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Problemos
Girdėjau, kad labai pavojinga 

gerti per mažai vandens, o da-
bar perskaičiau, kad per daug 
vandens gerti – dar pavojingiau. 
Prisipilu stiklinę ir svyruoju – 
gerti ar ne? Tai akivaizdžiausias 
įrodymas, kaip skaitymas ken-
kia žmogaus organizmui. 

Pagalvoju, kad geriantiems 
alų tokių dilemų nekyla. 

Linas BITVINSKAS

Pristatymas. Šiandien 14 valan-
dą Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre aktorė Do-
loresa Kazragytė pristatys savo knygą 
„…be pabaigos…“. Renginio metu 
bus galima įsigyti autorės knygų su 
nuolaida.

Knyga. Šiandien 15 valandą 
Anykščių viešojoje bibliotekoje bus 
pristatoma žurnalisto Lino Bitvinsko 
knyga „Vaikiškas parkas“. Autorių 
kalbins žurnalistas Vidmantas Šmi-
gelskas. 

Stotis. UAB „Kautra“, kurios 
vienu iš akcininkų yra anykštėnas 
Vygantas Šližys, pradėjo Kauno au-
tobusų stoties statybas. Bendrovės 
„Kautra“ centrinė būstinė yra laikino-
joje sostinėje.

Rezultatai. Per 2016 Seimo rin-
kimus greičiausiai bus suformuota 
Anykščių-Panevėžio apygarda. Jeigu 
projektas bus patvirtintas, Seimo narį 
mes, anykštėnai, rinksime kartu su 11 
Panevėžio rajono apylinkių rinkėjais.  
Per 2012 metų Seimo rinkimus di-
džiojoje dalyje prijungiamų apylinkių 
akivaizdžią persvarą turėjo kairieji, 
ypač Darbo partija. Keliose mažose 
Panevėžio rajono apylinkėse už Dar-
bo partiją 2012-aisiais balsavo net 45 
proc. rinkėjų, tuo tarpu Liberalų sąjū-
dis kai kur rinko vos 3 proc. balsų.

Registracija.Seniūnams savi-
valdybės administracija žiemos 
laikotarpiu nurodė stebėti oro sąly-
gas. Kiekvieną dieną jiems privalu į 
žurnalą registruoti oro temperatūrą, 
vėjo kryptį ir kitus meteorologinius 
duomenis. Naujovė įdiegta tam, kad 
seniūnijose žiemos laikotarpiu būtų 
geriau prižiūrimi keliai.

Muzika. Portale anyksta.lt kiekvie-
ną savaitę yra pristatomi anykštėnų 
sukurti muzikos kūriniai. Dainų au-
toriai ir atlikėjai savo kūrybą kviečia-
mi siųsti el.pašto adresu robertas.a@
anyksta.lt 

Perspėjimas. VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis” gauna in-
formacijos, kad transporto priemo-
nėmis važiuojama per geležinkelį 
tam neskirtose vietose. Vairuotojai 
perspėjami, kad apie tokius atvejus 
bus pranešama policijai, už tai gre-
sia administracinė atsakomybė.

Vonios ir stiklainiai - 
dar ne kultūra

Prieš kelis mėnesius įsteigta UAB “Bugiris”, kurios viena iš 
darbuotojų - Jurgita Bugailiškienė yra buvusi Anykščių mero 
Sigučio Obelevičiaus patarėja kultūrai, laimėjo Anykščių rajono 
savivaldybės paskelbtą konkursą ir apsiėmė už 5000 eurų sukurti 
kultūros strategiją, kuri leis Anykščiams tapti Europos kultūros 
sostine 2022 metų rinkimuose. 

Nuomonės, kaip vertina Anykščių galimybes šiame konkur-
se, klausėme vieno iš paraiškos Europos komisijai dėl Vilniaus 
nominavimo Europos kultūros sostine 2009 m. bendraautorių ir 
daugybės kultūrinių iniciatyvų autoriaus, vieno iš Lietuvos dailės 
muziejaus vadovų Vytauto BALčiūNO.

Visą gyvenimą kultūros strategijų kūrimo ir įgyvendinimo srityje 
dirbantis Vytautas Balčiūnas kritiškai vertina Anykščių galimybes 
Europos kultūros sostinės rinkimuose įveikti didžiuosius Lietuvos 
miestus. Beje, V.Balčiūnas yra vadovavęs Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio–Žukausko memorialiniam muziejui, buvo vienas iš 
Pasaulio anykštėnų bendrijos steigėjų.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Kaip rajono gyvenimas klosty-
tųsi, jei sulauktume gilios ir šaltos 
žiemos? Utenos regiono kelių tar-
nybos Anykščių kelių tarnybos Da-
lius Stasiukonis prognozavo, kad 
dėl to baimintis nėra pagrindo.

„Paskutinius dešimt metų ne-
pamenu rimtos žiemos. Klimatas 
šiltėja, kataklizmų nesitikiu“, - kal-
bėjo D.Stasiukonis, prisimindamas 
laikus, kai kelininkams tekdavę 
įveikti net iki 3 metrų aukščio snie-
go pusnis.

Vis dėlto, jeigu imtų stipriai 
snigti, kelininkai pripažįsta, kad 
problemų iškiltų.

„Ekstremalu tada, kai sninga 12 
valandų be perstojo. Jeigu būtų 
rimtas sniegas, kelius nuvalyti per 
nustatytą laiką būtų gana sudėtin-
ga“, - sakė D.Stasiukonis.

Kibernetinių atakų rajone 
gal ir nebus...
Gyventojai  gali būti ramūs – rajono valdžia mano, kad ekstre-

malioms situacijoms Anykščių rajone pasiruošta. Tai paaiškėjo 
gruodžio 3 dieną savivaldybėje vykusiame Ekstremalių situacijų 
komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo už rajono kelių bei gatvių 
būklę atsakingos įmonių, savivaldybei pavaldžių bendrovių vado-
vai, savivaldybės specialistai.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kelių tarnybos viršininkas Dalius Stasiukonis kata-
klizmų šią žiemą neprognozuoja.

- Anykščių savivaldybė nori, 
kad Anykščiai taptų 2022 metų 
Europos kultūros sostine. Kaip 
jūs, būdamas vienu iš paraiškos 
Europos Komisijai dėl Vilniaus 
nominavimo Europos kultūros 
sostine 2009 m. bendraautorių 
ir turintis didžiulę kultūros pro-
gramavimo patirtį, vertinate, ar 
realios tokios ambicijos? 

- „Lietuvos žiniose“ (Daiva Ba-
ronienė, „Anykščiai siekia tapti 
Europos kultūros sostine“, 2015-
11-09, lzinios.lt) perskaičiau apie 
šį Anykščių savivaldybės ketini-

mą ir keisčiausius motyvus to su-
manymo įgyvendinimui. 

Nėra įmanoma suprasti, iš kur 
kilo šis ketinimas, kam tai atėjo 
į galvą. Formaliai Anykščiai turi 
galimybę dalyvauti nacionalinėje 
atrankoje, o ją laimėti bei pateikti 
paraišką Europos Komisijai – jo-
kių. Tai ne nacionalinė programa 
„Lietuvos kultūros sostinės“ ar 
kuris kitas lokalinis projektas. 
Jam taikoma visai kita reikalavi-
mų visuma, kuriuos būtina žinoti, 
suprasti.

Mokyklų 
tualetuose 
nerasta 
tualetinio 
popieriaus

rievės
Vidmantas ŠMiGELSKAS: „Pa-

galiau pilis bus naudinga karo atveju 
–  rusai ją puls kaip strateginį Lietuvos 
objektą, o tuo laiku mes tyliai tyliai su-
sėsim į baidares ir - į Gotlandą...“

Pergalės Seimo narį išmokė 
nejausti pavydo

Garsus krepšininkas, dabar 
politikas, konservatorius Ser-
gejus Jovaiša yra įsitikinęs, kad 
žmogus pasimoko tik iš savo, o ne 
kitų padarytų klaidų: „Tai sakau 
iš savo patirties“.
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spektras

Temidės svarstyklės
Nuvarė. 2015-11-30 apie 0 val. 

40 min. 26-erių metų vyras paste-
bėjo, kad pavogtas jam priklausantis 

automobilis, kuris stovėjo nesaugo-
moje automobilių aikštelėje, J.Biliūno 
gatvėje. Nuostolis – 1 500 eurų. Au-
tomobilis vėliau rastas Anykščiuose, 

Ladigos gatvėje.
Vagystės. 2015-10-29 Anykščiuo-

se, A.Baranausko aikštėje, iš darbo ka-
binete paliktos rankinės buvo pavogta 

90 eurų. 2015-11-02 Anykščiuose, 
Vilniaus gatvėje, iš darbo kabinete 
paliktos rankinės buvo pavogta pini-
ginė. Nuostolis – 55 eurai. 

Tiesa, pradėjusi veikti elektroni-
nio įleidimo sistema kol kas neper-
vargsta – stabdyti įeinančius žmo-

Lajų tako srautų reguliuoti nebereikia
Lajų tako lankytojų srautas atslūgo. Darbo dienomis jame ap-

silanko tik po keliasdešimt žmonių, tačiau savaitgaliais turistų 
klegesys netyla. Praėjusį savaitgalį – nuo penktadienio iki sekma-
dienio – Lajų take apsilankė per 1000 žmonių.

nes rudenį nereikėjo, vienu metu 
nebuvo susigrūdęs toks lankytojų 
skaičius, kuris galėtų kelti grėsmę 

Lajų tako konstrukcijoms. 
Tikimasi, jog lankytojų Lajų 

take padaugės, kai medžius pa-
dengs sniegas. Po pirmojo šių 
metų sniego buvo juntamas turis-
tų srauto padidėjimas, žmonės ėjo 
pažiūrėti apsnigtų medžių lajų ir 
viršūnių.

Darbo dienomis  šalia Lajų tako 
prekybininkai nedirba. Užvertas ir 
stacionarus „Pasagėlės“ paviljonas. 
Tiesa, savaitgaliais ši prekybos vie-
ta veikia. Kiti prekybininkai buvo 
išsipirkę tik laikinuosius leidimus 
ir, sumažėjus žmonių srautui, savo 
palapines susivyniojo.  

Atsigriebė. Prezidentė dalia Gry-
bauskaitė - ne iš tų, kurie praleidžia 
progą atsigriebti. Tai parodė ir įsi-
liepsnojęs Viešojo saugumo tarnybos 
(VST) skandalas, kurio fone šalies va-
dovė supliekė vidaus reikalų ministrą. 
Naujasis VST vadas Ričardas Pocius 
ir vidaus reikalų ministras Saulius 
Skvernelis verčiau turėjo tyliai spręs-
ti tarnybos problemas, o ne rengti 
“televizinius spektaklius” ir “raganų 
medžioklę”. Taip D.Grybauskaitė 
įvertino R.Pociaus, viešai išdėsčiusio 
įsisenėjusias VST bėdas, elgesį. Susi-
darė įspūdis, kad prezidentė pasinau-
dojo proga atkeršyti ir ministrui, kurį 
buvo apkaltinusi politinės kultūros 
stoka, bet jis vis tiek neatsistatydino. 

Linijos. Prasidėjo kova dėl per-
braižytų rinkimų apygardų 2016 metų 
Seimo rinkimams. Prieš savivaldybės 
rinkėjų „vagystę” kovoja Šiaulių ra-
jono politikai, o vietos bendruome-
nės kovoja už Šiaulių miesto Dainų 
apygardos išsaugojimą. Vyriausioji 
rinkimų komisija pripažįsta: Šiauliai 
ir Kaunas tampa Vilniaus donorais 
- sumažėjus gyventojų, abiejuose 
miestuose naikinama po vieną apy-
gardą. Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) savo tinklalapyje paskelbė 
jau septintą vienmandačių apygardų 
ribų variantą. Jos keičiamos vykdant 
Konstitucinio Teismo sprendimą, jog 
apygardoje rinkėjų skaičius nuo vi-
durkio gali nukrypti tik 10 procentų. 

Kraujas. Sekmadienį Šiaulių Šv. 
Ignaco Lojolos bažnyčioje tikintie-
siems bus pristatytas relikvijorius su 
šv. popiežiaus Jono Pauliaus relikvija 
- kraujo lašu. Relikviją iš Krokuvos 
(Lenkija) į Šiaulius parvežė bažnyčios 
rektorius Stasys Kazėnas su bažnyčios 
bendruomenės nariais.Šv. popiežiaus 
Jono Pauliaus II relikvija į Šiaulius 
atkeliavo ankstų ketvirtadienio rytą. 
„Parvežėme kvietimą į gailestingu-
mą”, - vakar sakė S. Kazėnas. Bažny-
čios rektorius kambaryje, kuriame pi-
etavo popiežius, žurnalistams parodė 
relikvijorių su relikvijos kapsule. Ant 
kapsulės užrašas nurodo, kieno yra 
relikvija, tai patvirtina ir dokumentai 
su kardinolo parašu. Relikvijorius 
sukurtas su Jono Pauliaus II herbu.  

Įspūdžiai. Penki klaipėdiečiai po-
licijos pareigūnai, mėnesį praleidę 
Slovėnijos pasienyje, įsitikino: ne 
visi pabėgėliai namus palieka vejami 
skurdo. Slovėnijos pietuose prie sie-
nos su Kroatija esančioje Dobovo ge-
ležinkelio stotyje penki klaipėdiečiai 
savo kailiu patyrė migrantų antplū-
džio skonį. Lietuviai turėjo palaikyti 
tvarką ir kartu su vietos specialiaisiais 
būriais užsiimti iš Kroatijos trauki-
niais atvykstančių migrantų patikra. 
„Per parą į stotį atvykdavo nuo 9 iki 
12 tūkstančių žmonių. Ramiau būda-
vo tik tuomet, kai nevažiuodavo trau-
kiniai”, - tikino klaipėdietis M.Žigelis. 
(...) „Akivaizdu viena - migrantai ger-
bia jėgos kultą. Turėjome specialią 
antiriaušinę amuniciją, migrantai mus 
smalsiai nužiūrinėdavo, bet vengė 
konfliktuoti. Matyt, grėsmingi jiems 
atrodėme”, - pasakojo M.Žigelis. 

Neteko. Smuikininkė ir pedagogė 
už butą Klaipėdos senamiestyje su-
mokėjo daugiau kaip 26 tūkstančius 
eurų, tačiau liko ir be jo, ir be pinigų. 
Svajonių butą jai žadėję parduoti su-
tuoktiniai dabar prašo iškelti jiems fi-
zinio bankroto bylą. Į teismą kreipėsi 
dar dešimt nuo klaipėdiečio Andriaus 
Bilinsko nukentėjusių žmonių. Sko-
los jiems visiems siekia beveik 145 
tūkst. eurų.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Archeologai pilį siūlo statyti ne ant 
piliakalnio, bet priešpilyje
Anykščių Menų inkubatoriuje dvi dienas vyko tarptautinė kon-

ferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“, kurioje dalyva-
vo 90 archeologų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos. 
Anykščiai svečiams buvo įdomūs ir neišsemiami profesine pras-
me, tad į Anykščių krašto įžymybę lajų taką jie net nevažiavo.  

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Pasak iš Anykščių krašto Vaitu-
tiškio kaimo kilusio humanitarinių 
mokslų daktaro, archeologo Gin-
tauto Zabielos, šią konferenciją 
organizavo Lietuvos archeologų 
draugija. „Tai kasmetinė konferen-
cija, kuri vyksta vis kitame Lietu-
vos mieste, - pastebėjo G.Zabiela. 
– Anykščiuose  konferencija vyks-
ta pirmą kartą“. 

Konferencijoje buvo apžvelgti 

archeologiniai tyrimai Lietuvoje. 
Pranešimus skaitė žymūs Lietuvos, 
Rusijos, Baltarusijos mokslininkai. 
Anykščių dvarvietės archeologinių 
tyrimų rezultatus pristatė archeolo-
gas Linas Kvizikevičius, dvarvietę 
tyrinėjęs 2012 metais, o bendrovė 
„Kultūros vertybių paieška“ mūsų 
dvarvietę tyrinėjo 2011–2013 me-
tais. L. Kvizikevičius pašmaikšta-
vo, kad pranešimą apie Anykščių 

Apie Anykščių krašto archeologinius tyrinėjimus kalbasi arche-
ologai Linas Kvizikevičius (kairėje) ir archeologas Gintautas 
Zabiela.                Autoriaus nuotr. 

Daug metų Šeimyniškėlių piliakalnį kasinėjęs ir jį ištyręs ar-
cheologas Gintautas Zabiela apie piliakalnį pasakojo prie pilies 
maketo. 

dvarvietę ruošęs dvi paskutinią-
sias naktis prieš konferenciją. Keli 
tūkstančiai dvarvietės radinių, 
rastų kasinėjant dvarvietę, liudija 
žmonių čia gyvenus akmens am-
žiuje, tačiau daugiausia radinių da-
tuojami  XVI ir vėlesniais amžiais. 
Anykščių dvarvietę yra tyrinėjęs ir 
straipsnių paskelbęs ir archeologas 
Eugenijus Butėnas. Pasak mūsų 
kraštiečio G.Zabielos, Anykščių 
dvarvietė ryški dviem aspektais. 
„Anykščių dvarvietė užima didelę 
teritoriją ir pagal tyrinėjimų apim-
tis yra labiausiai tyrinėta dvarvietė 
Lietuvoje, - pastebėjo G.Zabiela. 
– Antrasis aspektas būtų tai, kad 
dvarvietės teritorijoje yra seniau-
sia Anykščių miesto gyvenvietė, 
kurios ištakos siekia geležies am-
žių. Tai labai svarbu Anykščių rai-
dai, kurie kūrėsi ne Šventosios, bet 
Anykštos krante“. 

Archeologai aplankė Lietuvo-

je, o ir Pabaltyje, geriausiai ištirtą 
Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnį, 
ant kurio anykštėnai jau daugiau 
kaip dešimtmetis ruošiasi statyti 
medinę pilį. Apie piliakalnio isto-
riją ir tyrinėjimus G.Zabiela pasa-
kojo prie būsimos pilies maketo 
(autorius Benediktas Milašius). 
Pasak jo, piliakalnis tyrinėtas nuo 
1990 iki 2006 m. ir yra visiškai 
ištirtas. Tyrinėjimų pabaiga atvėrė 
kelią projektuoti ir statyti ant pi-
liakalnio medinę pilį. Tačiau laikui 
bėgant situacija pasikeitė ir dabar 
archeologai siūlo pilį statyti ne ant 
piliakalnio, bet priešpilyje. 

Archeologai aplankė ir Liūdiš-
kių piliakalnį, o Burbiškio dvaras 
juos sužavėjo puikia restauravimo 
kokybe, gera ekskursija. Archeolo-
gus stebino autentiškumu, to pačio 
fabriko, gaminusio tapetus dvaro 
klestėjimo laikais, vėl pagamintais 
tapetais. 

Beveik 21 metus šios moky-
klos direktore dirbusią Oną 
Repečkienę moksleiviai suti-
ko aplodismentais. 

Mokyklos sukakties proga – 600 eurų
Gruožio 4 dieną, penktadienį, Anykščių Antano Baranausko 

pagrindinė mokykla paminėjo 35-ąjį gimtadienį. Šioje mokykloje 
dabar mokosi 530 mokinių. Šia proga į mokyklą sugužėjo daugy-
bė svečių – nuo Seimo narių iki policininkų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į renginį pakviesti ir buvę moky-
klos vadovai. Mokyklos aktų salėje 
pasirodžiusią Oną Repečkienę moks-
leiviai sutiko garsiais džiaugsmingais 
šūksniais. Gimtadienio proga moky-
klai dovanotos gėlės, padėkų raštai. 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis A. Baranausko pagrindinės moky-
klos direktorei Dalei Kugienei įteikė 
600 eurų čekį, o europarlamentaras, 
vakar Anykščiuose susitikinėjęs su 
gyventojais Gabrielius Landsbergis  
mokyklai padovanojo Lietuvos isto-
rinę vėliavą su Vyčiu.

Mokytojais penktadienį  Anykščių 
A.Baranausko pagrindinėje moky-
kloje buvo buvusieji mokiniai, kurie 
dabar yra policininkai, gydytojai ir 
kitų profesijų atstovai.

Tuometinė 3-oji vidurinė mokykla  
atidaryta 1980 metais rugsėjo 1 dieną. 
Nuo 2013 metų ji tapo pagrindine.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mokyklos bendruomenę sveikino Seimo nariai, rajono valdžios 
atstovai, savivaldybės specialistai.                     Autoriaus nuotr.

Kokia šventė be muzikos... Groja ir dainuoja Karčemarskų šeima.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo 
jonas junevičius

Ką manote 
apie gyvenimą 
nesusituokus?

Inga URBONIENĖ,  Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Nieko blogo aš čia nematau. 
Žmonių tarpusavio santykių ne-
keičia kažkokie įrašai dokumen-
tuose. Žinau daug porų, kai ne-
susituokę labai gražiai gyvena. 
Tuo tarpu nemažai iškilmingai 
susituokusių labai greitai vienas 
kitą išduoda, ieško meilės iš ša-
lies. 

Filimonė ZLATKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Į gyvenimą nesusituokus 
žiūriu labai neigiamai. Pagyve-
na kartu 30 metų ir po to kelia 
vestuves. Vaikai tokiose šeimose 
auga, kam taip reikia? Anksčiau 
taip nebuvo. Mes taip nedarėme 
ir mūsų vaikai taip nedarė. 

Alvydas ŠALTENIS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Visokių yra, visokių reikia. 
Anksčiau tai buvo labai svarbu, 
kad kartu gyventų tik susituokę. 
Dabar gi labai dažnai kalbama ne 
apie santuoką, bet apie partnerys-
tę. Ar ne todėl mažėja gimstamu-
mas, mažėja vaikų? Taip Lietuva 
atsidurs ant išnykimo ribos. 

Už tualetinį popierių 
mokyklose reikia susimokėti?

Patikrinimų metu nustatyta, 
kad mokyklose prie praustuvių ne 
visur padėta muilo, vienkartinių 
rankšluosčių, tualetuose nerasta 
tualetinio popieriaus. Mokyklų 
vadovai teisinasi – esą taip yra dėl 
to, kad kai kuriems mokiniams 
trūksta sąmoningumo, higieninių 
įgūdžių juos naudoti pagal paskir-
tį (išmėto, išsineša).

Tuo tarpu portale anyksta.lt šia 
tema pasirodė komentarų, kad kai 
kuriose mokyklose iš moksleivių 
tualetiniam popieriui įsigyti yra 
netgi renkami pinigai, tačiau higi-
eninių priemonių vis tiek trūksta.

„Užeikit pasižiūrėti ir tada...Vis-
ko mes galime 
prirašyti. Dabar 
turiu labai daug 
svečių, tikrai 
negaliu kalbėti, 
labai atsiprašau, 
viso gero”, - šia 
tema kalbėtis 
su „Anykšta“  
nei noro, nei 
laiko nesurado 
Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos direktorė Re-
gina Drūsienė.

Savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėja Vida Dičiūnaitė „Anykš-
tai“ sakė, kad yra nenormalu, kad 
mokyklų tualetuose moksleiviams 

Mokyklų tualetuose nerasta 
tualetinio popieriaus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Utenos visuomenės sveikatos centro Anykščių skyriaus atlikti patikrinimai rajono ugdymo įstai-
gose atskleidė, kad rajono mokyklose apstu higienos pažeidimų. Šie pažeidimai tęsiasi metai iš metų 
ir rodo, kad atsakingų už juos mokyklose tiesiog nėra.

trūksta tualetinio popieriaus.
„Kiekviena mokykla turėtų 

taip susidėlioti savo pinigėlius, 
kad tokiems dalykams užtektų. 
Mokyklos iš mokinių tualetiniam 
popieriui pirkti pinigų rinkti tikrai 
neturėtų. Yra kiti keliai ir būdai, 
pavyzdžiui, mokyklai skiriami 
2 proc. nuo pajamų, jei tėveliai 
mano, kad reikia kaip nors parem-
ti mokyklą“, - sakė V.Dičiūnaitė, 
prisipažinusi, kad neturinti infor-
macijos apie tokias mokyklose 
organizuojamas rinkliavas.

Nelaimingiems atsitikimams
nepasiruošta

Dar įdomiau, kad Anykščių 
J.Biliūno gimnazijoje, Anykščių 

A .Vienuo l io 
progimnazijo-
je, Kavarsko 
pagr indinėje 
mokykloje - 
d a u g i a f u n k -
ciniame cen-
tre, Traupio 
pagr indinėje 
m o k y k l o j e , 
Kurklių Stepo-
no Kairio pa-

grindinėje mokykloje tualetuose 
trūksta unitazų bei pisuarų, šalia 
sporto salių – dušo ragelių.

Problema kai kuriose ugdymo 
įstaigose – ir natūralus vėdinimas 
per atidaromus langus. Dar yra 

mokyklų, kuriose yra senų, neatsi-
darančių, keistinų langų (Anykš-
čių Antano Baranausko pagrindi-
nė mokykla, Viešintų pagrindinė 
mokykla - daugiafunkcis centras).

Kai kurių ugdymo įstaigų aikšty-
nai įrengti nuo mokyklų pastatymo 
pradžios, neprižiūrimi jų bėgimo 
takai, sporto pratyboms naudojami 
įrenginiai seni, netvarkingi, kelia 
pavojų mokinių sveikatai.

Mokyklos patalpų grindų danga 
turi būti neslidi, lygi, be plyšių, 
lengvai valoma drėgnu būdu ir 
atspari cheminiams valikliams ir 
dezinfekcijos medžiagoms. Šiuo 
reikalavimu siekiama, kad mo-
kiniai būtų apsaugoti nuo galimų 
traumų bei būtų užtikrinamas ko-
kybiškas patalpų valymas. Dar yra 
mokyklų, kuriose mokymo klasių, 
mokymo kabinetų ir koridorių 
grindų danga neatitinka minėto 
reikalavimo.

Net ir iškilus pavojui mokinių 
sveikatai, ne visur būtų galima 
suteikti skubią pirmąją pagalbą - 
pavyzdžiui, kai kuriose mokyklo-
se pirmosios pagalbos rinkiniai 
buvo su pasibaigusiu galiojimo 
terminu.

Nemažai daliai pažeidimų pa-
šalinti reikalingos finansinės in-
vesticijos, tačiau anot visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistų, 
yra pažeidimų, kurių pašalinimas 
priklauso tik nuo mokyklų vadovų 
bei darbuotojų.

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė atkreipia dėmesį, kad tualetinis 
popierius mokykloms turi būti perkamos ne 
už moksleivių tėvų pinigus.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorė 
Regina Drūsienė apie tokius “niekus” kaip 
tualetinio popieriaus stygius mokyklos tuale-
tuose kalbėti neturi laiko.

...Net ir iškilus pavojui 
mokinių sveikatai, ne visur 
būtų galima suteikti skubią 
pirmąją pagalbą - pavyz-
džiui, kai kuriose mokyklo-
se pirmosios pagalbos rin-
kiniai buvo su pasibaigusiu 
galiojimo terminu...

Dar neaišku, kuriam Antanui
tie paveikslai dovanoti...

Vaidas JAUNIŠKIS, meno kri-
tikas, kritikuodamas Anykščių 
A.Vienuolio memorialinį muziejų 
retoriškai klausė apie šio muziejaus 
eksponatus: 

„O jam pačiam patiko paveikslai 
ir baisaus kičo drožiniai?”

Natūralu. A.Vienuolis, 
nebuvo vargšas…

Antanas VERBICKAS, Anykščių 
A.Vienuolio ir A.Baranausko me-
morialinio muziejaus direktorius, 
atsakydamas į meno kritiko kritiką:

„Mūsų muziejus šalia kitų šalies 
memorialinių muziejų pasižymi kaip 
turtingas autentiškais eksponatais, 
tad pirmiausia verčiau pasikliausime 
jais.“

Krepšinyje pamiršęs 
kamuolį neišsisuksi

Sergejus JOVAIŠA, buvęs krep-
šininkas, Seimo narys, apie tai, kaip 
vaikystėje mokėsi viešo kalbėjimo: 

„Buvo visko – ir užsikirsdavau, 
ir pamiršdavau žodžius, bet reikė-
jo kažkaip suktis – kartą, pamiršęs 
žodžius, pasakiau, kad viskas taip ir 
turėjo būti...“

Kantrybės! Bus ir oro uostas, 
ir metro, ir jūra.

Vytautas BALČIŪNAS, vienas 
Lietuvos dailės muziejaus vadovų, 
apie Anykščių kultūrinę viziją:

 „Žinoma, svajoti galima ir reikia, 
bet taip blefuoti, kaip teko skaityti 
„Lietuvos žiniose“ – labai neatsa-
kinga. Tai tas pats, kaip neturint oro 
uosto, planuoti kosminį skrydį.“

O gal profesinė etika neleidžia 
atskleisti teisybės?

Kęstutis TUBIS, Anykščių meras, 
apie kai kuriuos vyresnio amžiaus 
Anykščių gydytojus: 

„Yra gydytojų, su kuriais valandą 
bendrauji ir nesupranti, ką susita-
rei.“ 

„Tu su Gaškom ar su 
Nakučiais? Aš - su savo boba!“

Nerija PUTINAITĖ, filosofijos 
mokslų daktarė, apie ateizacijos re-
zultatus: 

„O ką laužant asmenybes sukūrė? 
Apie 1987-1988 buvo atliktas išsa-
mus tyrimas ir paaiškėjo, kad didžioji 
Lietuvos dalis yra indeferentai. Nei 
jie tiki Dievu, nei jie tiki valstybe.”

Svarbesnis. Bet nebūtinai 
gerbiamas

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS, 
muziejininkas, buvęs „Anykštos“ 
laikraščio vyriausiasis redaktorius, 
apie tai, kokią naudą turėjo tarybinių 
propagandinių straipsnelių rašytojai: 

„Jei parašysi  į vietinį laikraštį, 
kaip tu ėjai ir nusisukai nuo bažny-
čios, ir jį išspausdins – visuomenės 
akyse tu tapsi svarbesnis. Ir tas jaus-
mas buvo išnaudotas.”

Kibernetinių atakų rajone 
gal ir nebus...

Tuo tarpu savivaldybei paval-
džių bendrovių vadovai visi kaip 
vienas tikino žiemos išdaigoms 
pasiruošę. Jiems antrino ir posė-
dyje dalyvavęs Anykščių seniū-
nijos seniūnas Eugenijus Pajars-
kas.

Savivaldybės Bendrojo ir ju-
ridinio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Gintaras Vaičiūnas, 
kalbėdamas apie rajono civilinės 
saugos sistemos būklę, akcen-
tavo, kad svarbiausi prioritetai 

– gyventojų evakuacija ir infor-
mavimas. Panašu, kad informa-
cijos lygmenyje pažengta ypač 
daug, nes, anot G.Vaičiūno, ci-
vilinės saugos klausimais gyven-
tojai buvo informuojami „net per 
„Nykščių“ radiją“.

„Kibernetinės atakos pas mus 
gal ir nebus“, - be kita ko ramino 
G.Vaičiūnas.

Anykščių rajono valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas Dainius Žiogelis kal-
bėjo apie afrikinio kiaulių maro 

grėsmes. 
„Jei šia liga susirgtų bent vie-

na kiaulė, tuomet rajone būtų 
skelbiamas ekstremalus įvykis ar 
net situacija“, - atkreipė dėmesį 
D.Žiogelis.

Savivaldybės Ekstremalių si-
tuacijų komisijos posėdžiai šau-
kiami ne rečiau kaip kartą per 
metus. Juose aptariama civilinės 
saugos sistemos būklė, įvertina-
ma, kaip atsakingos institucijos 
pasiruošusios reaguoti į ekstre-
malius įvykius.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

„Mediniai žaislai – sunki 
vaikystė“ –  apibūdinamas ne-
vykėlis. Atseit, čia toks žmogelis, 
kuris būdamas trejų gavo per 
galvą matrioška... Bet kai kam 
net į skiedras sutrupinti medi-
niai vaikystės arkliukai kelia 
sentimentus ir senatvėje, jie visą 
laiką jaučia malkų, medžių, pilių 
trauką. Todėl ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio ir bus pastatyta me-
dinė pilis (Plojimai – aut.past.).   

kai beveik prieš 20 metų 
medinę pilį ruošėsi statyti 
tuometinis meras saulius nefas, 
šaipiausi iš tos idėjos. Tačiau, 
žvelgiant į praeitį ir lyginant ano 
laikmečio mero polėkį su dabar-
tinio mero kęstučio Tubio ana-
logiška vizija, iš s.nefo nederėjo 

šaipytis. 1997-aisiais medinė 
pilis būtų buvusi didi atrakcija, 
nes tuo laiku lietuvoje žibėjo 
tik buvusių kolūkių pirmininkų 
pilys. nebuvo tada „Akropolio“, 
„Megos“, „siemens“ arenos, 
„Vichy“ vandens parko, net 
lajų tako nebuvo, taigi nieko 
tada lietuvoje nebuvo. Tačiau 
be privalumo - galimos turistų 
traukos į Anykščius -  medinė 
pilis anuomet turėjo du aiškius 
minusus: grasinosi ištraukti ra-
jono biudžeto 
pinigus jos 
išlaikymui 
bei subjauroti 
piliakalnį ir 
apskritai visą 
kraštovaizdį. 

esu kraštu-
tinis, iki šlykš-
tumo, liberalas. Dėl tokių kaip 
aš pusė lietuvos emigravo. Todėl 
manau, jog jei medinė pilis ar ki-
tos paskirties tvartas duos realią 
naudą Anykščiams – galima 
aukoti vertybes. jei medinė pilis 
pritrauks tiek turistų į Anykš-
čius, kiek pritraukė lajų takas, 
tada statom ją ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio. jei turistų bus dvigu-
bai daugiau – galima piliakalnį 
išlyginti ar dvigubai padidinti. O 
jeigu į pilį suplūs milijonai (žmo-
nių) ir jei jai atsiradus mes tap-

sim bent Rytų europos turizmo 
Meka - verta aplink esančią sodų 
bendriją išsprogdinti, elminin-
kiečius išnuodyti, kad turistams 
po kojomis nesipainiotų. net ir 
man, liberalui, gaila žmonių, 
tačiau likusieji pagyvens kaip 
Žmonės. Aš, žinoma, tikiuosi būti 
tarp tų likusiųjų...

lajų takas tapo keptu karveliu, 
kurį Dievas (jei norit - Rūta Baš-
kytė su kęstučiu Šerepka) Anykš-
čiams atsiuntė. neįtikėtinas ir 

neprognozuo-
tinas turistų 
ir jų pinigų 
srautas užplūdo 
miestelį. Deja, 
pirmąjį lajų 
tako veiklos 
sezoną į namus 
grįžo ne tik tu-
ristai, bet ir jų 

pinigai... ir dabar vietoj to, kad 
būtų kuriamos strategijos, ką 
daryti, kad pinigai Anykščiuose 
liktų, k.Tubis traukia iš stalčiaus 
(iš s.nefo stalčiaus) seną idėją, 
beda pirštu į piliakalnį ir sako: 
„Čia bus miestas – sodas“.

Bus, bus... Tik ne sodas, o 
tvartas. kodėl tvartas? Todėl, 
kad medinės pilies nepastatysi 
nei iš metalo, nei iš stiklo... iš 
nieko kito jos nepastatysi, tik iš 
medžio. Dėl lajų tako vizualinės 

taršos ir jo intervencijos į gamtą 
daug kalbėta, bet pvz. pilietė 
Aldona Daugilytė turi teisę ir 
galimybę niekada to lajų tako 
taip ir neišvysti. jis įkištas į 
mišką, nors ir sakralų, bet kai 
nematai, tai širdį mažiau skauda. 
Pro pilį-tvartą aš privalėsiu du-
kart per dieną važiuoti. Mane jis 
(ji) neišvengiamai nervins, būsiu 
piktas ir nedarbingas. Pikti bus 
ir mano kaimynai, nes aš, būda-
mas piktas, akmenimis mėtysiu 
į jų vištas ir šunis. Mano katės 
išeis iš namų arba iš proto...         

Pilis stovės prie kelio, kuriuo 
aš važiuoju į namus. Tūkstančiai 
tuo keliu važiuoja, todėl naujas 
objektas priverstinai džiugins 
visus svėdasų link judančius. 
net ir tuos, kurie šito džiugesio 
nepageidauja...

Medinę pilį lyginant su lajų 
taku, o ir apskritai, bet ką lygi-
nant su lajų taku, dera priminti, 
kad žaibas du kartus į tą pačią 
vietą netrenkia. Trenkė jau 
kartą, tai ir džiaukimės, puose-
lėkim ugnį. Bet ne, lajų takas – 
k.Šerepkos, dar „biški“ eksmero 
sigučio Obelevičiaus ir šiek tiek 
eksvicemero Donato krikšta-
ponio. O kur k.Tubis? kur jam 
paminklas, kur pilis? nėr... Todėl 
ir liūdna. Todėl ir norisi ko nors 
didingo, ko nors medinio... 

kalbant apie pilių ir turistų 
santykį priminsiu, kad Vilniu-
je ant Gedimino kalno stovi 
neblogas mūrinis trobesys, 
visa Panemunė nustatyta gana 
įspūdingomis “gryčiukėmis“, 
tačiau kažkodėl į automobilių 
kamštį prie Raudonės pilies 
niekad nebuvau pakliuvęs... 
na, bet kas žino, gal Anykščių 
medis žmones vilios labiau nei 
Raudonės plytos. Gal... kita 
vertus, tą mūsų medinį stebuklą 
visada bus galima parduoti kino 
studijai, o meno žmonės jau 
patys nuspręs, per kurį dublį ją 
deginti... Žodžiu, išeičių bus, nėr 
ko nervintis. Pagaliau pilis bus 
naudinga karo atveju –  rusai 
ją puls kaip strateginį lietuvos 
objektą, o tuo laiku mes tyliai 
tyliai susėsim į baidares ir - į 
Gotlandą...  

keista tik, kad kūrybiška, 
jauna ir veržli (labiausiai jauna) 
Anykščių liberalų komanda kol 
kas sugeba tampyti tik senolio 
s.nefo idėją (šiaip jau k.Tubis ir 
s.nefas yra vienmečiai – „Viki-
pedijos“ pastaba). kur prover-
žis? kur originalumas? kur  
kokios nors nuosavos mintys?

P.s. Tik nereikia mūsų gąs-
dinti šokančiais fontanais. jų 
pasaulyje jau daugiau nei gyvų 
šokėjų ... 

...bet ką lyginant su Lajų 
taku, dera priminti, kad 
žaibas du kartus į tą pačią 
vietą netrenkia. Trenkė jau 
kartą, tai ir džiaukimės, 
puoselėkim ugnį... 

Sambaus augalininkystės ūkio 
šeimininkas ūkininkas Gintaras 
Šinkūnas išgirdęs kieme garsiai lo-
jantį šunį. išėjo iš  neseniai suręs-
tos  pirtelės. Pasisveikinęs paaiški-
no, kad naudojasi proga ir tvarko 
pirtelės vidaus apdailą. 

Užkalbintas ūkininkas mielai pa-
sakojo apie savo ūkį. Iš viso dirba 
270 hektarų žemės – nuosavos ir 
nuomojamos. Sėja grūdines kultū-
ras, rapsus, grikius, žirnius. Derlius 
jau nuimtas,  pasėti ir žiemkenčiai. 
Pasak Gintaro, derlius šiemet džiu-

Kunigiškietis Gintaras visiems reikalingas Vytautas BAGDOnAs

Svėdasų seniūnijos Kunigiškių i kaime gyvenantį Gintarą Šin-
kūną namuose surasti nelengva. Šių metų  konkurso “Metų ūkis” 
nugalėtoju tapęs vyras nesėdi troboje be darbų ir rūpesčių. Tai 
triūsia laukuose, tai išvykęs su reikalais į rajono centrą, tai susi-
tinka pasitarti, pabendrauti su kitais ūkininkais. Per dienų dienas 
visokiausių reikalų atsiranda.

gina, geresnis už ankstesnių metų. 
„Derlius neblogas, tiktai supirkimo 
kainos nedžiugina“,-pasakojo Gin-
taras Šinkūnas. 

Ūkininkas pasidžiaugė, kad turi 
sukomplektavęs visą reikalingą že-
mės dirbimo ir derliaus nuėmimo 
techniką, įsirengė sandėlį. Žino-
ma, ateityje planuoja dar kai ko-
kių agregatų įsigyti, nes technika 
nuolat tobulėja, jeigu neatnaujinsi 
technikos parko, tai nuo gyveni-
mo gerokai atsiliksi. Pašnekovas  
sakė, kad karšta vasara padėjo lau-

ke išdžiūti grūdams, tad nereikėjo 
papildomai jų net džiovinti. Todėl 
bent jau galėjo naktimis pailsėti. 
„O juk būdavo anksčiau taip, kad  
dieną grūdus kuli, o naktimis neini 
gulti,  jungi džiovyklą ir iš laukų 
parsivežtą derlių džiovini,“- pasa-
kojo kunigiškietis. 

Gintaras ir pats darbuojasi, ir 
samdo nuo pavasario iki rudens 
vieną pagalbininką- darbštų kuni-
giškietį Petrą 
Buzėną. Gal ir 
daugiau žmo-
nių samdytų, 
bet  žiemai at-
ėjus reiktų juos 
atleisti. Kaip šie 
tada pragyven-
tų, iš kur gautų 
pajamų? Antai, 
jo darbuotojas Petras per žiemą su 
šeima pragyvena be didelio var-
go, nes turi karvių. O dauguma 
sodiečių dabar nebelaiko gyvulių, 
tai neturint nuolatinių pajamų išsi-
versti nelengva.  Be to, šiuolaikinę 
modernią, kompiuterizuotą techni-
ką bet kam negali patikėti. Jauni 
žmonės gabūs, imlūs, greitai viską 
perpranta, bet tokie kaime nelieka, 
išvažiuoja mokytis, dirbti į miestus 
ar emigruoja. 

Šinkūnų sodyba yra  Kunigiškių 
kaimo pradžioje, tad dar iš tolo į ją  
atkreipsi dėmesį. Tvarkinga, gražiai 
prižiūrima. Šalia sodybos yra tven-
kinys, didelis sodas, neseniai pasta-
tyta ir dar tebeįrenginėjama pirtelė, 
yra įvairių ūkinių pastatų. „Niekur 
neskubame, mėgstame „lipdyti“ 
savo sodybą pamažu, vis pasitar-
dami, pasišnekučiuodami“,- šypso-
josi G. Šinkūnas. Ir džiaugėsi savo 
gražia šeima : Aulelių vaikų globos 
namuose dirbančia žmona Daiva, 
Kauno technologijos universitetą 
baigusia ir magistratūroje studijas 
tebetęsiančia, o taip pat jau ir sa-
varankiškai finansininke dirbančia 
dukra Dovile bei Svėdasų J. Tumo-
Vaižganto gimnazijos vienuoliktoje 
klasėje sėkmingai besimokančia 
Greta...

Bevaikštinėjant po Kunigiškių I 
kaimą ir bendraujant su vietiniais 
žmonėmis, daugelį kartų išgirdau 
„linksniuojant“ G.Šinkūno pavar-
dę. Sodiečiai labai gražiai apie jį 
atsiliepė ir džiaugėsi, kad tokiu 
rimtu, pažangiu, darbščiu ūkininku 
tikrai galima pasikliauti. Ne vienas 
garbaus amžiaus sulaukęs kunigiš-
kietis jau nebeišgali dirbti turimos 
savo žemelės, tad ją nuomoja arba 

pardavė Ginta-
rui. Ir džiaugia-
si, kad toji žemė 
nedirvonuoja, 
neaugina pikt-
žolių.

 Ggeru žo-
džiu atsiliepia 
apie Gintarą ir 
Kunigiškuose 

veikiančio Svėdasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejaus  darbuotojai. Kai 
prireikia juodžemio muziejaus dar-
želiams ar šiaip kokios pagalbos- 
tereikia kreiptis pas Gintarą ir jis 
visuomet padės. 

Tą patį kalba ir seno etnografinio 
Malaišių kaimo gyventojai. Tiesa, 
šiame sodžiuje, 
kuriame gimė ir 
augo būsimasis 
lietuvių litera-
tūros klasikas, 
visuomenės vei-
kėjas kanaunin-
kas Juozas Tu-
mas-Vaižgantas 
nuolatinių gy-
ventojų nebėra, 
yra tik „vasaros 
malaišiečiai“, 
atvykstantys į 
Tėviškę pavasaroti, paatostogauti. 
Jie tėvų, senelių sodybas prižiūri, o 
štai žemė miestiečiams nereikalin-
ga. Todėl pasiūlė Gintarui. Vėlgi- 
vieni išnuomojo, kiti ir pardavė. 

Nauda abipusė. Ūkininkui labai 
reikia tokių žemės plotų, kuriuose 
patogu darbuotis su galinga techni-
ka, dideliais agregatais, kur galima 
plėtoti augalininkystę, žemės savi-
ninkams nereikia sukti galvos su 

žemės priežiūra, o ir kišenėje pa-
pildomi pinigai nepamaišo.  

Kartą atsitiko taip, kad mati-
ninkai ar iš neapsižiūrėjimo, ar 
suklydę, vienam Malaišių kaimo 
gyventojui atkurdami nuosavybės 
teisę į jo paveldimą žemę, primata-
vo ne tiktai laukus, bet ir aikštelę, 
esančią netoli Tumų sodybvietės, 
kur stūkso skulptoriaus Bernardo 
Bučo sukurtas paminklas Vaiž-
gantui. Žemę savininkas po ku-
rio laiko pardavė kunigiškiečiui 
G.Šinkūnui, taigi, ūkininkas tapo 
ir tos aikštelės savininku. 

Kitas koks nors savanaudis 
žmogus būtų žiūrėjęs asmeninės 
naudos, privačių, o ne visuomenės 
interesų. O Gintaras  nusprendė 
palikti tą aikštelę „ramybėje“ ir lei-
do ja naudotis kultūrinių renginių 
organizatoriams. Mat, toje aikšte-
lėje šalia didžiulio akmens, „Juo-
džiaus kelmu“ vadinamo, štai jau 
kone dešimtmetį kiekvieną rugsėjį 
organizuojamas tradicinis respu-
blikinis renginys - „Vaižgantinės“, 
čia Vaižganto jubiliejinių 135-ojo 
ir 140-ojo gimtadienių progomis 

buvo pasodin-
ti ąžuoliukai, 
pradėtas kurti 
rašytojo kūri-
nių personažų 
parkas. Prieš 
keletą metų čia 
atsirado me-
džio skulptūros, 
įprasminusios 
Vaižganto apy-
sakos „Dėdės ir 
dėdienės“ vei-
kėjus Severiutę, 

Mykoliuką, tijūną Rapolą Geišę. 
Iš netolimo Svėdasų seniūnijos 

Vaitkūnų kaimo kilęs Kunigiškių 
I kaime G.Šinkūnas sėkmingai 
įsitvirtino. Pavyzdingi jo prižiūri-
mi laukai, pavyzdingai tvarkoma 
sodyba. Jis pats irgi pavyzdingas 
šeimoje, buityje, sugyvenamas 
kaimynas, rūpestingas, kitus atjau-
čiantis. 

       

Neatsitiktinai Gintaras šiemet tapo konkurso „Metų ūkis“ kon-
kurso nugalėtoju ir Anykščiuose per „Obuolinių“ šventę sulau-
kė daugybės pagyrimo žodžių ir apdovanojimų.

Nuotrauka autoriaus  

...Pašnekovas  sakė, kad 
karšta vasara padėjo lauke 
išdžiūti grūdams, tad nerei-
kėjo papildomai jų net džio-
vinti. Todėl bent jau galėjo 
naktimis pailsėti...

...ar iš neapsižiūrėjimo, ar 
suklydę, vienam Malaišių 
kaimo gyventojui atkurda-
mi nuosavybės teisę į jo pa-
veldimą žemę, primatavo ne 
tiktai laukus, bet ir aikštelę, 
esančią netoli Tumų sody-
bvietės, kur stūkso skulpto-
riaus Bernardo Bučo sukur-
tas paminklas Vaižgantui... 
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 ŠAULyS
(lapkričio 23 d. - gruodžio 21 d.) Šaulys beveik niekada neabe-

joja, kad jis turi teisę kitus mokyti, kad geriausiai supranta ir 
atskiria, kas yra gėris, kas yra blogis.. Netrūksta nuoširdumo 
ir nuovokos, yra geri draugai, mokantys atleisti. Tačiau dažnai 
vadinami pažadukais, nes turi tą ypatybę žada daug ir visuomet 
nuoširdžiai, tačiau dažnai tiesiog nepajėgia ištesėti. Beto turi, 
prigimtinį norą visada laimėti.

- Darbe Šauliai visada žvelgia tik 
į priekį ir yra kupini optimizmo.

- Man įdomiau žvelgti į priekį, tarsi 
žaidžiant šachmatais numatyti kelis 
ėjimus pirmyn. Ir politikoje lygiai 
taip: kaip mes gyvensim po dešimties 
ar daugiau metų, pavyzdžiui, koks 
bus gyvenimas Lietuvoje, kai baigsis 
Europos Sąjungos parama, man įdo-
miau nei kasdienybė, rutina. Aišku, 
mažas vaikas įdomus kiekvieną die-
ną, tačiau aš visada pagalvoju, koks 

Pergalės Seimo narį išmokė nejausti pavydo
Buvęs garsus krepšininkas, o dabar Seimo narys, anykštėnas 

Sergejus Jovaiša gimtadienį švęs gruodžio 17-ąją. 
Paklaustas, ar bent retkarčiais užmeta akį į astrologines pro-

gnozes, sako: „Kartais prabėgoms peržiūriu. Nenoriu būti apri-
botas vieno Zodiako ženklo rėmuose. Esu labiau dalykiškas žmo-
gus, manau, kad vienokie ar kitokie iššūkiai žmogaus gyvenime 
būna ne knygose užrašyti, ne horoskopuose paslėpti, o gimsta jo 
galvoje. ir tik nuo tavo išsilavinimo, charakterio savybių, patir-
ties priklauso, kaip su jais susidorosi“.

jis po dešimties metų. 
Sakyčiau, būdingas man ir opti-

mizmas. Esu gyvenime ir labai skau-
džiai nubaustas už tą savo pernelyg 
didelį optimizmą, didelį pasitikėjimą, 
netgi šiokį tokį romantizmą, tačiau 
kuo tu ilgiau gyveni, kuo daugiau 
patirties įgyji, tie gyvenimo smūgiai 
pasidaro lengviau pakeliami. Žinai, 
kad ir po vienos ar kitos nesėkmės 
gyvenimas tęsiasi, žinai, kad reikia 
išmokti ir pralaimėti. Aš manau, kad 

mes mokomės tik iš savų klaidų, labai 
norėtųsi pasimokyti ir iš kitų, tada gal 
tie smūgiai ne tokie skaudūs būtų, bet 
žmogus turi pats įsitikinti, ar „liepsna 
karšta“, o kartą nudegęs nagų ten pat 
nebekiši.

- Gyvenime Šauliams labai pa-
deda įgimta iškalba ir jų galvose 
nuolat gimstančios naujos idėjos, 
o trukdo dažna nuotaikų kaita ir 
lengvabūdiškumas. 

- Mokykloje lankytas dramos būre-
lis padėjo nugalėti viešojo kalbėjimo, 
auditorijos baimę. Buvo visko – ir už-
sikirsdavau, ir pamiršdavau žodžius, 
bet reikėjo kažkaip suktis – kartą, pa-
miršęs žodžius, pasakiau, kad viskas 
taip ir turėjo būti... 

Seniai esu žmonių matomas, daž-
nai klausia manęs vienokios ar kito-
kios nuomonės, bet kai esi nuoširdus, 
kai tiesiog paprastai dėstai tai, ką 
manai, jeigu sakai tiesą, nieko neiš-
sigalvoji, kalbėti viešai nėra baisu. 
Kiekvieną kartą stodamas prieš audi-
toriją stengiuosi išsiaiškinti, kokia ji, 
ko ji nori, tikisi - vienaip bendrausiu 
su moksleiviais, kitaip – su vyresnio 
amžiaus publika. 

Kiek leidžiu sau būti atviras? Daž-
niausiai kalbu naudodamas savo 
patirties pavyzdžius, o tos patirties 
yra visokios – ir geros, ir skaudžios. 
Pats nesistengiu pradėti kalbėti apie 
skaudžius, nepasisekusius dalykus, 
bet jeigu kažkas paklausia, aš vis tiek 
atsakysiu – gal aptakiau, ne visiškai 
atvirai...

- Vienintelis aplinkinius kiek 
erzinantis dalykas yra nuolatinis 
Šaulių polinkis visiems dalinti pata-
rimus – kartais ir visai be reikalo.

- Patarimus reikia dalyti tada, kai 
tavęs klausia, bet neteigti primygti-
nai. Mėgstu pokalbį, diskusiją – taip 
gimsta tiesa. Nemėgstu kategoriš-
kumo... Yra toks posakis, kurį esu 
pasakęs savo draugui Rimui Kurti-
naičiui: „Tik kvailys nekeičia savo 
nuomonės“. Pastebėjau, kad Rimas 
savo gyvenime tapo ne toks katego-
riškas, vadinasi, tas posakis jam buvo 
priimtinas. 

Jeigu man įrodo, kad yra kitaip, aš 
keičiu savo nuomonę, įsitikinimus, 
bet pabrėžiu, man turi įrodyti... Ma-
nau, kad tiesa yra tada, kai ji pagrįsta 
kelių šaltinių įrodymais – kažką iš-
girdęs, nepulsiu aklai tuo tikėti, o pir-
miausia kelis kartus pasitikrinsiu. 

- Šauliai principingi ir tiesūs ben-
draudami, kritikuodami draugą 
kartais gali pasirodyti netgi negai-
lestingi. 

- Pirmi du teiginiai man tinka, o 
apie tai, kas po kablelio, pasakyčiau 
taip – negailestingas tik tam, kuris 
nenori su tavim kalbėtis, nenori tavęs 
girdėti. Žmogaus teisė priimti ar ne-
priimt mano nuomonę.

Draugų neturiu daug, manau, jų 
ir negali būti daug. Kad visiškai su-
taptų vertinimai, poreikiai, pomėgiai, 
charakteriai – kažin ar rasi daug tokių 
žmonių. Vis dėlto lengviausia ben-
drauti su bent kiek panašiais į tave. 
Aš ir pats labai nesiveržiu į draugus... 

Iš senų laikų likę daugiausiai drau-
gų. Su didžiausiu malonumu sutinku 
bet kurį iš klasės draugų, man atrodo, 
tada mes buvom visi panašūs – jauni, 
naivūs, paprasti, gal tokiame amžiuje 
ir būna nuoširdžiausios draugystės. 
Dabar daug kalbama apie patyčias 
mokykloje, mano laikais tikrai nepri-
simenu, kad būtų buvę kas nors pa-
našaus, aišku, ir apsistumdydavom, ir 
susipykdavom, bet nuoskaudų jokių 
nėra likę.

Vėliau teko visko patirti – ir skau-
džių išdavysčių, ir nusivylimų... Jokiu 

būdu nesakau, kad pats nesu ko nors 
įskaudinęs. Su buvusiais krepšinio 
komandos draugais dabar jau susi-
tinkam retai, esam išblaškyti po visą 
pasaulį, likusi daugiau pagarba vienas 
kitam nei draugystė – laikas vis dėl-
to išsklaido tuos šiltus jausmus. Bet 
buvo ir toks laikas, kai su komandos 
draugais buvo lengviau bendrauti, nei 
namie su artimaisiais...

Ar gali būti draugų politikoje? Gali, 
bet politikoje vis dėlto asmeninius 
interesus nustelbia grupiniai intere-
sai. Nuo pat savo politinės karjeros 
pradžios, o tai yra buvimo Anykš-
čių rajono tarybos nariu, svarbiausia 
man atrodė išmokti dirbti komandoje. 
Politikoje vienam atsilaikyti sunku. 
Yra žmonių Seime, su kuriais man 
patinka bendrauti, nebūtinai tai mano 
frakcijos nariai, tai tiesiog malonus, 
intelektualus, per daug į artimus as-
meninius santykius neperaugantis 
bendravimas.

- Silpnosios Šaulio pusės – tai ku-
klumo trūkumas ir nesugebėjimas 
pripažinti savų klaidų. 

- Prisimenu vieną įvykį iš vaikys-
tės... Man buvo ketveri ar penkeri 
metai. Svečiavausi kaime, suaugusieji 
pasiūlė karšto šokolado – man tai at-
rodė toks nepaprastas, neprieinamas 
dalykas, labai man jo norėjosi para-
gauti, bet aš jo atsisakiau, ko gailėjau-
si visą savo gyvenimą (juokiasi)... Va, 
čia apie tą kuklumą.

Manau, kad gyvenime, kiek įma-
noma, žmogus turi būti mandagus, 
paslaugus, atjaučiantis, bet negalima 
leistis stumdomam. Ir aš neleidžiu, 
kad man liptų ant galvos.

- Vaikas Šaulys – labai judrus, 
visur bėga, visur lipa - amžinai 
vaikšto žaizdotas, guzuotas bei iš-
margintas mėlynėmis.

- Šimtaprocentinė teisybė. Kiek aš 
turėjau prakirstų vietų, mėlynių, ne-
suskaičiuojami dalykai... Man reikėjo 
visko, buvau be galo smalsus, man 
reikėjo pažinti pasaulį tokį, koks jis 
buvo, ir dar daugiau. Ir dabar mane tas 
smalsumas veda į priekį. Prieš kelias 
dienas lankiausi Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešo-
joje bibliotekoje. Kiek jie ten visko 
turi, kokie renginiai vyksta – man 
tai buvo toks nustebimas, atradimas. 
O kai sužinojau, kad jie turi net 30 
tūkstančių užsiregistravusių skaityto-
jų, kaip maloniai apstulbau. Vadinasi, 
žmonės skaito ir skaito daug. 

Man ir filme nusifilmuoti norėjosi 
ne dėl reklamos, buvo įdomus pats 
procesas, bendravimas su žymiais 

aktoriais, kino virtuvė iš vidaus 
(S.Jovaiša 2008–aisiais suvaidino 
Vytauto V.Landsbergio filme „Kai aš 
buvau partizanas“ – red.past.) .

- Dievina iškilmingas puotas, 
šventes. Taip pat mėgsta būti giria-
mi.

- Tikrai ne. Praėjusiais metais 
švenčiau jubiliejų. Aš meistriškai iš-
sisukinėjau nuo viešų kalbų sakymo, 
nuo liaupsių, didelių balių. Ir pats 
likau savimi patenkintas, kad visai 
neblogai man tai pavyko. Vienoj vie-
toj pabuvau pusvalandį, kitoj vietoj 
pusvalandį, ir kažkaip viskas baigėsi. 
Mane tikrąja to žodžio prasme erzina 
liaupsinimo ritualai. Kai jau numiršti 
ir prie karsto žmonės pradeda sakyti, 
koks buvai geras ir pan., tai nieko 
tokio, jau nebegirdi, bet kai esant gy-
vam tokių žodžių tenka klausytis, na, 
jau ne... 

- Ne tik patys pasižymi toleran-
cija ir dosnumu, tačiau to paties 
tikisi ir iš savo artimųjų.

- Manau, kad esu tolerantiškas 
žmogus. Aš pirmiausia ieškau ne kaip 
apkaltinti kitą, o kaip pateisinti. Už-
pulti labai lengva, bet ar to reikia... 
Jeigu jau matai, kad tau su tuo žmo-
gumi „ne pakeliui“, geriau iš viso at-
sitraukti, atsiriboti.

O dėl dosnumo... Geriau apie tai 
tegul kalba kiti. Aš visada žinojau ir 
žinau, kad niekada netapsiu milijo-
nieriumi, man užtenka tiek, kiek aš 
turiu, aišku, geriau, kad šeimai nieko 
netrūksta, bet pertekliaus aš nesiekiu.

Jeigu jau kažką dovanoji, tai pa-
sitenkink tyliu „ačiū“, o ne tikėkis 
pompastiško savęs garbinimo.

- Nemėgsta skųstis bei skelbti 
savo rūpesčių.

- Aš kartais paburbu... Ne todėl, 
kad reikščiau nepasitenkinimą, bet iš 
smagumo.

- Gal Šauliai ir ne orakulai, bet 
gali pasigirti puikia nuojauta.

- Man labai dažnai būna, kad pa-
galvojus apie vieną ar kitą žmogų, 
imi jį ir susitinki, įvyksta kažkoks 
kontaktas. Kartą važiuodamas į krep-
šinio varžybas, pravažiavau vieno 
pažįstamo sodybą, pagalvojau, kaip 
seniai jį buvau sutikęs, ir ką – susiti-
kome varžybose.

Iš tikrųjų manęs dažnai, kaip to 
orakulo, klausia apie varžybas, ko-
kios mano prognozės, bet aš neburiu 
iš kavos tirščių, o tiesiog dėlioju gali-
mus variantus. Vis dėlto dažniau esu 
pataikęs su spėjimais nei nepataikęs.

-ANYKŠTA

Garsus krepšininkas, o dabar politikas, konservatorius Sergejus 
Jovaiša yra įsitikinęs, kad žmogus pasimoko tik iš savo, o ne kitų 
padarytų klaidų: „Tai sakau iš savo patirties“.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Mano receptas
„Jeigu reikėtų, aš daug ką pagaminčiau ir dar kitus pamaitinčiau. Gy-

venant Vokietijoje, aišku, teko ir maisto gaminimu užsiimti. Taigi toks 
paprastas receptas – makaronai su faršu. Geriausiai kiaulienos ar jautie-
nos faršas, jį apkepi, įdedi šiek tiek svogūno, druskos, pipirų, pomidorų 
padažo.

Gal nedrįsčiau gaminti cepelinų ar balandėlių, bet išsivirti sriubą ar 
išsikepti kotletų man tikrai nebūtų problema. Keliaujant man labai įdomi 
nacionalinė virtuvė, stengiuosi patekti į vietinį restoranėlį paragauti tra-
dicinių tos šalies patiekalų. Yra tekę ragauti labai daug ko – nuo argenti-
nietiško, burnoje tirpstančio steiko, iki aštuonkojų, gyvačių ar varlės. Bet 
lietuviška virtuvė man priimtiniausia“.

4 detalės apie Sergejų JOVAIŠĄ

Autoritetas... „Man autoritetas - tai žmogus, iš kurio aš nesu-
laukiau melo, žmogus, kuris už mane daugiau žino, yra daugiau pasiekęs. Aš 
nejaučiu negatyvaus pavydo, gal dėl to, kad ir pačiam sekėsi. Aš ypač džiau-
giuosi savų pergalėmis – tiek Giedriaus Titenio, tiek Vytauto Strolios, Gintarės 
Bražaitės, Arno Šidiškio, Kotrynos Vitkūnaitės, kitų mažųjų anykštėnų bei 
jų trenerių ir mokytojų pasiekimais meno, foto, verslo ir kitose srityse. Taip 
pat žaviuosi mūsų miesto meno kolektyvų nuoširdžia aistra ir entuziazmu. 
Mane teigiamai nuteikia visų anykštėnų sėkmės istorijos. Čia – ne kokie nors 
rinkiminiai pasisakymai. Tą patį sakiau ir parkartosiu visada, o kas netikės - 
tebūnie.

Manęs dažnai klausia, kas buvo mano idealas krepšinyje. Tai – vienas gar-
siausių Lietuvos krepšininkų Modestas Paulauskas. Bet atėjo laikas, kai aš jį 
žaisdamas vienas prieš vieną apžaidžiau, bet dėl to jis netapo man mažesniu 
idealu. Man džiugu, kad galėjau prilygti savo idealui“.

Laimėjimas... „Tai iš tų asmeninių patirčių, apie kurias žmones 
daug nešneka... Palikim tai mano ateities knygai“.

Automobilis... „Važinėju su „Subaru Forester“. Jis yra patogus, 
didelio pravažumo, tinka mano ūgiui. Be abejo, nenorėčiau būdamas tokio 
amžiaus važinėtis mažiuku, nepatogiu automobiliu, bet prabangos man 
nereikia. Man niekur gyvenime prabangos nereikia – nei prabangių namų, nei 
prabangių automobilių, daiktų nereikia. Geriau man paprastumas, laisvė, suri-
kiuota netvarka. Anksčiau labiau mėgau greitį, dabar važinėju lėčiau, saugiau. 
Esu Vokietijos greitkeliuose išbandęs 200 km/h greitį, žinau, ką tai reiškia“.

Šalis... „Naujoji Zelandija – žalia, švari, įdomi, įvairi šalis. Man atrodo 
mums, lietuviams, ypač tinkama šalis gyventi. Taip pat Izraelis, Kinija. Dabar 
jau nebemėgstu keliauti, mane jau ima varginti ilgos kelionės. Nebuvau tik 
Australijoje, kitus žemynus esu aplankęs. Europoje kažin ar yra neaplankyta 
šalis, kai kuriose būta po keletą kartų“.
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 Trumpai tuos reikalavimus ga-
lime įvardinti taip: Europos kul-
tūros sostine gali tapti bet kurios 
Europos Sąjungos valstybės bet 
kuris miestas, jei jis turi visiškai 
originalią (savo ir kitų patirties 
nekartojančią) programą, kuri 
trunka ne mažiau devynis mėne-
sius ir ne ilgiau dvylikos, ir kuri 
visiškai atitinka europinę dimen-
siją, t.y. tos pasiūlytos programos 
įgyvendinime dalyvauja visa Eu-
ropos Sąjunga. Kadangi nuo 2009 
metų Europos kultūros sostinių 
programa plėtojama dvynių būdu 
(viena sostinė iš senųjų ES šalių, 
kita – iš naujai į bendriją priimtų 
kaip Lietuva), tai ypač daug pro-
jektų reikia sukurti su kita sostine 
– dvyne iš Vakarų Europos Sąjun-
gos senbuvių. 

Atsakykite į klausimą patys sau 
– kaip europinę dimensiją atitiks 
Anykščiai, kurių tarptautiniai kul-
tūriniai projektai tėra savivaldybi-

Vonios ir stiklainiai - dar ne kultūra
nių mainų lygyje ir dar – tik labai 
elementarūs? 

Žinoma, svajoti galima ir rei-
kia, bet taip blefuoti, kaip teko 
skaityti „Lietuvos žiniose“ – labai 
neatsakinga. Tai tas pats, kaip ne-
turint oro uosto, planuoti kosminį 
skrydį. 

- Kaip ma-
note - kokios 
Anykščių sti-
priosios, o ko-
kios silpnosios 
pusės konkur-
se? Ko, kad 
lydėtų sėkmė 
tokiame kon-
kurse, reikia?

- Nors Anykščiai turi unikalią 
kultūrinę atmintį ir išskirtinę kul-
tūros infrastruktūrą, tačiau jokių 
galimybių laimėti šio konkurso 
nacionalinę atranką neturi, kaip 
ir kitos nedidžiųjų miestų savi-
valdybės. Tai – ne šios lygmens 
galimybių konkursas, ne ta svorio 
kategorija. 

- Ar įžvelgiate kryptį, kuri 
galėtų tapti lemiamu Anykščių 
pranašumu Europos kultūros 
sostinės konkurse?

- Įžvelgiu labai daug galimybių 
ir pranašumų, kuriuos turi Anykš-
čiai kultūros bei meno ir kultūrinio 

turizmo plėto-
jime. Apskritai 
Anykščiai turi 
milžiniškas ga-
limybes, kurias 
šiam kultūros 
miestui sukūrė 
didžios kul-
tūros ir meno 
a s m e n y b ė s . 
Vien Teresės 

Mikeliūnaitės iškelta ir pagrista 
Anykščių, kaip kultūros miesto, 
koncepcija yra stulbinantis įžval-
gų ir konkretaus programavimo 
šaltinis. Bet miestas neturi kultū-
ros programos, net jos pamatinio 
siekių realaus dokumento, nėra 
būtino kultūros festivalių ir pan. 
projektų bent vasarinio sezono 

pilnaverčio tinklelio. 
Žinoma, rinkodaros konsultan-

tai Jums gali ne tik sėdėtojus vo-
nioje ar idėjų stiklainius pasiūlyti 
ir dar visokių kraštutinių vaizdinių 
prigalvoti, bet tai – tik žaisliukai, 
tik spalvoti burbulai.

 Kultūra yra šviesos ir išminties 
erdvė, sąmoningumo ir prasmės 
keliai, galingas medis su tvirtomis 
šaknimis, kurių 
pradžia Anykš-
čiuose sukurta 
Antano Bara-
nausko ir Kle-
menso Kairio. 
Jei šio pamato 
nepaisoma, lie-
ka tik antriniai 
blefavimai. 

- Kaip ma-
note, kurie 
Lietuvos miestai konkurse tu-
rėtų didžiausią potencialą ir 
galėtų būti rimčiausi Anykščių 
konkurentai?

- Didžiausias galimybes lai-

mėti nacionalinės atrankos kon-
kursą ir parengti paraišką Euro-
pos Komisijai (tas jau europinės 
paraiškos sukūrimo etapas bus 
daug sunkesnis, nes paraiška 
Briuseliui teikiama dviem eta-
pais, antruoju atsakant į papildo-
mą konkurso Europos Komisijos 
sudarytos komisijos klausimyną) 
turi Klaipėda ir Kaunas. Klaipė-
dos konceptas man žinomas, la-
bai įdomus ir modernus, jis turi 
daugiau galimybių nei Kauno. 

Jei dirbčiau Anykščiuose, ras-
čiau būdų įsi-
jungti ir į Klai-
pėdos kuriamą 
programą, ir į 
Kauno (tokiu 
būdu yra daug 
galimybių su-
rasti sąšaukas, 
jungtis, kurios 
tarsi duoda nau-
ją kvėpavimą). 

Beje, Anykš-
čiai turi labai daug galimybių 
dalyvauti kitose Europos Są-
jungos kultūrinės partnerystės 
programose, bet tai jau – kita 
tema.

...„Atsakykite į klausimą 
patys sau – kaip europinę 
dimensiją atitiks Anykščiai, 
kurių tarptautiniai kultūri-
niai projektai tėra savival-
dybinių mainų lygyje ir dar 
– tik labai elementarūs?“...

...„Žinoma, rinkodaros 
konsultantai Jums gali ne 
tik sėdėtojus vonioje ar 
idėjų stiklainius pasiūlyti 
ir dar visokių kraštutinių 
vaizdinių prigalvoti, bet tai 
– tik žaisliukai, tik spalvoti 
burbulai“...

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių muziejininkams – 
meno kritiko kirtis

Žinomas meno kritikas Vaidas Jauniškis Lietuvos radijo laidoje „Kultūros savaitė“ sukritikavo 
vieną iš Anykščių muziejų. Anot V.Jauniškio, muziejininkai nededa pastangų, kad rašytojo Antano 
Vienuolio–Žukausko memorialinis namas–muziejus lankytojams būtų įdomus.

Aplankęs rašytojo Antano Vienuolio–Žukaus-
ko memorialinį  namą–muziejų, meno kritikas 
Vaidas Jauniškis susidarė įspūdį, kad muziejus 
lankytojui yra uždaras.

Delfi.lt, A.solomino nuotr.

Muziejus rašytojo nepristato
daugiau nei mokyklinė 
programa

„Antano Vienuolio namas – mu-
ziejus Anykščiuose padvelkė nepla-
nuota autentika, tikriausiai, kai buvo 
atvertas 1957-aisiais, taip ir nebuvo 
niekas pajudinta.Ne apie Vienuolio 
kambarius, kur jis gyveno, kalbu, 
o apie pirmojo aukšto ekspozici-
ją. Įspūdis, kad tik LTSR pakeista 
į Lietuvos Respublika.Jeigu toks 
tikslas išlieka, išlaikyti muziejų 
kaip niekam neįdomios fasadinės 
įstaigos estetiką ir sampratą, jis pa-
siektas. Stendai, kaip datų suvestinė 
enciklopedijoje – kiekvienam saki-
niui po langelį: gimė, mokėsi, Kau-
kazas, Anykščiai. Užtat antrame 

aukšte yra jo daiktai. Pypkė. Įdomu, 
ar daug rūkė? O jam pačiam patiko 
paveikslai ir baisaus kičo drožiniai? 
O kokie santykiai buvo su anykštė-
nais? Nes ne šis muziejus, o kitos 
miestelio vietos 
sako, koks jis 
buvo mecena-
tas ir kiek daug 
padarė Anykš-
čiams.Taip ir 
bandau pasiįdo-
minti tą pažintį, 
nes muziejus 
lankytojui už-
daras, jis rašy-
tojo nepristato nei kiek daugiau, 
nei mokyklinė programa. Kaip tada 
mokiniai juos susidomės? „, - radijo 
laidoje sakė V.Jauniškis.

muziejų, į kurį patys anykštėnai už-
suka rečiau, nei svečiai, lankantys 
Anykščius. Metams baigiantis galiu 
tik paminėti, jog Rašytojų kalnelį, 
kurį vainikuoja Antano Baranausko 
klėtelė, šiemet jau aplankė beveik 18 
tūkstančių svečių.

O rašytojo Antano Vienuolio me-
morialinis namas-muziejus juos pir-
miausia vilioja ne pažintine pirmojo 
aukšto ekspozi-
cija, pasakojan-
čia apie šių namų 
šeimininką, bet 
autentiška me-
morialine erdve: 
XX a. pradžios 
architektūra, iš-
saugota rašytojo buities ir kūrybine 
aplinka. Tokia yra memorialinio mu-
ziejaus misija – per saugomą vieno 
žmogaus erdvę padėti pajausti praė-
jusio laiko dvelksmą.

Tas Vienuolio laiko – XX a. pir-
mosios pusės ir vidurio – dvelksmas 
mūsų muziejuje geriausiai patiria-
mas, kai žvelgi į autentiškuosius 
eksponatus ir girdi gyvą muzieji-
ninko žodį, atsakymus į pačius ne-
tikėčiausius klausimus. Todėl ir A. 
Vienuolio memorialinio namo-mu-
ziejaus lankymas yra neatsiejamas 
nuo gido, lydinčio kiekvieną svečią, 
pasakojimų, tai – vienas iš naciona-
liniu mastu pripažįstamų mūsų mu-

Žada pasikliauti autentika, 
o ne moderniomis 
technologijomis

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio–
Ž u k a u s k o 
memorial inio 
muziejaus direk-
torius Antanas 
Verbickas sako, 
kad muziejus ne-
siekia efektingų 
technologinių 
sprendimų, nes 
jiems esą nėra 

nei lėšų, nei poreikio.
“Ačiū menotyrininkui, suteiku-

siam progos pasidalinti mintimis 
apie vieną svarbiausių mūsų krašto 

ziejaus privalumų.
Taip, pirmojo aukšto ekspozici-

ja, įrengta 2002 metais ir pristatanti 
A. Vienuolio gyvenimo kelią, savo 
techniniais sprendimais jau paseno. 
Pirmoji šios erdvės ekspozicija apie 
mūsų Rašytoją lankytojams pasakojo 
kone ketvirtį amžiaus – 1958–1982 
m., antroji išbuvo du dešimtmečius, 
o šią, trečiąją, ir patys jau ruošiamės 

keisti, nepraėjus 
nė penkiolikai 
metų. 

Tačiau varžy-
tis efektingais 
technologiniais 
s p r e n d i m a i s 
su didžiaisiais 

muziejais nei galime, nei nori-
me, brangindami savo kultūrinės 
erdvės specifiką ir išskirtinumą. 
Mūsų muziejus šalia kitų šalies 
memorialinių muziejų pasižymi 
kaip turtingas autentiškais ekspo-
natais, tad pirmiausia verčiau pasi-
kliausime jais. 

Moderniosios techninės priemo-
nės, kuriomis dabar dažniausiai pa-
bandoma stiprinti muziejinės erdvės 
patrauklumą, suteikia momentinio 
žavesio. Tačiau jos sensta dar grei-
čiau, nei klasikiniais būdais atsklei-
džiamas turinys“, - į meno kritiko 
išsakytas pastabas sureagavo muzie-
jaus direktorius A.Verbickas.

...Įspūdis, kad tik LTSR 
pakeista į Lietuvos Respu-
blika. Jeigu toks tikslas iš-
lieka, išlaikyti muziejų kaip 
niekam neįdomios fasadi-
nės įstaigos estetiką ir sam-
pratą, jis pasiektas...

...Rašytojų kalnelį, kurį 
vainikuoja Antano Bara-
nausko klėtelė, šiemet jau 
aplankė beveik 18 tūkstan-
čių svečių...

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas pa-
stebi, kad modernios techninės priemonės 
sensta greičiau nei klasikinis turinys.

Įspūdis, kad Antano Vienuolio name–muziejuje niekas nepaju-
dinta  nuo 1957-ųjų. 
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
9.30 Europos plaukimo čempiona-
tas trumpajame (25 m) baseine.  
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Premjera. Brolių Grimų 
pasakos. Skaistaveidė. 
12.00 Žinios. 
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukinė karalystė. 
13.00 Žinios. 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Beždžionių pasaulis. 
13.55 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 3. 
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.10 Istorijos detektyvai.  
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
17.30 Europos plaukimo čempio-
natas trumpajame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė trans-
liacija iš Izraelio.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Europos plaukimo čempio-
natas trumpajame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Nors mirk iš 
gėdos. N-7.  
22.45 Premjera. Pavojingi jausmai.  
23.40 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė karalystė. 

0.30 Pasaulio dokumentika. 
Beždžionių pasaulis. 
1.20 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl 3. (kart.). 
2.55 Emigrantai.  
3.50 Savaitė.  
4.40 Pavojingi jausmai.  
5.30 Durys atsidaro.

6.30 “Žuviukai burbuliukai”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės” 
“. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Audros 
karys. 
11.50 Didžioji sėkmė. Didysis 
filmas. N-7.  
13.20 Pričiupom!. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
21.45 Ponas ir ponia Smitai. N-7.  
0.10 Kunigas. N14. 

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Padėkime augti.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Grįžimas namo 2. Pasiklydę 
San Franciske.  
12.45 Gatvės šokiai 2. N-7.  

14.25 Mergina iš Alabamos. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
21.45 Šimto žingsnių kelionė. N-7.  
0.10 Paskutinis bučinys. N-14.  
2.10 Greiti ir įsiutę. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio rasto kėlimo čempi-
onatas Lietuvoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. Pasaulį pakeitu-
sios civilizacijos.  
12.10 “BBC dokumentika. Gamtos 
stebuklas. Mažyliai”.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “PREMJERA Nikonovas ir 
Ko”. N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS Kedrų 
įlanka II”. N-7.  
21.00 “Okupuoti”. N14.  
23.00 Informatorius. N14.  
2.05 Penktoji pavara (k)

 
6.15 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Paprastai, skaniai, itališkai”. 
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 

16.00 “Būrėja”.  
16.35 Nemarus kinas. “Čia - ne aš, 
tai - jis”. N-7.  
18.25 “Derenas Braunas. 
Padangių didvyris”. N-7.  
19.40 Deividas Bleinas. Tikrovė ar 
magija. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI. 
PREMJERA “Diktė. Tikslai ir prie-
monės”. N-7.  
22.50 “Emilės Rouz egzorcizmas”. 
N14.  
1.10 “Derenas Braunas. Padangių 
didvyris”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Laiko portretai. Lapšių 
dvaras.  
6.45 Laiko portretai. Bohemiškoji 
D. Ibelhauptaitės dvasia.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Europos plaukimo čempiona-
tas trumpajame (25 m) baseine. 
Atrankos plaukimai.  
12.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.30 Williamo Shakespeare`o 
“Globe” teatras. Romeo ir 
Džiuljeta. 
15.30 Šventadienio mintys. 
16.00 Legendos.  
16.50 Haudis Gaudis. 
17.15 Rusų gatvė.  
17.45 Žinios.  
18.00 Šiuolaikiniai lietuvių autoriai 
kitu kampu.  
19.00 Muzikos savaitė.  
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.   
24.00 Panorama.  

0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Gyvos dainos festivalis “Aš 
toks vienas”. 3 d. 
1.50 LRT Kultūros akademija.  
2.35 Lietuvos baletui - 90.  
4.30 Atsisveikinimas su karūna.  
5.25 Lietuvos baletui - 90.

 
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 Vakarų efektas (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 Panikos kambarys (k).  
21.00 Vakarų efektas.  
21.30 “Alfa” savaitė.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 “Diktatorių damos”. 
23.30 Valanda su Rūta (k).  
0.45 Nuo... Iki... (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Statyk! (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 Topmodeliai. N-7.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. N-7.  
11.00 Kino aistruoliai. N-7.  
12.00 Adrenalinas.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  

13.30 Jokių kliūčių! 
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas” - 
Kauno “Žalgiris”.  
19.00 Paskutinis jaunikio išbandy-
mas. N-7.  
21.10 Be stabdžių. N-14.  
21.40 TV3 žinios.  
22.40 Nuo sutemų iki aušros 3. 
Budelio dukra. N-14.  
0.25 Išgyvenimas. N-14.  
1.20 Pavojingiausias karys. N-14.  

 
7.20 “Neprilygstamieji gyvūnai. 
N-7. 
8.25 Afrikinis kiaulių maras.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas. N-7. 
10.00 Kelionių vėjai. Gruzija.  
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
12.20 “Iššūkis”. N-7. 
13.25 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 “80-ieji”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.35 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “Platinos karštinė”. N-7. 
23.50 “Pamirštų daiktų namai”. S. 
2.05 “24/7”.  
2.50 Viskas. Aišku.  
3.55 “Pamirštų daiktų namai”. S. 
5.45 “24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
8.37 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. 
11.05 Savaitė.  
12.00 Žinios. 
12.10 Bėdų turgus.  
11.25 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Istorijos detektyvai. 
14.00 Žinios. Sportas. 
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Lietuva gali.  
23.10 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
24.00 Chruščiovas Amerikoje. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro. 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.40 “Denis - grėsmė visuo-
menei”. 
11.35 “Didžiosios motušės 

namai”. N-7.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.    
22.00 VAKARO SEANSAS “15 
šlovės minučių”. N14.  
0.25 “Kortų namelis”. N14.  
1.35 “Sekso magistrai”. N14.  
2.35 “Mentalistas”. N-7.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
10.55 Vienas namuose. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Tėtis namuose. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  
0.30 Detektyvas Bekstriomas. 
N-14.  
1.25 Amerikiečiai. N-7.  
2.15 CSI kriminalistai. N-14.  

 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  

7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė 
Džonson.”N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 Žemės branduolys. N14.  
0.10 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
14.30 “Paprastai, skaniai, 
itališkai“. 
14.50 Brokenvudo paslaptys. 
Kraujas ir vanduo. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 Marlis ir aš. N-7.  
23.20 Suvilioti nepažįstamąjį. 
N14.  
1.25 “Nikita”. N-7.  
2.20 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas. Vytautas 
V. Landsbergis.  
7.00 Šventadienio mintys.  
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.30 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Romeo ir 
Džuljeta. 
15.20 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 IQ presingas.  
18.15 Lilehameris 3. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Koncertuoja J. 
Obrazcova, Z. Sotkilava, S. 
Jonušaitė, V. Vyšniauskas.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Išmuštieji iš vėžių. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Koncertas “Bel canto”.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Šventė Kvėdarnoje 2015. 
Koncertuoja grupės “E.G.O” 
ir “HIT”.  
5.15 Prisiminkime. Šoka Maja 

Pliseckaja.  
5.25 Didžioji Lietuva.  

  
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Panikos kambarys (k).  
8.00 Vakarų efektas (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.05 Mes pačios.  
12.30 “Diktatorių damos” (k). 
13.20 Panikos kambarys (k).  
13.45 Vakarų efektas (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Universitetai.tv. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Imperija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  

21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
23.00 Kapų išniekintojai. S.  
1.00 Geras patarimas. N-14.  
2.35 Greislendas. N-14.  
3.25 Bobo užkandinė. N-14.  
4.15 Tėvynė. N-14.  

 
7.30 Žinios (kart.). 
8.00 Kaimo akademija.  
8.35 Vantos lapas.  
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 “Iššūkis”. N-7. 
11.45 “24/7”.  
12.50 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
14.00 Šiandien kimba.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Iššūkis” N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Kaimo akademija.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 Užmirštas grožis. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
6.05 “Tigrų sala”.  
6.25 “Gamink sveikiau!”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
8.37 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Kaip atsiranda daiktai 6. 
10.25 Ypatingojo 
Gailestingumo jubiliejaus durų 
atidarymas ir Šv. Mišios.  
13.00 Žinios. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Karinės paslaptys. 
23.30 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
0.20 Stilius.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.10 Karinės paslaptys.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

9.50 “Ponas ir ponia Smitai”. 
N-7.  
12.15 “Na, palauk!”. 
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
“Susišaudymas”. N-7.  
23.45 “Kortų namelis”. N14.  
0.50 “Sekso magistrai”. N14.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Tėtis namuose. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kobra 11. N-7.  
23.30 Legendos. N-14.  
0.30 CSI kriminalistai. N-14.  

1.25 Amerikiečiai. N-14.  
2.25 CSI kriminalistai. N-14.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 Surasti Lenį. N-7.  
23.35 “Judantis objektas”. N-7.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  

14.00 “Nebylus liudijimas”.  
14.50 Diktė. Tikslai ir priemo-
nės. N14.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Bombonešių valanda. 
N-7.  
22.55 “”Velvet”. N-7.  
0.30 “Nikita”. N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė.  
13.00 Koncertuoja J. 
Obrazcova, Z. Sotkilava, S. 
Jonušaitė, V. Vyšniauskas.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Brolių Grimų pasakos. 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Septynios Kauno dienos. 
17.50 Šlovės dienos. N-7.  
18.40 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Oratorija apie šv. 
Pranciškų.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Nors mirk iš gėdos. N-7.  
0.05 Prisiminkime. Groja an-
samblis “Sutartinė”. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Neapolietiškos dainos.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
5.10 Kultūra. Eglė Špokaitė.  
5.30 IQ presingas.  

  
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Panikos kambarys (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Beatos virtuvė.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).   

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Imperija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Epidemija. N-14.  
0.40 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
0.55 Ženklelis. N-14.  
2.45 Greislendas. N-14.  
3.35 Bobo užkandinė. N-14.  
4.25 Tėvynė. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Vaivos pranašystės. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Muzikinis gimtadienis.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.   
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Ginčas. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Emigrantai.  
12.00 Žinios. 
12.10 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. 
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
0.45 Mokslo ekspresas.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Karinės paslaptys.  
3.05 Gyvenimas.  
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7. 
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
“Kaubojai ir ateiviai”. N14.  
0.25 “Kortų namelis”. N14.  
1.25 “Sekso magistrai”. N14.  
2.30 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Pasveikink mirtį kitą die-
ną. N-14.  
1.15 Navy NCIS.   

 
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  

9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Su Naujaisiais, mamos!. 
N7.  
23.15 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Nebylus liudijimas”.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
Kareivėlių mūšis. N14.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Vaikų namai. N-7.  
22.55 “”Velvet”. N-7.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Septynios Kauno dienos.  
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.50 Atsisveikinimas su ka-
rūna.  
14.45 Didžioji Lietuva.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Linija, spalva, forma.  
18.10 Šlovės dienos. N-7.  
19.00 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - “Nyžnij Novgorod”.  
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Kryžiaus 
kelias. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Gyvos dainos festivalis “Aš 
toks vienas”.  
5.10 LRT Kultūros akademija.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Adrenalinas. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Imperija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
21.35 UEFA Čempionų ly-
gos rungtynės. “Bayer 04 
Leverkusen” - “FC Barcelona”.  
23.40 Rekrutas. N-14.  
1.50 Gelbėtojų būrys.  N-7.  
2.40 Greislendas. N-14.  
3.30 Bobo užkandinė. N-14.  

4.20 Tėvynė. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
12.20 Viskas. Aišku. N-7. 
14.00 Kelionių vėjai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
16.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Gyvenk krepšiniu!  
19.00 Europos taurė 
2015/2016. Sankt Peterburgo 
“Zenit” - Vilniaus “Lietuvos 
rytas”. Tiesioginė transliacija iš 
Rusijos. 
20.50 Dar pažiūrėsim.  
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
6.05 “Tigrų sala”.  
6.25 “Gamink sveikiau!”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. gruodžio 5 d.

ketvirtadienis 2015 12 10

penktadienis 2015 12 11

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Gyvenimas.  
12.00 Žinios. 
12.10 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.30 Premjera. Amerikos 
gangsteris. N-14.  
0.15 Durys atsidaro.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.10 Istorijos detektyvai.  
5.10 Stilius.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7. 
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   

19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
Taksi 3. N-7.  
23.45 “Kortų namelis”. N14.  
0.50 “Sekso magistrai”. N14.  
1.55 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja 
geriau.N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kaukazo belaisvė arba 
nauji Šuriko nuotykiai.  
0.10 Kaulai. N-14.  
1.10 Navy NCIS.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “PREMJERA Sunkių 
nusikaltimų skyrius”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Beverli Hilso nindzė. N-7.  
23.20 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”.  N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Pingviniuko Lolo nuotykiai.  
09.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.50 “Nebylus liudijimas”.  
14.50 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Bombonešių valanda. 
N14.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. Žudiko 
autoportretas. N-7.  
22.55 “Begėdis”. N14.  

23.55 “Ties riba”. N14.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2001 
m. 
6.35 Kūrybos metas.  
7.05 Prisiminkime.  
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Mokslo sriuba.  
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
13.45 Šiuolaikiniai lietuvių 
autoriai kitu kampu. Knygyno 
“Pegasas” ir LRT projektas.  
14.45 Atspindžiai.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 LRT Kultūros akademija.  
18.10 Prisiminkime. Dainos 
jūros tema. 
18.25 Dainuoja Rimantas 
Siparis.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. N-7. 
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Šoblės kino klubas prista-
to. Lernavan.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Koncertuoja J. Obrazcova, 

Z. Sotkilava, S. Jonušaitė, V. 
Vyšniauskas.  
5.10 Istorijos detektyvai. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.05 Valanda su Rūta.  
14.25 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Imperija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Ruandos viešbutis N-7.  
0.30 Eurolygos rungtynės. 
Barselonos “FC Barcelona” - 
Kauno “Žalgiris”.  

2.05 Gelbėtojų būrys. N-7.  
3.00 Greislendas. N-14.  
3.50 Bobo užkandinė. N-14.  
4.40 Tėvynė. N-14.   

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Nuoga tiesa.. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
12.20 Ginčas. N-7. 
14.00 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.
 17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Leningradas. 
Pokario gatvės”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Karalius nuogas. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Užmirštas grožis. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
6.05 “Tigrų sala”.  
6.25 “Gamink sveikiau!”.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Specialus tyrimas.  
12.00 Žinios. 
12.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. 
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Muzikinis projektas 
“Vario audra”.  
22.45 Premjera. Imperija. 
N-14.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Misija. Vilnija.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.10 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 Lietuvos superšefas (k).  
11.10 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai.  

13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Auksinio dueto Kalėdos.  
23.50 “Misionierius”. N14.  
1.45 “Pasmerktieji”. N14.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Turbo.  
21.15 Keršytojai. N-7.  
0.10 Pastorius su kulkosvai-
džiu. N-14.  
2.35 Kaukazo belaisvė arba 
nauji Šuriko nuotykiai.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  

14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Samdiniai. N14.  
23.35 “Sausas įstatymas”. 
N14.  
0.40 “Tramdytojai”. N14.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Pingviniuko Lolo nuoty-
kiai.  
09.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.50 “Nebylus liudijimas”.  
14.50 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. N14.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 Brokenvudo paslaptys. 
Surūgęs vynas. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Bekas 4. 
Palaidotas gyvas. N14.  
22.55 SNOBO KINAS Kablys. 
N14.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. 

N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Oratorija apie šv. 
Pranciškų.  
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprintas.  
13.45 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
14.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
15.00 Gustavo enciklopedija.  
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 10 km sprintas.  
17.00 Šoblės kino klubas pri-
stato. Lernavan.  
17.30 Visu garsu.  
18.15 Laiko portretai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Kino režisieriaus Algirdo 
Dausos 75-mečiui. Kur iške-
liauja pasakos.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultmisijos.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Amerikos gangsteris. 
N-14.  
1.00 Dabar pasaulyje.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Koncertuojanti Europa. 
4.15 Mokslo ekspresas.  
4.30 Septynios Kauno dienos.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus. Gytis 
Padegimas.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Vakarų efektas (k).  
12.05 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.35 Statyk! (k).  
12.50Autopilotas (k).  
13.20 Nuo... Iki... (k).  
13.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Mes pačios (k).  
16.00 “Diktatorių damos” (k). 
17.00 Info diena. 
21.00 Panikos kambarys.  
21.25 Vakarų efektas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Imperija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  

21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Kietasis būrys. N-14.  
1.15 Avarija. Šeima pavojuje. 
N-14.  
2.50 Greislendas. N-14.  
3.40 Bobo užkandinė. N-14.  
4.30 Tėvynė. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Patriotai. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Sąmokslo teorija. N-7. 
12.50 Karalius nuogas. N-7. 
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7.
 16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”. 
17.00 Žinios.  
17.20 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
17.25 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Leningradas. 
Pokario gatvės”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Piranijos. 
Skraidančios žudikės”. S. 
1.00 “Greitas ir negyvas”. 
N-14. 
2.55 “Piranijos. Skraidančios 
žudikės”. S. 
4.25 Muzikinis gimtadienis.  
5.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
6.35 “Gamink sveikiau!”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Emigrantai.  
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 
8.35 Vakavilis. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios.  
11.35 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.00 Žinios. 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
13.55 Šerloko Holmso nuotykiai. 
N-7. 
15.40 Mokslo ekspresas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Iškilmingas Palangos 
koncertų salės atidarymas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
23.05 Premjera. Širdis ir sielos. 
1.00 Pasaulio dokumentika.  
2.50 Klausimėlis.lt.  
3.10 Šerloko Holmso nuotykiai. 
N-7.  
5.00 Specialus tyrimas.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  

6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Senelis Šaltis ir vasara”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Peliukas Stiuartas Litlis”. 
11.45 “Denis - grėsmė visuome-
nei. Nuotykiai tęsiasi”. 
13.20 Pričiupom!.  
13.50 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS “Rango”. 
21.45 “Didžiosios motušės na-
mai. Obuolys nuo obels”. N-7.  
0.00 “Viskas ore! “. N14. 
2.10 “Misionierius”. N14. 

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir 
draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Simpsonai.N-7.  
11.00 Ozo legendos. Sugrįžimas 
į Smaragdo miestą.  
12.50 Netikra vienuolė. N-7.  
14.55 Čihuahua iš Beverli Hilso.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  

19.30 Vienas namuose 2. N-7.  
22.00 Greiti ir įsiutę 2. N-14.  
0.10 Lemtingas posūkis 3. Palikti 
mirčiai. S.  
1.55 Aklųjų šalis. N-14.  

 
7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Europos mėgėjų galiūnų 
čempionatas Lietuvoje. 2015 m.  
12.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
12.30 “Svotai”. N-7.  
14.55 “PREMJERA Mistinės 
istorijos”. N-7.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7.  
18.00 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.10 MANO HEROJUS 
Čempionas 2. N14.  
0.15 AŠTRUS KINAS Požemių 
gyventojai. S. 
 

 
6.15 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”. 
13.00 “Sostinės keksiukai”.  

13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Nustebink mane”.  
18.00 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7.  
19.00 ROMANTIKA Iš Utos 
Danielos kolekcijos. Kas bučiuo-
ja daktarą?. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Diktė. Teisė ir pareiga. N-7.  
22.50 Planas B. N-7.  
1.00 “Begėdis”. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.40 Premjera. Keliaukime 
kartu.  
11.15 Didžioji Lietuva.  
11.45 LRT Kultūros akademija.  
12.30 Pasaulio biatlono taurė.  
13.20 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
14.00 Williamo Shakespeare?o 
“Globe” teatras. Kaip jums 
patinka. 
16.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 12,5 km persekiojimo 
lenktynės.  
17.15 Atspindžiai.  
17.45 Žinios. Orai. 
18.00 Haudis Gaudis. 
18.30 Vakavilis. 
19.00 Europos futbolo čempio-
nato (UEFA EURO 2016) burtai.  

20.10 Lietuvių dokumentika.  
21.00 Iškilmingas Palangos 
koncertų salės atidarymas.  
22.30 Kelias į namus.  
23.00 IQ presingas.  
23.30 ARTS21.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
1.45 Prisiminkime.  
2.00 Naktinis ekspresas.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 Kultmisijos.  
3.45 IQ presingas.  
4.15 Etnokultūros ratas. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 “SUPERDOKUMENTIKA 
Diktatorių ponios”. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Vakarų efektas (k).  
23.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.05 24 valandos (k). N-7.  
3.05 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios (k). 

 
6.30 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Gražiausi žemės kampeliai.  

8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
11.00 Kino aistruoliai. N-7.  
12.00 Sporto žmonės.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! 
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos “Juventus” - 
Pasvalio “Pieno žvaigždės”.  
19.00 Krokodilas Dandis 2. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Beverli Hilso policininkas. 
N-14.  
0.40 Gimę mylėti. N-14. 

 
7.20 Kelionių vėjai. Gruzija.  
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.30 “Vera. Vaiduoklis”. N-7. 
13.30 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
16.20 Dar pažiūrėsim.  
17.00 Žinios.  
17.30 Karalius nuogas.  
18.30 Metų automobilis 2016.  
19.30 Ginčas. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Kodas”. N-14. 
23.50 Premjera. “Paskutinis 
drakonas”. N-14 
2.05 “Vera. Vaiduoklis”. N-7. 
3.35 “Kodas”. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2016 metams

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.Taip 
pat „Biomaistas“ 5 kuponai po 20 Eur.10 spalvotų ir šiltų „D”letters” 
šalikų.5 kuponai apsilankyti 2 asmenims baseine Bangenis.3 stiklo pa-

dėklai. 2 rinkiniai natūralaus rankų darbo muilo. 
Prizų steigėjai: A.Šimkaus firma - sodo ir daržo inventorius. „Biomaistas“ - sveikų ir natūralių kulinarinių 

maisto produktų gamybos įmonė. UAB “2D Pack” - tai rankomis gaminamų natūralaus pluošto drabužių 
bei aksesuarų įmonė. Anykščių plaukimo baseinas Bangenis su mini SPA. UAB „Pilnatvė“ - natūrali rankų 
darbo kosmetika ir muilas. Stiklininkė, keramikė Justė Kamarauskaitė.

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito 
užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
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išmokydavo keiktis ir vogti

Kaip atrodė kariuomenė iš ti-
kro, sunku apsakyti, tarnavę joje 
turi savo supratimus, patirtis, to-
dėl vieno vaizdo koncentruotai 
pateikti neįmanoma. Tačiau visi 
sutiktų, kad tai buvo didžiulė 
mašina, kurioje žmogus nieko 
nereiškė, o tvarka priminė kalė-
jimą.

„Aš pats buvau pašauktas į 
kariuomenę vasarą, Rygoje po 
paskirstymo patekau į Kalinin-
gradą. Jau kitą rytą išrikiuoti 
ant placo nauji tėvynės gynėjai 
klausėsi, kaip riebiai rusiškai 
keikiasi pulko vadas. Ir tokiais 
keiksmažodžiais, kurių net pra-
sigėrę Lietuvoje gėdydavosi iš-

Tarybinė armija buvo vienas iš buvusios TSRS svarbiausių pa-
sididžiavimų. Po pergalės Antrajame pasauliniame kare sovietinė 
armija tapo vienu iš svarbiausių ramsčių, kuriais rėmėsi komu-
nistai, kontroliuodami ne tik TSRS, bet ir žymią dalį Europos, 
vadinamąsias socialistines šalis. Jose ne kartą sovietinė armija 
„darė tvarką“. TSRS ginkluotosios pajėgos buvo milžiniško dy-
džio, baigiantis Antrajam pasauliniam karui jose tarnavo maž-
daug 11,3 mln. žmonių, vėliau jos sumažintos iki 2,8 mln. žmonių. 
Dar vėliau ginkluotųjų pajėgų dydis pagal įvairius vertinimus 
kito nuo 2,8 iki 5,3 mln. žmonių. iki 1967 m. tarnyba armijoje 
truko 3 metus, vėliau – 2 metus, išskyrus jūreivius, kurie toliau 
tarnavo 3 metus. Okupuotos Lietuvos gyventojai taip pat turėjo 
tarnauti šioje kariuomenėje. Nuo mokyklos suolo vaikinai bū-
davo ruošiami šiai „vyriškumo mokyklai“, nes vykdavo karinio 
parengimo pamokos, propagandos mašina kryptingai dirbo,kad 
jaunimas trokštų tarnauti, o karstai iš Afganistano būdavo par-
gabenami ir palaidojami tyliai...

tarti. O čia viešai ir blaivus.
Keiksmažodžiai lydėjo visą 

tarnybos laiką, kai kada pakeis-
dami 90 procentų reikalingo 
žmogui žodyno. Pripažinsiu, kad 
grįžus teko gana ilgą laiką kon-
troliuoti savo kalbą, o ir dabar 
susinervinus kažkur iš pasąmo-
nės gelmių išnyra žodžiai, prasi-
dedantys įvairiomis raidėmis...

Geriausiai nefasadinę tarybi-
nės armijos pusę nusakė mano 
tėvas, atvykęs pažiūrėti, kaip aš 
ginu tėvynę ir pamatęs mano da-
linį, kai jo kariai žygiavo dirb-
ti. „Kažkokia purvinų valkatų 
gauja, o ne armija“,- teištarė. 
Nesiginčijau. Išties buvome pur-
vini ir apdriskę, išsiskalbti rūbų 
nebuvo kaip, nes nebuvo kur jų 

Tarybinė armija – kalbėdavo 
skambiai, laidodavo tyliai

džiovinti, o pasikeisti kuo nešio-
jamų rūbų neturėdavome. 

Nors armija ir atrodė grėsmin-
ga savo skaičiumi ir ginkluote, 
iš tikro tai buvo visiško skurdo 
pasaulis, kur nuolat visko trūko 
– aprangos, maisto, medienos, 
pjūklų ir t.t. Todėl būdamas ar-
mijoje žmogus išmokdavo vog-
ti. Be jokios sąžinės graužaties. 
Vogdavo, nes taip reikėdavo. Jei 
nepavogsi vatinuko, sušalsi, jei 
nevogsi maisto, numirsi, o jei 
nevogsi reikiamų medžiagų, būsi 
nubaustas. Karininkams nerūpė-
jo, iš kur kas gaunama, svarbu, 
kad būtų.

Atskira kalba ginkluotė. Mūsų 
pulkas priklausė Varšuvos pak-
tui, karinio konflikto metu iš 
karto būtų siunčiamas į karą, to-
dėl dalis pulko buvo atitverta, ten 
saugomos mašinos, ginkluotė ir 
t.t. Tačiau karo atveju dauguma 
tų mašinų nepajudėtų iš vietos, 
nes benzinas iš jų išvogtas, de-
talės irgi. Kitaip sakant, tai buvo 
tik muliažinė kariuomenės dalis. 

Kitas aspektas – santykiai. 
Tiek karininkų su kareiviais, 
tiek kareivių su kareiviais – vis-
kas buvo grindžiama prievarta 
ir jėga. Vargas tam, kuris nega-
li apsiginti arba nesugeba grei-
tai orientuotis. Tokį žmogų visą 
armijos laikotarpį lydėdavo pa-
tyčios. Todėl tai buvo nei vyriš-
kumo mokykla, nei kam nors pa-
dėti galintis darinys. Absurdiška 
tvarka, reikalavimai, nuolatinis 
stygius net ir stipriausios psi-
chikos žmones išvesdavo iš pu-

siausvyros, nors galbūt to ir sie-
kė armijoje – reikėjo nužmoginti 
kiekvieną asmenį, kad jis nedve-
jotų šaudamas net ir į beginklį 
žmogų. Juk tarybinė armija pa-
sižymėjo žiaurumu malšindama 

sukilimus Čekijoje, Vengrijoje, 
Afganistane, negailėjo civilių 
konfliktuose Tbilisyje ir Baku“,- 
apie tarybinę armiją pasakoja 
žurnalistas Linas Bitvinskas.

-ANYKŠTA

propagandos anatomija

Mokykla: 
asmenybės 
buvo 
niveliuojamos

Mokykla tarybinėje visuomenė-
je užėmė ypatingą vietą – tai buvo 
„kalvė“, iš kurios turėjo išeiti jau pa-
ruoštas gyvenimui tarybinis pilietis, 
perėjęs spaliukų, pionierių ir kom-
jaunuolių organizacijas, pasikaustęs 
moksliškai, ateistiškai ir t.t. Daugiau 
kaip 40 metų Anykščių rajono mo-
kyklose pradinių klasių mokytoja 
dirbusi buvusi Anykščių rajono ta-
rybos narė Aldona DAUGILYTĖ 
prisimena gniuždančią tarybinės mo-
kyklos atmosferą, kai tiek mokytojų, 
tiek mokinių asmenybės buvo tiesiog 
niveliuojamos, siekiama suformuoti 
pilką ir paklusnią masę.

-Daug metų dirbote mokytoja, 
kokie ryškiausi pedagoginės vei-
klos prisiminimai užsifiksavo Jūsų 
atmintyje?

-Pirmiausia, ką galėčiau prisiminti, 
kad man sudėtinga buvo prisitaikyti 

Patirtys: mokykla, paštas, muziejus
prie esamos tvarkos. Sistema prie-
vartaudavo tiek mokytojus, tiek ir 
mokinius. Mokykloje turėjom viena 
sakyti, kita galvoti, o trečia daryti. 
Prievarta buvo skiriamasis santvar-
kos bruožas. Buvo išties baisu taip 
gyventi ir dirbti.

Mokiniai tai jausdavo ir mėgindavo 
išsisakyti. Sakykim, artėjant kokioms 
nors religinėms šventėms koks nors 
vaikas paklausdavo: „Tamsta moky-
toja, ką daryti, nes močiutė verčia eiti 
į bažnyčią, o pionierius to negali da-
ryti“. Viešai tokiam vaikui taurėdavau 
atsakyti: „Taip, pionierius taip negali 
daryti“, tačiau vaikui tyliai pasakyda-
vau: „O močiutės reikia klausyti“. 

- Kitaip sakant, gudrauti ir gintis 
nuo sistemos reikėjo išmokti?

- Žinoma, spaudimas buvo baisus. 
Sakykim, versdavo pasakyti, kurie 
vaikai lanko bažnyčią, sakydavau ir 
taip ir kitaip, tada rėždavo: „Nesakysi, 
nueisim į klasę ir patys išsiklausim“. 

Nors kartą savo gyvenime dirbda-
ma pedagoginį darbą patyriau tikrą 
džiaugsmą, kai atėjus nepriklauso-
mybei ėmiau dirbti su katalikiškomis 
klasėmis. Kaip nuostabu, kai moky-
tojas, mokiniai ir šeimos mąsto vie-
nodai, siekia to paties.

Paštas: apiplėšti 
automobilio 
nepavyko...

Jonas SUDEIKIS šypsodama-
sis prisimena, kad dirbti į tuometinį 
Anykščių ryšių mazgą viršininko 
pavaduotoju buvo priimtas 1982-ųjų 

gegužės pirmąją, nors ta diena buvo 
visaliaudinė šventė ir nedarbo diena. 
Po dešimties metų pavaduotojas tapo 
viršininku ir Anykščių paštui vado-
vavo iki 2012 metų. Sovietmečiu ir 
jau nepriklausomos Lietuvos paštui 
vadovavęs J.Sudeikis sutiko atsakyti 
į keletą klausimų.

- Ar rajono ryšių mazgas, vėliau 
- rajono paštas buvo laikomas stra-
tegiškai svarbiu objektu? 

- Kaip žinia, visais laikais ryšys 
buvo svarbiausias tiek karo, tiek tai-
kos metais, tad paštas tikrai  buvo 
svarbus strateginis objektas, juo-
lab kad ryšių mazgui, iki perėmė 
„Telekomas“, finansiškai priklausė 
Anykščių linijinis techninis cechas, 
kur susibėgo telefono gijos. Beje, kad 
įvestų telefoną, žmonės ilgai laukda-
vo eilėse. Telegrafas buvo vienintelė 
greičiausia priemonė kitame mieste 
ar šalyje gyvenančiam giminaičiui 
pranešti apie artimojo mirtį, pasvei-
kinti su jubiliejumi, švente. Spaudos 
ir maišų su laiškais būdavo pilni pašto 
automobiliai. Prisimenu rajone buvus 
28 paštus, kurie visi buvo pavaldūs 
Anykščių ryšių mazgui, vėliau jie vis 
buvo uždaromi, kol liko šiek tiek dau-

giau dešimties. 
- Pašto traukinio apiplėšimas iš-

garsėjo pasaulyje, o ar nebuvo ban-
dyta apiplėšti pašto automobilį?

- Prisimenu vieną tokį bandymą 
dar sovietmečiu. Pašto automobiliui 
miško kelyje skersai kelio buvo už-
verstas medis. Vairuotojas kliūtį pa-
šalino, tačiau po kelių dienų jam va-
žiuojant buvo pradurtos automobilio 
padangos. Vairuotojas nepasimetė, iš 
karto išsikvietė miliciją, kuri greitai 
atvažiavo. Kelyje buvo apkasta len-
ta su vinimis, kuriais buvo pradurtos 
automobilio padangos. Milicininkai 
rado išgulėtą vietą pakelėje po me-
džiais. Sunku pasakyti, kodėl nusikal-
tėliai net nebandė iki galo įgyvendinti 
savo kėslų, gal suprato, kad netikėtai 
vairuotojo ir palydovo užklupti nepa-
vyko. Jie, matyt, tikėjosi, kad ir gin-
kluotas palydovas išlips iš automobi-
lio, tačiau ginkluotas vyras liko sėdėti 
automobilyje ir kvietėsi miliciją. 

Muziejai: 
eksponatų 
priežiūra 
nesikeičia

Didžiausias kiekvieno muziejaus 
turtas yra jo fondai, o ekspozicijose 
rodoma tik maža dalis eksponatų. 
Anykščių Antano Baranausko ir An-
tano Vienuolio–Žukausko memori-
alinio muziejaus fonduose saugoma 
27 000 eksponatų. Nuo 1979–ųjų 
muziejaus fondų saugotoja dirba 
Vida ZASIENĖ. „Mano darbas tada 

ir dabar nesikeitė, nes jį reglamentuo-
ja instrukcijos, kaip priimti, tvarkyti ir 
saugoti eksponatus“, - sakė kalbina-
ma V.Zasienė. 

- Taigi, fondų saugotojos darbas 
sovietmečiu ir dabar?  

 - Mano darbas reikalauja ypatingo 
kruopštumo ir tikslumo. Taip buvo 
sovietmečiu, taip yra ir dabar. Doku-
mentai, nuotraukos, daiktai muziejui 
perduodami amžinam saugojimui, 
tad bet koks netikslumas yra neatleis-
tinas. Surašius eksponato perdavimo 
- priėmimo aktą eksponatai įtraukia-
mi į eksponatų knygas, išskirstomi į 
rūšis ir detaliai aprašomi inventori-
nėse knygose, padaromi įrašai karto-
tekoje, kad prireikus eksponatą būtų 
galima greitai surasti. Beje, turiu pa-
stebėti, kad fondų saugotoja neatsako 
už eksponatų atrinkimą ekspozicijai. 
Taigi, aš negaliu pasakyti, ar direkto-
rė su kuo nors derindavo į ekspoziciją 
atrenkamas nuotraukas, kitus ekspo-
natus. Manau, kad galbūt turėdavo 
prisilaikyti tam tikrų instrukcijų, eks-
ponatais galbūt buvo manipuliuojama 
dėl propagandinių tikslų. 

-ANYKŠTA
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Antanas Verbickas turėjo 
įtakos knygai

Į bibliotekos salę susirinko per 
dvidešimt anykštėnų – „marga“ 
auditorija nuo kunigų iki buvusio 
Komunistų partijos instruktoriaus 
Vytauto Pupeikio. Dr. N.Putinaitės 
knygoje, o ir pačioje diskusijoje 
daug kalbėta apie iš Anykščių ra-
jono kilusį Joną Ragauską, buvusį 
kunigą, kuris 1948–aisiais nusivil-
ko sutaną ir tapo uoliu ateizmo pro-
paguotoju.

Dr. N.Putinaitė renginio pra-
džioje dėstė, kad ji po to, kai susi-
domėjo ateizmo skleidimu, buvo 
nusprendusi rašyti knygą vien apie 
J.Ragausko biografiją ir per ją at-
skleisti ateizmo diegimo procesą. 
„Bet sutikau Anykščių muziejaus 
direktorių, kuris tiesiog įsiūlė turi-
mą medžiagą, muziejaus darbuoto-
jų padarytus interviu ir aš supratau, 
kad ateizacijos reikia ieškoti ne tik 
per J.Ragauską”, – apie Anykš-
čių muziejaus direktoriaus Antano 
Verbicko įtaką jos knygai kalbėjo 
filosofė.

Kurta alternatyva bažnyčiai

Dr.N.Putinaitė aiškino, kad ta-
rybiniais metais kova su Katalikų 
bažnyčia buvusi subtili.  Ateizmo 
politikos tikslas nebuvo įdiegti 
marksistinę-lenininę ateistinę pa-
saulėžiūrą ir moksliškai demaskuoti 
religiją kaip „prietarus“. Priemonės 
buvo nukreiptos atitraukti visuome-

Propagandos ratas stengėsi žmones 
ištraukti iš bažnyčios

Trečiadienį Anykščių rajono Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
bibliotekoje vyko susitikimas su filosofijos mokslų daktare  Nerija 
Putinaitė. Diskusijos tema - „Kaip lietuvių pasaulėžiūrą pakei-
tė tarybinė ateizacija“. Renginyje taip pat pristatyta ir filosofės 
knyga „Nugenėta pušis. Ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas 
tarybų Lietuvoje”, kurioje atskleidžiama, kokiais būdais tarybi-
nė santvarka norėjo įdiegti ateizmą. 

nę nuo Katalikų Bažnyčios, kurią 
valdžia suvokė kaip politinį prie-
šą, įtakingą jėgą, gebančią telkti ir 
organizuoti. Mokslininkė aiškino, 
jog Lietuva šiuo požiūriu buvusi 
išskirtinė sovietinė respublika, nes 
pvz. pačioje Rusijoje daug daugiau 
dėmesio buvo skirta mokslinės pa-
saulėžiūros formavimui. „Lietuvoje 
niekas netikėjo, kad tai gali paveikti 
žmones”, – kodėl Lietuvoje komu-
nistai rinkosi kitą strategiją nei li-
kusioje Sovietų Sąjungoje, aiškino 
filosofė. Todėl, pasak N.Putinaitės 
statyti puošnūs santuokų ir laido-
jimų rūmai, o tuo pačiu metu, kai 
vykdavo didieji atlaidai, buvo ren-
giamos tautinės šventės. Buvo ban-
dyta net per turgų žmones „ištrauk-
ti“ iš bažnyčios – miestelių turgūs 
rengti tuo pat metu kaip ir mišios 
bažnyčiose, o turguose vykdavę 
vaidinimai, koncertai. Buvo nuro-
dymai, kaip turėtų rengtis civilinių 
santuokų rūmų darbuotojai per iš-
kilmingas ceremonijas, net šampa-
no gėrimas per civilines vestuves 
buvęs reglamento dalimi. “Tik 
Gorbačiovas šampaną panaikino ir 
visi labai sielojosi, kad net Civilinės 
metrikacijos biure šampano negali 
išgerti”, – šypsojosi dr.N.Putinaitė. 
Jos teigimu, ypač daug dėmesio 
sovietmečiu skirta civilinių pro-
cedūrų “sutautinimui”, kuriami 
rekomenduojami vestuvių scenari-
jai, įvairaus pobūdžio masiniuose 
renginiuose naudoti tautiniai rūbai, 
tautinės juostos. “Prie Kultūros mi-
nisterijos buvo specialus skyrius, 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

kuris kūrė neva tautines tradicijas.” 
-  aiškino mokslininkė. Ji priminė 
piršlio korimo ceremoniją vestuvė-
se, kuri Lietuvoje išpopuliarinta tik 
tarybiniais laikais, bet pateikta kaip 
senovinė lietuvių tradicija. Iš esmės 
buvo bandyta kurti tautiškumo, tra-
diciškumo priešpriešą su bažnyčia.    

Ekskunigas pakeitė 
ateizavimo metodiką

Mokslų daktarė kalbėjo, kad 
J.Ragauskas, jos nuomone, buvęs 
svarbus asmuo ateizavimo procese. 
Jis buvo pirmasis kunigas, kuris iš 
uolaus kataliko tapo uoliu ateistu. 
Šis asmuo buvęs talentingas, gabus 
oratorius ir iki „atsivertimo“ sė-
kmingai karjerą daręs dvasininkas 
– 1948 metais, kai jis metė kunigys-
tę, buvo Kauno kunigų seminarijos 
profesorius. 1960 metais išleista 
J.Ragausko knyga “Ite, missa est!“, 
pasak N.Putinaitės, tapo svarbiu 
ateistinės propagandos įrankiu. „Po 
jos išleidimo 1962-1965 metais 
atsirado liaudies autobiografijų ir 
straipsnių „Tiesoje“ „Kaip aš tapau 
ateistu“ -  apie tai, jog“Ite, missa 
est!“ buvo savotiška naujos ateis-
tinės propagandos krypties, kuri 
pateikiama per savo asmeninių pa-
tirčių prizmę, pradininke, pasakojo 
filosofė dr. N.Putinaitė. Ji dėstė, kad 
skaičiusi ne tik ateistais tapusių ka-
talikų laiškus, spausdintus laikraš-
čiuose, bet ir pačius rankraščius, 
todėl panašu, kad bent jau dalis 
tų laiškų nebuvo klastojami. Pa-
sak mokslų daktarės, rašiniai buvę 
kartais labai naivūs. N.Putinaitė 
prisiminė, jog skaičiusi „naujosios 
ateistės“ laišką, kuriame moteris 
dėstė, kad ji Dievu ėmė nebetikėti 
po to, kai sūnus padarė nusikaltimą 
ir sėdo į kalėjimą. Moteris rašė, kad 
ji sūnui neleido stoti į komjaunimą 
ir tas tapo nusikaltėliu – būtų tapęs 
komjaunuoliu, nebūtų daręs nusi-
kaltimų...

Kalbėdama apie J.Ragausko ap-
sisprendimo motyvus, N.Putinaitė 
sakė, jog buvo aiškinama, kad ku-
nigą trauktis iš kunigystės spau-
dė MGB, tačiau buvę atvirkščiai 
– archyvinė medžiaga įrodo, kad 
saugumiečiai jį kaip tik įkalbinėjo 
pasilikti dvasininkų luome, nes ten 
taip pat reikia savų žmonių, tačiau 
šis nesutikęs... Pagal MGB planą, 
po to, kai J.Ragauskas nusprendė 
trauktis iš kunigų, jis turėjo suvai-
dinti spektaklį – visos seminarijos 
akivaizdoje nusivilkti sutaną, pra-
nešti, kad traukiasi iš kunigų, kad 
nebetiki Dievu, tačiau to jis nepada-
rė. „Aš manau, kad jis paprasčiau-
siai išsigando tos situacijos, nes jo 
draugai buvo suimami ir, be to, jis 

jausdamas, kad yra talentingas, pa-
matė, kad jokios karjeros jis bažny-
čioje nepadarys – geriausia, kas gali 
būti jo gyvenime, tai persekiojimas, 
o blogiausia – mirtis Sibire... O dėl 
to, kad jis paskui užsiėmė ateistine 
veikla, tai rodo jo specifines ambici-
jas. J.Ragauskas turėjo didelę įtaką 
ateizacijai, nes buvo išskirtinai po-
puliarus lektorius. Iki J.Ragausko 
būdavo skaitomos labai nuobodžios 
marksistinės paskaitos, o jam atsi-
radus pradėta kalbėti iš asmeninių 
pozicijų“, - apie J.Ragauską kalbė-
jo mokslininkė. N.Putinaitė sakė, 
kad ją dominusi ir tokių žmonių 
kaip J.Ragausko apsisprendimo 
kaina – buvęs kunigas anksti mirė, 
buvo visiškai sulaužytas, su su-
gadinta nervų sistema ir, žinoma, 
be kelio atgal. Kalbama, kad prieš 
mirtį J.Ragauskas grįžo prie Die-
vo, tačiau, pasak dr.N.Putinaitės, 
fiziškai jis tikrai neturėjo galimybės 
nei gauti paskutinį patepimą, nei 
apskritai susitikti su kunigais – prie 
jo palatos ligoninėje buvo nuolat 
budima ir jis privalėjo mirti kaip 
ateistas.      

“O ką laužant asmenybes sukū-
rė? Apie 1987-1988 buvo atliktas 
išsamus tyrimas ir paaiškėjo, kad 
didžioji Lietuvos dalis yra inde-
ferentai. Nei jie tiki Dievu, nei jie 
tiki valstybe./…/ Religija gerai? 
Gerai… Ateizmas gerai? Gerai…”,  
- apie ateizacijos rezultatus aiškino 
filosofė. Pasak jos, prieš Tarybų Są-
jungos griūtį išryškėjo, jog daugelis 
kelia gyvenimo prasmės klausimą, 
domisi mistika, todėl „Žinijos“ 
draugija rengė parapsichologines 
paskaitas, kurių tikslas buvo paten-
kinti visuomenės dvasinius ieško-
jimus ir tuo pačiu sustabdyti nuo 
grįžimo į krikščionybę. 

J.Ragausko klausyti buvo
 įdomu

Po filosofės pranešimo anykštė-
nas V.Pupeikis prisiminė, kad gerai 
pažinojo J.Ragauską. „Aš jį lydė-
davau. Jei kitų lektorių klausyda-
mas galėjai užmigti, tai J.Ragausko 
buvo įdomu paklausyti, aš jį ger-
biu”, – kalbėjo buvęs Komunistų 
partijos Anykščių rajono instruk-
torius. Pasak V.Pupeikio, požiūris 
į bažnyčią tarybiniais metais la-
bai priklausė nuo vietinių partijos 
veikėjų, nes apskritai marksistai 
suprato, jog “didžiausia paslauga 
Dievui būtų, jei būtų griaunamos 
bažnyčios”. “Dabar vakarais baž-
nyčios yra tuščios. Pasakykit man, 
kas trukdo jaunimui, kurie gimė 
jau nepriklausomybės metais, eiti į 

bažnyčias? Tada visi buvo su dvie-
jų klasių išsilavinimu, dabar su 
aukštaisiais…”, – filosofės klausė 
anykštėnas. Mokslininkė dėstė, 
kad įpročiai persiduoda iš kartos į 
kartą, jog katalikybės nepraktikuo-
jantys tėvai religingumo neugdo 
ir savo vaikams. Kita vertus, jos 
teigimu, yra išlikęs ir sovietmečiu 
suformuotas požiūris į bažnyčią ir 
pačios bažnyčios požiūris į save. 
“Tarybiniais metais kunigui apie ti-
kėjimą buvo galima kalbėti tik baž-
nyčioje, kalbėjimas ne bažnyčioje 
buvo nusikaltimas. Manau, kad tai 
taip pat suformavo tam tikrus įpro-
čius, kurie dar veikia“, – aiškino dr. 
N.Putinaitė.   

Griovė romantinę versiją…

„Kodėl iš tikrųjų J.Ragauskas 
metė kunigystę? Kur Barbutė?”, 
– filosofės paklausė muziejinin-
kas Raimondas Guobis. „Barbu-
tė“ – Barbora Aidukaitė - kunigo 
mylimoji, vėliau tapusi žmona. 
N.Putinaitė sakė, kad „Barbutės“ 
įtaka greičiau mitas. „Aš manau, 
kad jį daug labiau paveikė baimė, 
nes 1947 metais prasidėjo žiauriau-
sios represijos prieš kunigus, kurios 
nuslopo 1949-iais. Jo draugai buvo 
suimti ir be jokio teismo į Sibirą iš-
tremti. /…/ Sovietine propaganda 
jis užsiėmė, nes buvo labai ambi-
cingas. Kai jis kalbėjosi su saugu-
mo tardytoju, sakė: “Aš noriu pro-
fesoriaus vietos”, - sakė filosofė.

Straipsnelis  įtvirtino 
socialinį statusą 

Buvęs “Anykštos” laikraščio 
redaktorius, muziejininkas Tau-
tvydas Kontrimavičius pastebėjo, 
jog praėjusio amžiaus viduryje 
masiškai steigti rajoniniai laikraš-
čiai, kurie vaidino svarbų vaidmenį 
socialinio statuso įteisinime.  „Jei 
parašysi į vietinį laikraštį, kaip tu 
ėjai ir nusisukai nuo bažnyčios, ir 
jį išspausdins – visuomenės aky-
se tu tapsi svarbesnis. Ir tas jaus-
mas buvo išnaudotas”, – kalbėjo 
T.Kontrimavičius. 

Dr.N.Putinaitė, pritarė, jog tam 
tikram visuomenės sluoksniui šio 
pobūdžio viešumas buvęs svar-
bus. O aplink J.Ragauską, pasak 
mokslininkės, buvo sukamas visas 
propagandos ratas – apie jo knygą 
rašė laikraščiai, žmonėms ta knyga 
patiko, pats J.Ragauskas buvo ma-
tomas ir girdimas. „Nebuvo alter-
natyvių propagandos šaltinių, kny-
ga įgavo tiesos kriterijų”, -  dėstė 
dr.N.Putinaitė.   

Filosofė dr. Nerija Putinaitė (kairėje) tiria, kaip veikė ateistinė 
propaganda ir kokius vaisius ji subrandino.

Į susitikimą su filosofe atėjo per dvidešimt anykštėnų.
Autoriaus nuotr.

Kryžiuočiai talkino 
tarybų valdžiai

Nerija PUTiNAiTĖ, filosofijos mokslų 
daktarė: „Buvo akcentuojama, kad krikš-
čioniškai švęsti -  nereiškia švęsti tradiciškai. 
Šienas ir 12 patiekalų - tai jau tradicija, o ne 
Kristaus gimimas. Žurnalistai ir dabar į studijas 
prieš  šventes kviečiasi etnologus, o ne kunigus.  
Katalikai švenčia Kūčias – išeina etnologas ir 
pasako, kaip tradiciškai švęsti Kūčias. Sąmo-
ningai buvo daroma, kad lietuviškumas ir kata-
likiškumas yra skirtingi dalykai. Propagandiš-
kai buvo labai užaštrinta kova su kryžiuočiais. 
Kryžiuočiai, krikščionys atėmė mūsų tradicines 
vertybes – tarybinė propaganda tai stipriai naudojo. Tautiškumo sampratą 
tai irgi paveikė, jei kas nors tradiciška, tai ir dabar žmonės dažniausiai 
mąsto, kad tai pagoniška.“



IŠ PIRMŲ LŪPŲ 
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KViEčiAME DAUGiAU 
SUŽiNOTi  APiE SAVO 

SVEiKATĄ

Šių metų gruodžio 14 d. 
(pirmadienį)  

ELEKTROSFERiNĖ KOM-
PiUTERiNĖ ViDAUS ORGANŲ 

FUNKCINĖ DIAGNOSTIKA bus atliekama Ukmergėje, Kauno 
g. 18, OPTIKA VIZIJA salono patalpose, gydytojo kabinete.  

Tiriama: skrandžio, kasos, kepenų, žarnyno būklė, sąnarių ir 
stuburo įtaka vidaus organams,  kraujotakos sistema – įvertinant 
kraujagyslių, širdies darbą. Nustatomi infekcijų ir užkrato sukel-
ti  sveikatos sutrikimai. Konsultuoja ir gydymą skiria gydytojas 
terapeutas. 

išankstinė registracija vykdoma darbo dienomis nuo 10.00 - 
19.00 val.  (13.00-14.00  pertrauka). telefonu: mob. 8-682 40857.

etiketas

Smegenys veikia įvairiais 
dažniais

„Mūsų smegenys veikia įvai-
riais dažniais: atliekant kasdie-
nius veiksmus – kalbant, prii-
mant sprendimus, bendraujant 
su kitais – smegenys veikia beta 
dažniu, atsipalaidavus, pradėjus 
medituoti smegenys pereina į 
alfa dažnį, o miegant įsijungia 
teta dažniai. Šią būseną net ne-
miegodami pasiekia daug metų 

Sveikinimasis 
Prisistatyti ar būti pristatytiems? 

Jeigu susipažįsta du žmonės, klausimų 
nekyla – paprasčiausiai prisistato vie-
nas kitam. Kaip elgtis, jeigu susitinka 
trys ar didesnė žmonių grupė, o vie-
nas asmuo pažįsta likusius? Anksčiau 
manyta, kad jis turėtų supažindinti 
susitikusius žmones. Dabar ši tradici-
ja nyksta ir nėra nieko blogo, jei žmo-
gus pats prisistato kitiems. Jeigu vis 
dėlto pažindinama, pirmiausia grupės 
naujoką derėtų pristatyti vyriausiems 
arba aukščiausias pareigas užiman-
tiems žmonėms. Kai supažindinami 
du žmonės, pirmiausia sakomas jau-
nesnio žmogaus vardas, o jeigu tai 
vyras ir moteris, tuomet vyro.

Kas prisistato pirmas? Nustatant, 
kuris žmogus turėtų prisistatyti pir-
mas, svarbūs trys kriterijai: lytis, am-
žius ir pareigos. Kuris iš šių veiksnių 
svarbiausias, priklauso nuo situacijos. 
Pvz., darbovietėje svarbiausia – par-
eigos, draugų būryje – lytis, giminės 
susitikime – amžius. Visada prisistato 
žemesnio rango asmuo, jaunesnis – 
vyresniam, vyras – moteriai. Situacija 
keičiasi tuomet, jeigu žmogus įeina į 
patalpą, kur jo jau laukia kiti. Tuomet 
prisistatyti turėtų ką tik įžengęs žmo-
gus. Trijų kriterijų taisyklė negalioja ir 
svečiuose. Čia pirmiausia pristatomas 
svečias. Atsistoti ar ne? Jeigu žmogus 
pristatomas arba pats prisistato sėdin-
tiems žmonėms, vyrai turėtų atsistoti. 
Išimtis taikoma tik garbaus amžiaus 
arba nesveikuojantiems stipriosios 
lyties atstovams. Moterys gali elgtis 
savo nuožiūra, bet norėdamos paro-
dyti ypatingą pagarbą, atsistoti turėtų. 
Ypač jeigu prisistato arba pristatomas 
einantis aukštas pareigas, visuomenė-
je gerbiamas žmogus. 

Kokią informaciją suteikti? 
Daug kas priklauso nuo situacijos. 
Jeigu prisistatymas vyksta neofici-
alioje aplinkoje, pakanka pasakyti 
vardą. Pirmiausia reikėtų sakyti bū-
tent jį, tik paskui pasisveikinimo žo-
džius: „Esu Ona, sveiki.“ Oficialioje 
aplinkoje derėtų pasakyti ir pavardę 
bei užimamas pareigas: „Ona Stasai-
tytė, Reklamos skyriaus vadovė, laba 
diena.“ Jeigu žmones vieną kitam 
pristato trečias asmuo, būtų gražu pa-
sakyti, kas kiekvienas jam yra. Pvz.: 
„Čia Antanas, mano pusbrolis, o čia 
Ona, mano kaimynė.“ Sutuoktinių 
porą reikėtų pristatyti kartu: „Tai – su-
tuoktiniai Antanas ir Ona Petraičiai.“ 
Net jeigu pora nesusituokusi, vis tiek 
reikia apibrėžti tarpusavio santykius: 
„Tai – Ona Stasaitytė ir jos širdies 
draugas Antanas Petrauskas.“ 

Kas pirmas? Sveikinantis pirmu-
mą lemia trys kriterijai: amžius, lytis 
ir socialinis statusas. Sveikinantis tik 
žodžiu, pirmiausia turėtų sveikintis 
jaunesnis žmogus, vyras turėtų pa-
sveikinti moterį, žemesnės socialinės 
padėties žmogus – aukštesnės padėties 
asmenį. Jeigu įeinama į patalpą, visa-
da sveikinasi įeinantis su jau susirin-
kusiais žmonėmis. Jeigu sveikinantis 
spaudžiama ranka, situacija keičiasi: 
vyresnis ranką spaudžia jaunesniam, 
moterys vyrams, o aukštesnės soci-
alinės padėties žmogus – žemesnės 
padėties žmogui. Su svečiais, nesvar-
bu jokie kriterijai, pirmasis sveikinasi 
šeimininkas. Jeigu gatve eidama pora 
sutinka moterį, pirmiausia su ja pa-
sisveikina moteris, tik paskui vyras. 
Jeigu susitinka dvi poros, moteris 
pasveikina moterį, vyrai moteris, o 
paskui pasisveikina tarpusavyje.

                                   
                                     Parengė A.Š.

Teta gydymas – jo gali 
išmokti kiekvienas

Kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykštė“ lankėsi 
leidyklos „Mijalba“ vadovė,  dvasinio centro Kaune „Šviesos na-
mai“ steigėja Vilma Urbonavičienė, kuri supažindino anykštėnus 
su gana nauju Lietuvoje gydymo būdu – Teta metodu. Pasak vieš-
nios, tai mokslu paremtos meditacijos, kurios padeda žmogui būti 
sveikam tiek fiziškai, tiek psichologiškai. 

medituojantys vienuoliai. 
Mokslinėje literatūroje teta 

dažniai apibūdinami kaip ku-
riamieji dažniai. Teta gydymo 
metodas paremtas tuo, kad į šią 
teta bangų stadiją išmokstama 
patekti sąmoningai. Smegenims 
esant teta bangų dažnyje, galime 
keisti sąmonės programas, išgy-
dyti save ar kitus, transformuo-
ti realybę, atkasti įsitikinimų 
programas, blokuojančias ligų, 
siekių, ketinimų vyksmus“, – 

kalbėjo teta gydymo Lietuvoje 
mokytoja, praktikuotoja V. Ur-
bonavičienė. 

Jos teigimu, taikant teta gydy-
mo metodą, niekas nevyksta per 
prievartą – gydomas žmogus turi 
sutikti su gydymu, o ir gydyti 
gali tik specialius mokslus, kur-
sus pabaigę žmonės, turintys tai 
liudijančius diplomus. 

Tam tikri įsitikinimai 
trukdo gyventi

Pasak V.Urbonavičienės, visa, 
kas vyksta mūsų gyvenime, pri-
traukiame pagal savo įsitikinimų 
sistemas. Žmogaus įsitikinimai 
yra dvejopi: vieni ateina per pa-
tirtį - paliečiame ugnį, ji degina. 
Suformuojame įsitikinimą, kad 
ugnis degina. Toks ir panašūs 
įsitikinimai žmogui yra naudin-
gi. 

„Bet mes turime įsitikinimų, 
kurie mums buvo perduoti per 
mūsų DNR. DNR yra didelė, į 
dvigubą spiralę panašios formos 
molekulė, pirmiausia randama 
ląstelės branduolio chromoso-
mose. 

DNR saugo genetinę ląstelės 
informaciją. Iš genais vadinamų 
DNR dalių mūsų ląstelės gauna 
nurodymus gaminti baltymus, 
kurie atlieka visas esmines kūno 
funkcijas – pavyzdžiui, kvėpa-
vimą – ir nulemia fizinius bruo-
žus – tarkim, plaukų spalvą. Vis 
dėlto ji nesiriboja tik mūsų fizi-
niais bruožais, bet lemia ir mūsų 
požiūrius, įsitikinimų sistemas, 
talentus ir trūkumus. DNR mūsų 
ląstelėms pasako, kas jos buvo, 
yra ir kuo taps.

DNR yra planas, pagal kurį 
vyksta mūsų gyvybiniai proce-
sai. Visose mūsų kūnų ląstelėse 
yra visas, visam kūnui skirtas 

Teta gydymo mokytoja Vilma Urbonavičienė sako, kad šio gy-
dymo būdo gali išmokti bet kuris žmogus, tam nereikia turėti 
išskirtinių savybių ar galių.

nuotrauka iš interneto

genetinis kodas. Teta gydymo 
metodas grindžiamas pasąmo-
nėje esančių ir sveiką teigiamą 
gyvybinę jėgą blokuojančių pro-
gramų nustatymu ir pakeitimu, 
kitaip tariant – perprogramavi-
mu“, - apie savo praktikuojamą 
gydymo būdą pasakojo viešnia.

Paprasti raumenų testai

Visos traumos, įžeidimai ir 
stresas yra saugomi žmogaus 
raumenyse. „Kai tik pagalvojate 
ar pasakote ką nors, kas pasą-
monėje sukelia teisingo dalyko 
pojūtį, elektriniai ir magnetiniai 
laukai aplink kūną ir raumenis 
tampa stipresni. 

Tokiu pat būdu bet kas, kas 
pasąmonėje sukelia neteisingo 
dalyko pojūtį, silpnina kūną ir 
raumenis“, – kalbėjo V. Urbona-
vičienė ir parodė, kaip sau atlikti 
raumenų testą.

 „Prieš atliekant tokius testus 
reikia išgerti pakankamai van-
dens. Yra du testai. Atsistokite 
tiesiai, kojos – pečių plotyje, 
visiškos pusiausvyros padėtyje. 
Pasisukite veidu į šiaurę. Už-
duokite sau bet kokius klausi-
mus: ar aš esu laimingas, svei-
kas, ar pinigai yra blogis? Jeigu 
atsakymas yra „taip“, turėtumėt 
pasvirti į priekį, jei „ne“ – atgal. 
Antras būdas: atsisėskite pato-
giai, atsipalaiduokite. Nykštį ir 
kurį nors pirštą sujunkite į ratą. 
Jame neturi būti tarpo. Vėl pus-
balsiu užduokite įvairius klau-
simus ir kitos rankos smiliumi 
bandykite ratą praskirti – jei 
atsakymas „taip“, šis turėtų lik-
ti nepažeistas, jei „ne“, smilius 
turėtų jį prasiskirti“, – mokė 
V.Urbonavičienė.

-ANYKŠTA

Anykščių anoniminių alkoholikų grupė „Žiburys“ gruodžio 12 
d. (šeštadienį) 12 val. organizuoja atvirą susirinkimą, kuris vyks 
Anykščių Kultūros centre (Baranausko a.2) posėdžių salėje.

Jei jūs ar Jūsų artimieji prarado gebėjimą valdyti potraukį alkoholiui, 
jei dėl to atsirado įvairiausių komplikacijų, laukiame Jūsų Anykščių 
Kultūros centre.

Mes esame susibūrę į draugiją, kuri šiais metais švenčia 18 metų 
sukaktį. Kviečiame visus, kuriuos domina mūsų veikla. AA nežada iš-
spręsti visų Jūsų problemų. Bet mes galime Jums parodyti, kaip mes 
mokomės gyventi be alkoholio.

Išeitis tikrai yra!
                                                       AA grupė „Žiburys“

Tel. pasiteirauti: (8-612) 64043, (8-620) 67070.
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parduoda

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

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

IŠ artI

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
ežerų pakrantes, griovius. 
Atliekame kitus kasimo dar-
bus. 

Tel.: (8-698) 46745.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose 

vietovėse ir miškuose prie upių, upelių, 
tvenkinių, prie ežerų didmiesčiuose, 
priemiesčiuose. Tarpininkams sąžiningai 
atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome doku-
mentus. Padedame spręsti teisminius 
ginčus.

info@namude.lt, Kupiškio g. 19, 
Utena (8-698) 51269

Gruodžio 11 d.
(penktadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKcIJA
RĖMELIAMS 

100 PRoc. NUoLAIDA
(Mokėsite tik už stiklus ir įdėjimą).
BŪTINA REGISTRAcIJA

optikoje arba 
tel. (8-655) 07882.

siūlo darbą

Transporto įmonei reikalingi: autovežių ir vilkikų vairuotojai.
Vairuotojus be patirties apmokome.

Sudarome sąlygas įgyti vairuotojo pažymėjimus  
C, CE kategorijoms.

info@bleiras.lt, (8-698) 00701.

Gerai apmokamas darbas 
sandėliuose pas patikimą darb-
davį Vokietijoje - vienoje didžiau-
sių logistikos įmonių. Suteikiamas 
būstas su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127

Baldų gamybos įmonei Anykščiuose 
UAB “Lagesa” reikalingas šaltkalvis.

Tel. (8-616) 93759.

Transporto įmonei reikalingi šaltkal-
viai ir vairuotojai (darbas su autove-
žiais Europoje).

Utena, tel. (8-618) 83660.

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirk-

tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Parduoda malkas kaladėlėmis 
(uosis, drebulė, alksnis, beržas), 
biokurą, čipsus. Turi sausuolio. 
Perka įvairų mišką.

Tel. (8-645) 19855.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 
70 Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 
Eur. Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Veža siuntas, krovinius, auto-
mobilius ir pakeleivius į Airiją, 
Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Atlieka vidaus apdailos ir remon-
to darbus. Montuoja gipso karto-
ną, kloja laminatą, stato židinius ir 
t. t. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną. Parduoda sausą  staty-
binę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. Garantija.

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valo kaminus, mūrija ir skardina ka-
minų galvutes, keičia stogus, atlieka 
įvairius statybos darbus.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-671) 23906.

Valo krosnis ir kaminus, juos remon-
tuoja. Skaldo, krauna malkas.

Tel. (8-600) 81264.

Kokybiški nerūdijančio plieno kami-
nų įdėklai. Pristatomieji kaminai (dvi-
sieniai). Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

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.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautuvu 
valo kūdras, kasa, lygina, planiruoja 
sklypus, kelius, įveda, pajungia van-
dentiekį, kanalizaciją.

Tel. (8-670) 12913.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus pobū-
džio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Paruošia laistymo sistemos projek-
tą NMA paramai gauti. Laistymo ir 
drėkinimo sistemos vaismedžiams, 
uogynams, daržovėms, šiltnamiams. 
Kalėdinė akcija! Kapiliarinė drėkinimo 
juosta nuo 0,06 Eur/m.

Tel. +37068636095, el. paš-
tas: info@laistymas.lt. Jonavos 3, 
Kaunas, www.laistymas.lt 

Visiems aukščiausiu saliutu pa-
gerbiant į salę buvo įneštos skautų 
ir Lietuvos vėliavos, pradžios žodį 
tarė Svėdasų skautų vadovė Asta 
Fjellbirkeland, sveikino, džiaugėsi, 
sėkmės ir šviesios ateities viltingai 
linkėjo ir garsus išeivijos skautų 
judėjimo vadovas, daug metų An-
glijoje gyvenęs, gerokai aštuntą 
dešimtį perkopęs, bet dar jaunatviš-

Skambėjo skautiška daina... Raimondas GUOBIS

Savaitgalį Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje vyko 17- 
ojo skautiškos dainos Felikso Šakalio konkurso Utenos apskrities 
atrankinis turas, kuriame dalyvavo daugiau negu pusšimtis vieti-
nių bei iš Utenos, Molėtų, Zarasų atvykusių skautų ir jų bičiulių.

kos dvasios sendraugis Jaras Alkis. 
Konkurse privaloma daina buvo 
„Balnokit broliai žirgus“, o daina 
apie gėlę ir dar viena daina buvo 
laisvai pasirenkamos. Pirmiausia 
džiaugsmingai, bičiuliškai viena 
į kitą pasidairydamos padainavo 
jaunųjų svėdasiškių mergaičių „vil-
kiukių“ septyniukė, zarasiškių trio: 
Rugilė, Viltė ir Gilmė - džiugino 

aukštaitiška sutartine „Dobile...“. 
Vyresniųjų grupėje pasirodžiusi 
vienintelė svėdasiškė Aušrinė Ne-
niškytė žavėjo nuoširdumu, gebėji-
mu ne tik dainuoti, bet ir groti elek-
triniu pianinu bei gitara. Veik ašarą 
traukė klausanti „Kad ne auksinės 
vasaros, ne mėlynos vosilkos“ ir 
„Palaimink, Dieve, mus - Lietuvos 
vaikus“. Vertinimo komisija, kurios 
šerdį sudarė iš Kauno atvykę Rugi-
lė Staskevičiūtė ir Domas Nutautas 
pasielgė išmintingai - visus daina-
vusius pasiuntė į finalinį konkursą. 

Valandėlę pasivaikščioti po Svė-
dasus nepatingėję, sužinojo seniau-
siąją istoriją, pabuvojo bažnyčioje, 
paminklais partizanams turtingoje 
aikštėje, prisilietė prie Vytauto 
Didžiojo ąžuolo šalia paminklo 
Vaižgantui, įkopė į Radvilų kalną. 
Vėliau vyko skautiškojo patyrimo 
užsiėmimai, vadovų pasitarimas ir 
broliška arbatėlė.

Nors ir senasis skautas J.Alkis 
pasidžiaugė skautų gausa, bet iš 
tiesų jų nėra daug,o rajone - tik 
kelios dešimtys Svėdasuose, vos 
keli tik asmeniniu entuziazmu gyvi 
gimnazistai anykštėnai ir viskas. 
Ir apskritai tautiniu, krikščionišku 
auklėjimu, pilietiniu moksleivijos 
formavimu besirūpinančių organi-
zacijų tarsi ir nėra. Kodėl taip, tai 
jau atskiras klausimas.

Skautiška bičiulystė - svėdasiškių vadovė Asta Fjellbirkeland, 
Jaras Alkis ir Aušrinė Neniškytė.

Sutartinės paslaptį žaismingai įminusios zarasiškės (iš kairės): 
Rugilė Staskevičiūtė, Viltė Tumėnaitė ir Gilmė Dainytė.

Smalsiųjų skautų stabtelėjimas ant Radvilų kalno.
Autoriaus nuotr. 
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Mokame 6% ir 21% PVM.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MiŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ūKiO 
PASKiRTiES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

ŽŪK “DIEVo KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

Perkame įmonę, 
registruotą 

kaimo vietovėje. 
Tel.: (8-686) 23411.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

nuo 300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių ligoninės chirurgui 
Rolandui Jurkėnui, ligoninės priėmimo skyriaus slaugyto-
jai Konstancijai Mikoliūnaitei ir greitosios pagalbos slau-
gytojai Daliai Rimkienei už profesionaliai suteiktą pagal-
bą, nuoširdų gydymą ir linkim sėkmės Jūsų darbe.

Antanas ir Angelė PESLIAKAI

Mes netekome brangiausio žmogaus – mamos.
Ji visada išliks mūsų širdyse.
Už pagalbą, rūpestį, nuoširdumą ir užuojautą esame dėkingi arti-

miesiems, giminėms, draugams, kaimynams, Berčiūnų pagrindinės 
mokyklos bendruomenei, Šilų bendruomenei, įmonės UAB „Raguvos 
baldai“ kolektyvui, Klaibūnų k. žmonėms, Traupio mstl. bendruome-
nei, Traupio sen. kolektyvui ir visiems, kas užjautė ir padėjo palydėti 
į amžinojo poilsio vietą mamą Ireną BERNAToNIENę.

Vaikai

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

UAB „Miškų projektai“ brangiai - 
miškus bei įvairią medieną, žemes, 
pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

 Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Tel. (8-650) 16017. 

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje 
(su žeme ir išsikirtimui, už suteiktą 
informaciją sumoka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974, (8-686) 82976.

Brangiai - įvairų mišką arba miška 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Žemės ūkio paskirties žemę. 
Domina didesni plotai, gali būti su 
mišku.

Tel. (8-650) 80515.

Skubiai - žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha, atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-648) 20000.

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

Tel. (8-684) 44444.

Tvarkingą, su visais patogumais 
namą Anykščiuose (100-120 kv.). 
Kaina iki 45 000 eurų. Anykščiuose 
būsiu gruodžio 12 d.

Tel. (8-681) 29549.

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Kiaulių fermos ūkį su geru ir neava-
rinės būklės pastatu.

Tel. (8-603) 85567.

Padeda parduoti, perka namus, 
sodybas, žemės, miškų sklypus. 

Tel. (8-650) 76223.

Automobiliai, technika

UAB “BIFER” - automobilius su 
variklio, pavarų dėžes, važiuoklės 
defektais.

Tel. (8-616) 02079.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Ūkininkas brangiai - įvairaus am-
žiaus telyčias, karves, bulius (la-
biausiai siūlyti mėsinius galvijus, 
galimas ir didesnis kiekis).

Tel. (8-614) 35644, 
(8-698) 50818.

Be tarpininkų - arklius, karves (1,15 
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius 
(1,40 Eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai - juodojo 
metalo laužą. Klientui pageidaujant 
pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pastatas, 
tvenkinys, geras privažiavimas, 
200 m iki upės, būtinas kapitali-
nis namo remontas. Kaina 12 000 
Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Trijų kambarių butą Šerių kaime, 
neįrengtas.

Tel. (8-604) 50861.

Butą.
Tel. (8-612) 19001.

Sodą s/b “Šaltupys” (6 arų skly-
pas su nameliu). 16 000 Eur.

Tel. (8-675) 19613.

Kuras

Mišrias malkas kaladėmis, skal-
dytas.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Gali supjausty-
ti, suskaldyti malkas.

Tel. (8-612) 56929.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

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

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, dur-
pių briketus nuo 90 Eur, pjuvenų bri-
ketus nuo 130 Eur. Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika, dalys

Traktorių T-40AM (1988 m., tvarkin-
gas, TA iki 2017 m., 2 000 Eur). 

Tel. (8-615) 80680.

MTZ-552-UK (techniškai tvarkin-
gas, kaina 5 200 Eur). 

Tel. (8-641) 57036.

Rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
barstomąsias, bulvių kasamąsias, 
sodinamąsias, lėkštinius skutikus, 
frezus, kultivatorius, šnėkus, plūgus 
„Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

MTZ-82 varantįjį tiltą visiškai su-
komplektuotą, 1 200 Eur. 

Tel. (8-641) 57036.

Kita

Karvę.
Tel. (8-683) 39440.

Lietuvišką kiaulių skerdieną puselė-
mis 40-70 kg, subproduktus. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

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

Maistines bulves - 0,20 Eur/kg, pa-
šarines - 0,07 Eur/kg. Atveža.

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

Didmeninėje rūbų išparduotuvėje -  
galutinis išpardavimas. Visos prekės 
po 0,10 Eur.

Beržų g. 10, Panevėžys.

Kalėdinių eglučių pardavimas Anykščių miškų 
urėdijoje (dirbtuvių kieme) bei girininkijose.

 
Medelio kaina  - nuo 2 iki 5 Eur.

Medeliais prekiausime nuo gruodžio 7 d.  9.00 – 17.00  val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis tel. (8-381) 58577.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Eimintas, Geisvilė, Gratas, 
Gracija.

šiandien

gruodžio 6 d.

gruodžio 7 d.

gruodžio 5 -7 d. delčia.

Mikalojus, Bilmantas, 
Norvydė.

Ambraziejus, Daugardas, 
Tautė, Jekaterina.

anekdotas

oras

+ 8

+ 6

IŠ artI

Amiliutė kyla į kovą 
su islamo valstybe

 negaliu miegot per naktį
Įvykius turiu aš sekti –
Prisileis visokio brudo,
jie Paryžiuje jau žudo.

 europa patyrė šoką –
jie kovot visai nemoka,
leistų man, ką nors daryčiau,
Aš tas bestijas tvarkyčiau.

 Kol kiti dar tik galvos
Imsiuosi pati kovos -
Atsigulsiu gatvėj kryžium
Už Briuselį ir Paryžių

 Mūsų moterys –
ne vištos,
Nepraeis
Joks islamistas.

Vyras gauna sms žinutę: „Bran-
gusis, jei miegi, atsiųsk man savo 
sapną… Jei šypsais – atsiųsk man 
savo šypseną… Jei verki – atsiųsk 
man savo ašaras… Myliu tave…“ 
Vyras atsako: „Esu tualete… Ką 
atsiųst?“

***

Uošvis guli ant operacinio stalo 
ir laukia operacijos, kurią daryti 
ruošiasi jo žentas:

 - Sūneli, tu nepamišk, kad jei 
operacija nepavyks ir kas nors su 
manim nutiks, tavo uošvė būtinai 
persikraustys pas jus…

***

Po to, kai kaimynė laiptinėje 
paklausė: „O Jūsų katė dar neat-
sivedė? Mano dukrelė taip norėtų 
kačiuko…“, - supratau, kad Miciui 
laikas sėsti „ant dietos“…

***

Galvojau, kur čia man išvykt pa-
ilsėt? Paskaičiavau pinigus…

…ir supratau, kad nepavar-
gęs….

Portalas anyksta.lt iki gruodžio 11 dienos tęsia nuotraukų konkursą 
„Mano augintinis”.

Primename, kad gražiausios nuotraukos autoriui atiteks laikraš-
čio „Anykšta“ 2016 metų prenumerata pusmečiui, o dar dviem 
konkurso laimėtojams dovanosime „Anykštos“ prenumeratą trims 
mėnesiams. 

Jūsų augintinių nuotraukų laukiame 
el.pašto adresu info@anyksta.lt               - ANYKŠTA

 Konkursas „Mano augintinis”

Aš esu Aivaras, man 8 metai. O štai čia mano augintiniai - katinas Rė-
jus ir triušytė Liza.

Rėjus tikrai ne tas katinas, kuris mėgsta būti vienas - jam reikia ne tik 
žmonių ir kitų katinų draugijos, bet jis puikiai sutaria ir su kitu mūsų 
namų augintiniu - triušyte. Rėjus ir Liza - geriausi draugai, išleidus juos 
kartu į kiemą, jie neatsitraukia vienas nuo kito. Tiesa, Liza mėgsta pa-
žaisti gaudynių, todėl Rėjui neretai tenka ir namą kelis kartu apibėgti, kad 
pasivytų savo draugę. Bet į namus jie visada grįžta kartu.

“Kol šeimininkė “Anykštą” 
skaito, aš jos lovoje ilsiuosi”. Ga-
bijos augintinė Fiksė.

Mano augintiniui katinėliui Mukiui šešeri metai. Niekad netikėjau, kad 
šis mielas padaras galėtų būti tokiu geru draugu žmogui.

Kada aš bepareičiau namo, jis visada laukia manęs prie durų, iš džiaugs-
mo virsta ant grindų, o paskui lydi mane į virtuvę, į miegamąjį. Yra labai 
smalsus, visada patikrina, ką aš atsinešiau rankinėje, bet niekada nieko 
neliečia. Net ir nakties metu, jeigu tik pajunta, kad aš nemiegu, tuoj pat 
atbėga prie lovos ir pradeda murkti. Žinoma, tada aš jį glostau.

Vasarą Muką išvežu į sodybą, ten jis labai laimingas, nes turi daug 
erdvės. Mieste aš jo į lauką neleidžiu. Ravint daržus ar gėlyną, jis visa-
da šalia manęs.Taigi, matyt, ir jis mėgsta gėles. Taigi, mano Mukas tarp 
žiedų.

stanislava BileViČienĖ

Aš esu graži mergytė, išsimau-
džius ir kvapni, ir esu be galo my-
lima!    indrė

Čia Princas. Jis moka valgyti su kojytėm. O po to mėgsta ilsėtis.
IrminaPats šauniausias šeimos draugas - Bredas.


