.: (8-687) 58269, 
(8-687) 58237.

Reikalingi 
ekskavatorininkai, 
buldozerininkai. 

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

Reikalingas 
suvirintojas. 

Tel. (8-698) 46745.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė įkliūva dėl naujo nu-
rodymo pranešti apie statybos 
darbus savivaldybei

mėnulis
gegužės 5-8 d. - priešpilnis.

oras

5

16

Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė.

Irena, Mykolas, Barvydas, 
Neris, Pijus, Angelas, Anielius.

šiandien

gegužės 6 d.

gegužės 7 d.

gegužės 8 d.

Domicelė, Domicijonas, 
Butautas, Rimutė, Danutė, 
Stanislovas.

Stanislovas, Viktoras, Džiu-
gas, Audrė, Mykolas, Stasys.

vardadieniai

anekdotas

Vienąkart tarkavo bulves,
Mašina baisingai burzgė.
Šitiek gavo pastabų 
Dėl tarkavimo darbų.

Nepatenkinti kaimynai
Padėties visai nežino, 
Manė  - butą remontuoja
Ir triukšmauti sugalvojo.

Iškvietė, bet ne policiją -
Darbo priežiūros komisiją,
Liepė rodyti, ką dirba,
Nes pas juos indaujos virpa.

Amiliutė net išbalo
Greitai patiekė ant stalo
Cepelinų visą kalną –
Lai pikti kaimynai valgo.

Po šv. Mišių Anykščių šv. Mato 
bažnyčioje ugniagesių gelbėtojų 
komandos susirungė ugniagesybos 
rungtyje. Komandą sudarė 6 nariai, 
dalyvavo 6 komandos. Reikėjo su 
gaisrinės tarnybos automobiliu paim-
ti vandenį iš rezervuaro, nutiesti šlan-
gas, pataikyti į taikinį vandens čiurkš-
le, kol užsidegs mėlynas švyturėlis. 
Be baudos taškų per 1 min. 47,06 
sek. trasą įveikė Visagino koman-
da, puse minutės aplenkusi Utenos 
komandą. Trečią vietą užėmusiems 
zarasiškiams trasoje prireikė 2 min. 
45,36 sek., o anykštėnai, vos sekun-
de nusileidę, tačiau baudos sekundžių 
užsidirbę, užėmė 4 vietą. Molėtai ir 
Ignalina pasidalino 5 – 6 vietas.

Nuaidėjo trys senovinės patrankos 
salvės „Už Lietuvą“, „Už ugnia-
gesius gelbėtojus ir „Už gyventojų 
saugumą“, kurias ugniagesiams gel-
bėtojams profesinės šventės proga 
dovanojo Anykščių technologijos 
mokykla. Šaudė metalo meistras, tau-
todailininkas  Bronius Budreika. 

Sveikinimo kalbą ugniagesiams 
gelbėtojams sakė ir apdovanojimus 
teikė Utenos apskrities priešgaisri-
nės gelbėjimo valdybos viršininkas, 
vidaus tarnybos pulkininkas Olegas 
Kovalevskis, pastebėjęs, kad per me-
tus ugniagesiai gelbėtojai apskrityje 

Apdovanojo išgelbėjusius žmogaus 
gyvybę Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos terito-
rijoje Utenos apskrities ugniagesiai gelbėtojai šventė Šv. Florijo-
no – gaisrų sergėtojo dieną. 

Vyko varžybos, buvo apdovanoti geriausi ugniagesiai gelbėto-
jai, griaudėjo patrankos šūviai, valgyta ugniagesių košė. 

gesino daugiau kaip pusšešto šimto 
gaisrų, o gelbėti žmonių buvo išvykę 
beveik tūkstantį kartų. 

O. Kovalevskis prisiminė balan-
džio 17–osios gaisrą Anykščių mies-
te, Ramybės gatvėje, kuomet drąsaus 
gyventojo ir ugniagesio gelbėtojo, 
kuriam, beje,  buvo ne tarnybos me-
tas, dėka buvo išgelbėta žmogaus 

gyvybė. Degė vieno kambario butas. 
Nors jau buvo iškviesti ugniagesiai 
gelbėtojai, nelaimę pastebėjęs to pa-
ties namo pirmo aukšto gyventojas 
Albertas Vaitiekūnas žinojo, kad de-
gančiame bute yra žmogus, tačiau 
patekęs į patalpą per dūmus jo ne-
matė, tik pašaukęs išgirdo jo balsą. 
Pamatęs gaisrą į pagalbą atskubėjo 
kaimynystėje gyvenantis Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
budinčios pamainos vadas, vidaus 
tarnybos vyresnysis leitenantas Man-
tas Bagdzevičius. Nedelsdami vyrai 
degančiame bute surado jo gyventoją 
ir jau be sąmonės išnešė jį į lauką ir 
perdavė medikams. Žmogaus gyvybė 
buvo išgelbėta.

Už ryžtą, drąsą ir išgelbėtą gyvybę 
Albertas Vaitiekūnas buvo apdovano-
tas valstybinės priešgaisrinės gelbė-

jimo tarnybos pasižymėjimo ženklu 
„Už nuopelnus gyventojų saugai“, o 
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos budinčios pamainos vadui, 
vyresniajam leitenantui Mantui Bag-
dzevičiui buvo įteiktas ženklas „Už 
nuopelnus priešgaisrinei gelbėjimo 
tarnybai“. Pasak Anykščių priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos viršininko 
Sauliaus Slavinsko, tai tik vienas 
atvejis iš pasirengusių bet kuriuo metu 
ateiti gyventojams į pagalbą ugniage-
sių gelbėtojų kasdienybės. „31 ugnia-
gesys gelbėtojas, pasiskirstę į keturias 
pamainas, budi ištisą parą, visuomet 
pasirengę ne tik gesinti gaisrą, bet 
pagelbėti žmonėms bet kokioje ne-
laimėje ar įvykyje“, - sakė ugniagesių 
gelbėtojų viršininkas. 

Buvo apdovanoti ir kitų rajonų ge-
riausi ugniagesiai gelbėtojai. 

Žmogaus gyvybę ne tarnybos metu padėjęs išgelbėti ugniagesys 
gelbėtojas Mantas Bagdzevičius. 

Per iškilmingą ugniagesių gelbėtojų rikiuotę griaudėjo patran-
kos šūviai. 

Varžybų akimirka.                  Autoriaus nuotr.

Tėvas maudo vaiką:
– Matai, tėvelis irgi gali tave iš-

maudyti, o sakei, kad be mamos 
prapulsime!

– Taip, bet mama prieš maudy-
dama visada nuaudavo batukus…


