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Nesusitvarko
su „siauruko“
vadovu

Patvinusi
Šventoji užliejo
„Elmos“
kolektyvinius
sodus

2 psl.
šiupinys
Parašai. Parašų rinkimo lapus
iš Anykščių-Panevėžio apygardos
rinkimų komisijos pasiėmė visi
keturiolika pretendentų į kandidatus naujo Seimo nario rinkimuose.
Iki kovo 15 dienos pretendentai į
kandidatus Anykščių-Panevėžio
apygardoje privalo surinkti po
1000 juos remiančių apygardos
gyventojų parašų. Naujo Anykščių-Panevėžio apygardos Seimo
nario rinkimai vyks balandžio 23ąją.
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Robertas Aleksiejūnas

Pasaulio anykštėnų bendrija paskelbė nutraukianti pernai liepą
paskelbtą pinigų rinkimo akciją, kuria buvo siekiama praturtinti
Anykščių bažnyčią reljefine skulptūrine metalo plastikos kompozicija centrinėse duryse. Įvertinusi šios akcijos eigą, bendrija konstatavo,
kad „negalima reikalauti iš visuomenės to, kam ji nėra pribrendusi
ir nusiteikusi realizuoti savo moraline pozicija ir finansiniu indėliu“.
Naujų meniškų bažnyčios durų pakeitimui buvo užsimota surinkti
192 000 Eur, tačiau per pusmetį žmonės joms paaukojo vos 2 000
Eur.

Įvertinimas. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė penktadienį apdovanojo sumaniausių akcijos „Vasario
16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ iniciatyvų autorius. Anykščių
kultūros centro iniciatyva „Žinutė
Lietuvai iš Anykščių” tapo viena iš
nugalėtojų.

Gatvė. Anykščių rajono savivaldybė paskelbė Anykščių miesto J.
Jablonskio gatvės rekonstrukcijos
viešąjį pirkimą. Tuo pačiu mieste
bus tiesiama visiškai nauja Obelų
gatvė. Skelbiama, kad 236 metrų ilgio Obelų gatvės danga bus
iš rudos spalvos betono trinkelių.
Gatvės pabaigoje bus įrengiama 20
vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

Pašalpoms ir
valdininkų
algoms lėšų
užteks

Svajonės apie prabangias bažnyčios
robertas.a@anyksta.lt
duris subliūško

Tarifas. Anykščių rajono taryba ketvirtadienį padidino vietinių
autobusų maršrutų tarifą – nuo 8
centų už kilometrą iki 9 centų. Didinant tarifą augs rajono biudžeto
išlaidos. 2016 metais moksleivių
pavėžėjimas rajono biudžetui kainavo apie 111 tūkst. eurų, kompensacijos už lengvatinį pavėžėjimą apie 100 tūkst. eurų. Planuojamas
12 proc. šių išlaidų didėjimas. 2017
m. dėl padidėjusio tarifo moksleivių pavežėjimas turėtų kainuoti
apie 124 tūkst. eurų, kompensacijos už lengvatinį pavėžėjimą - apie
112 tūkst. eurų.

Užgavėnės. Anykščių rajone
gausiai pasnigus, jau šį šeštadienį bus pradėtos švęsti Užgavėnės.
Pirmieji žiemą bandys išvaryti
Anykščių miesto gyventojai. Jau
tampa tradicija, kad mieste Užgavėnės švenčiamos kartu su respublikine kapelų švente „Gaida“. Po
jos Morė deginama kultūros centro
kieme.

Ukmergės krašto
muziejų kūrė ir
Anykščių krašto
dukra

Prabangių ir meniškų durų Anykščių bažnyčiai teks palaukti. Neatmetama, kad prie aukų rinkimo durims akcijos dar bus sugrįžta.

Karas iki kraujo?

Iš rajono Tarybos Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pareigų atleistas
liberalas Lukas Pakeltis tikina,
kad su juo meras susidoroja
kaip su ideologiniu priešu.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis teigia, kad yra
naivu tikėtis tuo pat metu
būti opozicijoje, tačiau išsaugoti postus rajono Taryboje.

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga mano,
kad rinkti lėšas naujoms bažnyčios durims buvo
sudėtinga ir dėl to, kad žmonės jaučia nepriteklių.

11 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Antradienį rajono mero Kęstučio Tubio teikimu iš Anykščių
rajono tarybos Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto
pirmininko pareigų atleistas liberalas Lukas Pakeltis.
Meras K. Tubis „Anykštai“ teigė, kad buvęs jo bendražygis L.
Pakeltis nebegali vadovauti bene
svarbiausiam Tarybos komitetui,
nes pasitraukė į opoziciją.
Tuo tarpu L. Pakeltis aiškino, kad meras K. Tubis su juo,
kaip su „ideologiniu priešu“,
susidoroja.

3 psl.

asmenukė

Praktika

Skaičiau straipsnį apie tai, kad
suskaudus galvai reikia masažuoti vidinę pėdos dalį, suskaudus
dantį – trinti kojos nykštį, o esant
migrenai – spausti mažąjį. Žodžiu, beveik visą organizmą gali
reguliuoti spaudant savo pėdas.
Kai pagalvoji – tikra tiesa.
Kai kas nors ant kojos užkrinta,
tikrai kiti skausmai išsilaksto.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI

2017 m. vasario 25 d.

Knyga buria gerbėjų klubus

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių menų centre pristatyta naujausia Paryžiuje gyvenančio anykštėno rašytojo Valdo Papievio knyga.
Pristatymas įvyko praėjus porai
dienų po to, kai V. Papievis buvo
apdovanotas prestižiškiausia už
kūrybą teikiama Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.
V. Papievis su renginį vedusiu
rašytoju Liudviku Jakimavičiumi
pristatė knygą „Žiebtuvėliai anarchistai“.
Kaip susirinkusiesiems pasakojo anykštėnas rašytojas, pavadinimą knygai atsitiktinai davė pažįstamas prancūzas Bastianas, kurį
V. Papievis moko lietuvių kalbos
ir pas kurį nuolat pamiršta savo
žiebtuvėlius. Prancūzas tarstelėjo,
kad visi žiebtuvėliai yra anarchistai, nes nori išnyksta, nori atsiranda, o šį pasakymą pagavo rašytojo
ausis.
„Pas Bastianą Paryžiuje pilnas
stalas žiebtuvėlių. Jų neišmeta.
Kai paimi, tik koks keturioliktas
veikia“, - apie žiebtuvėlius pasakojo V. Papievis.
V. Papievis pasakojo, kad du

apsakymai iš trijų esančių knygoje
buvo parašyti dar prieš pasirodant
romanui „Odilė, arba oro uostų
vienatvė“, su jais buvo galima susipažinti literatūrinėje spaudoje,
tačiau knygoje publikuojami originalūs, paties autoriaus, o ne kitų
redaktorių redaguoti apsakymai.
Autorius apysaką „Mes pasukome laikrodžius ir atėjo pavasaris“
įvardino, kaip romano „Odilė,
arba oro uostų vienatvė“ priešistorę.
„Lygiai prieš metus pristatinėjom „Odilę“ ir sakiau, kad po
metų susitiksim daug iškilmingesne proga“, - dar pristatymo pradžioje prisiminė L. Jakimavičius.
Pasakodamas apie rašymą, V.
Papievis prisipažino, kad jam rašymas – išgyvenimas, o rašant
kūrinį sunkiausia jį įvilkti į tokią
formą, kuri ir skaitytojui leistų
pajausti tą patį išgyvenimą, kaip
autoriaus, „kas ir kitiems pasakytų kažką gyvo“.

Rašytojas Valdas Papievis nuo pirmųjų nepriklausomybės metų
gyvena ir kuria Paryžiuje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Leidyklos „Odilė“, kuri išleido
šią V. Papievio knygą, atstovė Nijolė Kuolienė pasakojo, kad Panevėžyje ir Tytuvėnuose susibūrė
romano „Odilė, arba oro uostų
vienatvė“ gerbėjų klubai.
Baigiantis pristatymui, vedėjas
L. Jakimavičius kvietė publiką

Problemų rado dešimtimis
Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai per 2016
metus daugiau kaip šimtą kartų savaitgaliais ir vakarais važiavo
tikrinti socialinės rizikos ir socialinių paslaugų gavėjų šeimų.
Anykščių socialinių paslaugų
centro darbuotojai atliko 19 savaitgalinių važiavimų į šeimas ir
85 vakarinius važiavimus kartu
su policija ir vaikų teisių apsaugos specialistais.
Savaitgalinių važiavimų metu

socialiniai darbuotojai lankėsi
237 šeimose, iš kurių girtavimų
atvejų ar neblaivių asmenų nustatė 22 kartus, rastos 5 probleminės situacijos. 50 kartų centro
darbuotojai buvo neįsileisti arba
nieko nerado namuose. Daugiau-

sia aplankytų šeimų – 50, buvo
Kavarsko seniūnijoje.
Vakarinių važiavimu metu
socialinio centro darbuotojai su
policija ir vaikų teisių apsaugos
specialistais aplankė 907 šeimas. Girtavimą arba neblaivius
asmenis specialistai rado 56 kartus. Problemines situacijas – 21
kartą. Jei šeimas lankančių be
policijos socialinių darbuotojų

užduoti autoriui klausimus, tačiau
nė vieno klausimo neatsirado. Tačiau V. Papievį sveikino gausus
būrys anykštėnų, o dar daugiau jų
išsirikiavo į eilę, kad gautų autoriaus autografą.
Knygos leidybai Lietuvos kultūros taryba skyrė 6000 eurų.
neįsileido arba nieko nebuvo namuose beveik kas ketvirtoje šeimoje, tai su policija – mažiau nei
kas dešimtoje, tokių atvejų buvo
tik 79 iš 907. Vakarais dažniausiai lankytos šeimos iš Anykščių
miesto – 164, bet ne ką mažiau
dėmesio teko Kavarsko seniūnijai – aplankyta 161 šeima. Nė
vienos probleminės situacijos
šeimoje nerasta tik Traupio seniūnijoje.
-ANYKŠTA

Nesusitvarko su „siauruko“
„Anykšta“ TV
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
vadovu
Medinės pilies statybos Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ketvirtadienį per rajono Tastebėjimo poligonas
rybos posėdį atkleidė, kad padėtis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, kurios dalininkas yra ir Anykščių savivaldybė, nevaldoma.

Anykščių turizmo informacijos centras neatmeta minties
turistams pasiūlyti stebėti, kaip ant Šeimyniškėlių piliakalnio
bus statoma medinė pilis.
Apie tai ir kitus rajono turizmo reikalus „Anykšta“ TV šią
savaitę kalbino Anykščių turizmo informacijos centro direktorę Vilandą Reikalienę.

Kol vyksta bylinėjimasis, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ tvyro chaosas.
Anykščių rajono taryba delegavo savivaldybės administracijos
direktorių Audronių Gališanką į visuotinį VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“ dalininkų susirinkimą, tačiau balsuoti jį įpareigojo tik
už įkainių pakeitimą. „Nė už vieną
preitų metų ketvirtį nėra ataskaitų,
vadovas nevykdo pareigų. Susisiekimo viceministras buvo sutaręs su
Gintaru Šileikiu, jam ruošėsi siūlyti laikinai vadovauti įstaigai, bet
kai susitiko, persigalvojo. Laikinasis direktorius kiekvieną dalininko
veiksmą skundžia“, - rajono Tarybai aiškino meras K. Tubis.
Pernai rudenį vykusį VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus konkursą laimėjo soci-

aldemokratas Žydrūnas Kvedaras.
Antrąją vietą konkurse užėmęs laikinasis įstaigos vadovas Vismantas
Užuolinskas konkurso rezultatus
apskundė teismui ir, kol vyksta
bylinėjimosi procesas, jis toliau
vadovauja įmonei. Konkurso komisijoje buvo ir rajono meras K.
Tubis bei tuometinė savivaldybės
administracijos direktorė Veneta
Veršulytė.
Mero minėtas G. Šileikis – trijų
kadencijų Seimo narys, dirbantis
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ kelionių organizavimo
skyriaus vadovu.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ antrasis dalininkas – Susisiekimo ministerija.

Anykščių turizmo informacijos centro direktorė Vilanda
Reikalienė sakė, kad turistus
šiemet žadama supažindinti
ir su lankytinais objektais
rajono seniūnijose.

„Kadangi šiai dienai Šeimyniškėlių piliakalnis yra statybų
aikštelė, priėjimas ten yra ribojamas. Aišku, tai yra įdomus
objektas ir pati statyba gali būti
įdomus procesas.
Aš manau, kad prasidėjus
intensyviam procesui, tikrai šį
objektą įtrauksime, kad žmonės matytų tą etapą nuo pat
pradžių iki pabaigos.
Tai gali būti programa, kurioje žmonės susipažintų su pačia
statybos technologija, su pačios pilies atsiradimu“, - sakė
Anykščių turizmo informacijos
centro direktorė V. Reikalienė.
„Anykšta“ TV pašnekovę
V. Reikalienę kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.
-ANYKŠTA

Visą interviu galite pamatyti
apsilankę portale www.anyksta.lt

spektras
Karjera. Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto dekanas
Tomas Davulis sako, kad prokurorė R.Aliukonienė, pasitvirtinus
įtarimams dėl prekybos poveikiu,
neteks dėstytojos pareigų.
Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė R.Aliukonienė VU
Teisės fakultete studentams dėstė
Baudžiamąją teisę. „Situacija aiški
- jei faktai pasitvirtina, akademinė
karjera VU baigta“, - BNS teigė
T.Davulis. R.Aliukonienei ketvirtadienį pareikšti įtarimai prekyba
poveikiu stambiu mastu. Generalinės prokuratūros teigimu, tyrimas,
kuriame įtariama R.Aliukonienė,
susijęs su Darbo partijos bylos nagrinėjimu Aukščiausiame Teisme.
Radiacija. Europa siekia išsiaiškinti pastarosiomis savaitėmis
skirtingose šalyse nustatyto radioaktyvaus jodo nutekėjimo priežastis. Lietuvoje jodo pėdsakų
neužfiksuota, o Europoje užfiksuoti jodo kiekiai nėra pavojingi
gyventojams, teigia Radiacinės
saugos centro direktorius Albinas
Mastauskas. „Iš aplinkos apsaugos
agentūros ir Europos šalių reguliuojančių institucijų asociacijos
turime oficialią informaciją apie
tai, kad atskiros šalys - Norvegija, Prancūzija, Čekija, Suomija ir
Rusija nustatė radioaktyvaus jodo
pėdsakų. Noriu pasakyti, kad pavojaus gyventojams nėra, tai yra
tik jodo pėdsakai, įtakos apšvietai
nėra“, - BNS teigė A.Mastauskas.
Šventė. Estijoje penktadienį
švęstos šalies nepriklausomybės
paskelbimo 99-osios metinės. Pagal tradiciją, tekant saulei Ilgojo
Hermano bokšte prie Estijos parlamento iškilmingai pakeliama
Estijos valstybės vėliava. Ceremonijoje dalyvauja valstybės vadovai, iškilūs visuomenės, mokslo
ir kultūros veikėjai, taip pat šalyje
dirbantys užsienio diplomatai.
Teismas. Buvusiam Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) vadovui Rodrigo Rato teismas skyrė ketverių
metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už netinkamą lėšų
panaudojimą, kai jis vadovavo
dviem Ispanijos bankams. Ispanijos nacionalinis teismas, kuris
nagrinėja su korupcija ir finansiniais nusikaltimais susijusias bylas, pripažino R.Rato kaltu dėl lėšų
grobstymo, kai jis vadovavo tuo
metu sunkumų turėjusioms „Caja
Madrid“ ir „Bankia“ grupėms.
Kaltina. Vienas Juodkalnijos
prokuroras sekmadienį pareiškė,
kad „Rusijos valstybės subjektai“
yra susiję su mėginimu per spalį
vykusius rinkimus surengti perversmą, turėjusį užkirsti kelią šios
Balkanų šalies įstojimui į NATO.
Juodkalnijos policija prieš spalio
16 dieną vykusį balsavimą suėmė grupę Serbijos piliečių, taip
pat ieško dviejų Rusijos piliečių
dėl numanomo sąmokslo užimti parlamentą ir nužudyti buvusį
ministrą pirmininką Milo Džiukanovičių. Juodkalnijos institucijos anksčiau teigė, kad sąmokslą
organizavo „rusų nacionalistai“,
bet specialusis prokuroras Milivojė Katničius sekmadienio
vakarą žengė dar toliau ir iškėlė
prielaidą, kad su šiais įvykiais
susijusi Rusijos valdžia.

Parengta pagal
BNS informaciją

situacija

???

Kas, Jūsų
nuomone, turėtų
būti pilyje ant
Šeimyniškėlių
piliakalnio?

Karas iki kraujo?
Neatrodo demokratiškai, švelniai
tariant. Daromas Tarybos nariams spaudimas“, - „Anykštai“
sakė L. Pakeltis.
Donatas Krikštaponis
įžvelgia reglamento
pažeidimą

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Socialdemokratas Donatas
Krikštaponis jau ne pirmą
kartą stoja su meru K. Tubiu
kariaujančių liberalų pusėn.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Odeta DIDŽGALVYTĖ ir Eligijus BANELIS, anykštėnai:
- Gal muziejus!? Restoranų Anykščiuose jau turime pakankamai. Kita
vertus, abejojame, ar išvis pavyks tą
pilį pastatyti. Ją pastatyti, pasirodo,
dar reikia ir mokėti, jeigu su pamatais
jau šitaip atsitiko.

Antanas PUMPUTIS, Ažuožerių
kaimo gyventojas:
- Objektas, manau, labai reikalingas. Į Anykščius pritrauktų dar daugiau žmonių. Tuo įsitikinome pastatę medžių lajų taką. Žiūrint į ateitį,
pilis turėtų nešti naudą ir ne vienus
metus. Turėtų būti kažkas, susiję su
senoviniais valgiais, amatais, gal net
senoviška muzika, edukacinėmis
programomis. Pilis turėtų ne tik save
išlaikyti, bet ir duoti naudos. O su pamatais apsijuokta. Kita vertus, kažkada ir iš Eifelio bokšto Paryžiuje juoktasi, o dabar tai šio miesto simbolis.

Valentinas KAMARAUSKAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Muziejus. Toks, kad senovę primintų. Juk Anykščiuose nėra kraštotyros muziejaus. Ne man spręst, kas
ten bus, juolab kad kyla abejonių dėl
pilies statybos.
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(Atkelta iš 1 p.)
Meras: „Opozicija negali
vadovauti rajonui“

Rajono Tarybos reglamento
pažeidimą, keičiant Biudžeto,
ekonomikos ir kaimo reikalų
komiteto pirmininkus, įžvelgė ir socialdemokratas Donatas
Krikštaponis. „Buvo pažeistos
procedūros. Vienas pirmininkas
neatleistas, o jau siūlomas naujas. Komiteto nariai juk turėjo
iš anksto susipažinti su posėdžio
darbotvarke, o dabar iš karto siūloma nauja kandidatūra neatleidus senojo pirmininko. Jei būtų
buvę balsuojama taip, kaip pateikta, turėjo būti net du komiteto
pirmininkai. Kita vertus, kodėl
A. Gervinskas nauju pirmininku
tapo, kodėl ne Rita Kripaitienė,
kuri buvo pavaduotoja? Kai nebūdavo Luko, ji sėkmingai tvarkėsi su pareigomis. Bet, neva, R.
Kripaitienė turi per daug darbų ir
atsisakė“, – „Anykštai“ kalbėjo
buvęs Anykščių rajono vicemeras D. Krikštaponis.
Meras K. Tubis, „Anykštos“
paklaustas apie galimus rajono
Tarybos reglamento pažeidimus,
tikino, kad oponentai kabinėjasi
prie formalių dalykų. „Laiškai
buvo išsiųsti komiteto nariams
prieš daugiau nei dvi savaites.
Praėjo daugiau laiko negu reikia.
Raštas galėjo būti ir trijų lapų, su
aprašytomis visomis procedūromis, bet savivaldybės administracijos Teisės skyrius pateikė lakonišką siūlymą pakeisti komiteto
pirmininką ir tiek. Jei žmogus
išeina į opoziciją ir mano, kad
lieka vadovauti, kad lieka jo tokios pat pareigos, tai yra naivu“,
– tikino meras K. Tubis.

„Negali opozicija vadovauti
rajonui, jis priėmė sprendimą ir
gruodžio 6 dieną atsiuntė pranešimą, kad išeina į opoziciją,
sudarė opozicinę frakciją ir pasiskelbė opozicijos lyderiu“, – situaciją vertino meras K. Tubis.
L. Pakeltis „Anykštai“ dėstė, kad
jis su tokiu mero motyvu galėtų
sutikti, tačiau kalbėjo, kad meras
jo pašalinimui iš komiteto pirmininko pareigų net nepasivargino
deramai pasiruošti. Pasak L. Pakelčio, meras teikė naujo rajono
Tarybos Biudžeto, ekonomikos ir
kaimo reikalų komiteto pirmininko, pagal socialdemokratų sąrašą
į Tarybą išrinkto Alvydo Gervinsko kandidatūrą, prieš tai iš
pareigų neatleidus L. Pakelčio.
„Kai yra esamas pirmininkas,
prieš teikiant naują kandidatūrą,
ko gero, reikia atleisti ankstesnį
Lukas Pakeltis: „Meras
pirmininką, pareiškus nepasitielgiasi kaip savo kieme“
kėjimą juo ar balsavus komiteto
nariams. Buvau kaltinamas, kad
L. Pakeltis „Anykštai“ aiškino,
noriu įsikandęs laikytis posto, kad prieš savaitę vykusiam jungbet iš tiesų nesiginčiju, atleiskit, tiniam rajono Tarybos komitetų
jei aš kažkuo netinku. Bet moty- posėdžiui, kuriame buvo svarsvuokit. Motyvo, kad taip „Seime tomas rajono biudžetas, taip pat
daroma“, neužtenka. Meras save
vadovavo melaiko teisininras K. Tubis,
...Meras sėdėjo, žiūrėjo, nors jis nepriku, bet teisiškai
negali būti taip, kaip bus balsuojama. Įdo- klauso jokiam
kad užsinorė- miai atrodo...
komitetui.
jau, teikiau ir
„Jungtiniams
pamyniau bet
posėdžiams
kokius reglamentus“, – aiškino tradiciškai pirmininkaudavo BiuL. Pakeltis.
džeto ir ekonomikos komiteto pirAtleidžiant L. Pakeltį ir nau- mininkas. Tačiau per tą komitetų
ju Biudžeto, ekonomikos ir kai- posėdį meras ėmėsi iniciatyvos ir
mo reikalų komiteto pirmininku pirmininkavo, kaip įprasta per raskiriant A. Gervinską, sprendi- jono Tarybos posėdį. Gražumas,
mams pritarė konservatorė Rita kad šį antradienį Ekonomikos ir
Kripaitienė, pagal Arūno Liogės biudžeto komiteto posėdyje buvo
nepartinių sąrašą išrinktas Arvi- gautas junginio komitetų posėdas Pajuodis, „valstietė“ Nijolė džio protokolas, kurį pasirašo viBarkauskienė bei pats A. Ger- cemeras Sigutis Obelevičius kaip
vinskas. Socialdemokratas Do- posėdžio pirmininkas. S. Obelenatas Krikštaponis ir L. Pakeltis vičius per tą posėdį žodžio neišsusilaikė.
tarė. Yra įrašai. Pirmininkavo juk
„Niekada meras nevaikščiojo K. Tubis. Klausėm administraį mūsų komiteto posėdžius. Šis cijos direktoriaus, kas čia buvo?
kartas buvo vienintelis. Meras Kokio formato tai buvo renginys?
sėdėjo, žiūrėjo, kaip bus balsuo- Juk meras negali pirmininkaujama. Įdomiai atrodo. Kaip mo- ti tam, kam iš viso nepriklauso.
kytojas pirmokus prižiūri, kaip Aš nepasirašiau protokolo, nes,
balsuos. Neduok Dieve, kas ranką mano galva, meras ir čia pažeidė
ne taip pakels, kviesis pokalbiui. reglamentą. Kas nusprendė, kad

S. Obelevičius pirmininkaus ir ar
jis pirmininkavo? Matau, kad elgiamasi kaip nuosavame kieme ir
nesilaikoma jokių reglamentų“, –
kalbėjo L. Pakeltis.
Klibins Antikorupcijos
komisijos pirmininką
Į opoziciją perėjusio liberalo L.
Pakelčio teigimu, nėra reglamentuota, jog rajono Tarybos Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų
komitetui negali vadovauti opozicijos atstovas, tačiau reglamentuojama, jog opozicijos narys
turėtų vadovauti Tarybos Antikorupcijos komisijai. Anykščių
rajono tarybos Antikorupcinės
komisijos pirmininku yra pagal
partijos „Tvarka ir teisingumas“
sąrašą išrinktas buvęs policininkas Raimundas Razmislavičius.
„Jis nėra nei pozicijoje, nei
opozicijoje. Jis nepasiskelbė. Yra
daug žmonių, kurie nepasiskelbė“, – apie R. Razmislavičiaus
vadovavimą Antikorupcijos komisijai ir rajono Tarybos reglamentą „Anykštai“ sakė meras K.
Tubis.
Tuo tarpu ir L. Pakeltis, ir D.
Krikštaponis tikino, kad „R. Razmislavičiaus klausimą“ jie rajono
Taryboje kels.
Baigiantis ketvirtadienio rajono
Tarybos posėdžiui D. Krikštaponis šį klausimą iškėlė. Jis Tarybai
sakė, jog reikia skirti naują rajono Tarybos Antikorupcinės komisijos pirmininką. Pasak jo, „gerai
dirbantis Ekonomikos ir biudžeto
komiteto pirmininkas Lukas Pakeltis buvo atleistas motyvuojant tuo, kad jis yra opozicijos
narys“, kai tuo tarpu Antikorupcinės komisijos pirmininku yra
„Tvarkos ir teisingumo” atstovas
Raimundas Razmislavičius. „Pagal įstatus Antikorupcinės komisijos pirmininko postas priklauso
opozicijai, o R. Razmislavičius
nežiūrint, kad jis sėdi per vidurį
tarp dviejų opozicinių frakcijų,
balsuoja kaip Tarybos dauguma”, - aiškino D. Krikštaponis.
Meras Kęstutis Tubis su D.
Krikštaponiu nesiginčijo, sakė,
kad kitam Tarybos posėdžiui
opozicija gali teikti naujo Antikorupcinės komisijos pirmininko
kandidatūrą.
Keletą metų ėjo koja kojon
Iki praėjusių metų gruodžio
mėnesio L. Pakeltis ir K. Tubis
nemažai metų buvo bendražygiai
– 2012-aisiais L. Pakelčio liberalai rėmė nepartinį kandidatą į
Seimą mūsų apygardoje K. Tubį.
2015-aisiais K. Tubis buvo liberalų kandidatas į Anykščių merus, o L. Pakeltis - liberalų sąrašo lyderis. 2016-ųjų rudenį meras
K. Tubis Seimo rinkimuose paramą išreiškė liberalų kandidatui L.
Pakelčiui.
Meras K. Tubis ir liberalų komanda susivaidijo baigiantis
2016-iesiems. Gruodžio pradžioje savivaldybės administracijos
direktorė Veneta Veršulytė, jos
pavaduotojas Saulius Rasalas bei
mero patarėjas Kęstutis Indriūnas
pareiškė, kad K. Tubis – diktatorius, su kuriuo dirbti neįmanoma,
ir parašė pareiškimus išeiti iš darbo. Liberalų sąjūdžio Anykščių
skyriaus pirmininkas L. Pakeltis
po jo komandos sukilimo prieš
merą pranešė, kad palaikąs minėtą trejetą, o partija pasitraukia
į opoziciją Anykščių rajono valdžioje.

savaitės citatos
Verčiau statykim „Sacharą!
Lukas PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys, liberalas, apie
medinės pilies statybas rajono biudžeto lėšomis:
„Vien savivaldybės lėšomis pastatyti pilį – utopija. Čia kaip „Žiburio“
parduotuvės savininkas sugalvotų pastatyti „Akropolį“.
Mindaugas juk be paramos
pastatė!
Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono tarybos narys,
socialdemokratas, apie pilies statybas:
„Reikėtų galutinai pilies klausimą
išspręsti, negaunant europinės paramos, netikslinga ją statyti”.
O treti rėkia…
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono tarybos narys, socialdemokratas, apie vaikų skaičiaus ribojimą neformaliojo ugdymo grupėse:
„Baseine dabar vieni mokosi
plaukti, kiti - nerti, treti - plūduriuoti.
Siūliau E. Šilaikai ir jam padaryti dvi
programas – tegu vieni karatistai ginasi, kiti puola.“
Dabar būna medalių ir
su skylėmis
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie situacijų įvairovę:
„Medalis turi dvi puses ir dar briauną“.
Mūsų atveju „pirmokai“
nori likti antriems metams
Lukas PAKELTIS, apie mero
dalyvavimą, kai buvo renkamas
rajono Tarybos Ekonomikos, biudžeto ir kaimo reikalų komiteto
pirmininkas:
„Kaip mokytojas pirmokus prižiūri, kaip balsuos. Neduok Dieve, kas
ranką ne taip pakels, kviesis pokalbiui.”
Regis, ir Saulius Rasalas
panašiai kalba
Nerijus VYŠNIAUSKAS, kunigas, apie karių savanorių nedalyvavimą šventosiose mišiose Kurklių
bažnyčioje, nes neva tokį įsakymą
davęs savanorių kuopos vadas:
„Kyla retorinis klausimas: mes
gyvename laisvoje Lietuvoje, kur
visi pagal LR Konstituciją turi teisę
laisvai išpažinti savo tikėjimą, ar gyvename Šiaurės Korėjoje, kur vieno
asmens kultas ir neadekvačios pažiūros yra primetamos kitiems?”
Bet „naminukę“ nuo
„valstybinės“ atskirtumėt?
Antanas JANKAUSKAS, Troškūnų seniūnas, apie naujus įgaliojimus seniūnams, kai jie gali bausti
seniūnijos gyventojus:
„Labai neaiškūs prekybos, sukčiavimo atvejai. Jie tikrai ne seniūno
darbas turėtų būti, ką ten seniūnas
supras, kad sukčiauja su kasos aparatais.”
Nebent užeis azijinis
karvių maras
Antanas BAURA, Anykščių savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vedėjas, apie žemės
ūkį:
„Viena ar dvi kaime laikomos karvytės jau yra praeitis ir grįžimas prie
to jau yra neįmanomas.“
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Patvinusi Šventoji užliejo „Elmos“
jonas.j@anyksta.lt
kolektyvinius sodus
Jonas JUNEVIČIUS

Šventojoje prasidėjo ledonešis. Nors sinoptikai pranašavo, kad potvynio šiemet nebus, vakar rytą
Šventoji ištvino užsitvenkus ledams prieš Anykščius nuo Niūronių pusės, ties pliažu.

užjaučia
Nuoširdžiai užjaučiame
Anykščių technologijos mokyklos direktorių Ramūną
ZLATKŲ dėl mylimos mamos mirties.
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Sustojo plakusi širdis, sustingo lūpos, liko tik nenumaldomas skausmas, ilgesys
ir neužmirštamas takelis į
kapus. Nuoširdžiai užjaučiame Genovaitę VIGELIENĘ
dėl brangaus brolio Bronislovo mirties.

Anykščių hidrometeorologijos posto stebėtojas Petras
Buterlevičius stebi Šventosios išdaigas, tačiau sodininkams padėti jis negali.

Šventoji užliejo dalį „Elmos“ kolektyvinių sodų.
Pasak Anykščių hidrometeorologijos posto stebėtojo Petro
Buterlevičiaus, upės lygis pakilo
prieš miestą, o ties postu nuo vasaros lygio vanduo tepakilo 25 centimetrus.
P. Buterlevičius prieš tai pastebėjo keistą reiškinį – ties postu upė
buvo nuslūgusi 10 centimetrų. „Tai
reiškė, kad kažkur upę patvenkė
ižas“, - sakė P. Buterlevičius.
„Vakar rytą paaiškėjo, kad ledai
susigrūdo ties miesto pliažu, prieš
Anykščius. Šiuo metu upėje vandens lygis truputėlį kyla. Gal tai
geras ženklas, kad ledų sangrūdą

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Antrajame 2016 metų rudenį
vykusių Seimo rinkimų ture balsavęs už „valstietę“ Gretą Kildišienę, nepralošiau. Man, kaip tikram
senovės romėnui, reikia duonos
ir žaidimų. Nėra ko maivytis „Anykštai“ duonos nauji Seimo
rinkimai Anykščių-Panevėžio
apygardoje tikrai duos. Miltai jau
malami. Ir žaidimų bus. Daug.
Kaip niekada.
Balandžio 23 dienos Seimo rinkimuose mūsų apygardoje ketina
dalyvauti 14 politikų. Tikėtina, jog
bent du, o gal ir trys nesurinks
1000 juos remiančių mūsų apygardos gyventojų parašų. Tačiau
jeigu liks ir 11-12 kandidatų, jų
derlius bus rekordinis.
Prieš daugelį ankstesnių
rinkimų analizuodamas situaciją
darydavau paradoksalią išvadą – rinkimų niekas nelaimės.
Nes, žiūrėk, vienam ta priežastis
turėtų trukdyti laimėti, kitam –
ana priežastis, o trečiam – šita...
Visada šios mano prognozės,
žinoma, būdavo neteisingos ir
rinkimus visada kažkas laimė-

vanduo pramuš? – svarstė hidrometeorologijos posto stebėtojas.
Tačiau pamačius, kad ledų sangrūda tik pasistūmėjo nuo pliažo
iki miesto stadiono, teko nusivilti.
Vanduo apsėmė sodininkų pavėsines, ūkinius pastatėlius, daugelyje
vietų priartėjo prie gyvenamųjų
namelių pamatų.
P. Buterlevičius apie potvynį
informavo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą Gintarą Vaičiūną
ir Lietuvos hidrologijos tarnybos
viršininką Aleksandrą Kajūtį, kuris
svarstė, kad galbūt galima pabandavo. G. Kildišienės sėkmė 2016
metų Seimo rinkimuose atskleidė,
kad Jūs (ir aš, nes už ją balsavau)
esame tokie, na, labai specifiniai rinkėjai. Apie gražią moterį
sakoma paprastai: „Ji yra graži“.
Jei moteris yra „įdomių bruožų“,
vadinasi, ji nėra gražuolė. Išskirtinis „krokodilas“ apibūdinamas
kaip „specifinės išvaizdos“. Pykit,
nepykit, bet balsuodami mes
esame labai specifiniai.
Kelis kartus kalbėjau su nepartiniu pretendentu į Seimą Mindaugu Pauliuku. Aukšto rango
diplomatas, išsilavinęs, intelektualus. Ta proga senas anekdotas:
prie policininkų prieina užsienietis, kažko jų paklausia vokiškai,
itališkai, prancūziškai, lenkiškai.
Pareigūnai trauko pečiais. Kai
užsienietis taip nieko neišsiaiškinęs nueina, vienas iš policininkų įvertino: „Koks protingas,
kiek kalbų moka“. „O jam tai
padėjo?!”, – kolegos entuziazmą
atšaldė partneris.
2016 metų rudenį AnykščiųPanevėžio apygardoje pirmajame
ture Seimo narį rinko 16 tūkst.
441 rinkėjas (50,4 proc.). Antrajam turui nereikėjo ir 3 000 balsų
- trečiąją vietą užėmęs Lukas
Pakeltis surinko 2 842 balsus.
Jei nepasielgsime specifiškai,
naujuose rinkimuose aktyvumas bus tarp 30-40 proc., o dėl
didelio kandidatų skaičiaus antrai
vietai gali užtekti vos 10-12 proc.
rinkėjų balsų, kas nuo minimo
prognozuojamo rinkėjų aktyvumo
yra vos 1 500 rinkėjų.
Tiek balsų tiesiog privalo
surinkti visi didžiųjų partijų kan-

dyti nuleisti Anykščių užtvankos
skląsčius ir smarkesnė vandens
srovė ledų kamštį išneštų. Po pietų
paaiškėjo, kad atidaryti skląsčius
draudžiama, nebent pradėtų skęsti
žmonės... Pasak G. Vaičiūno, už
užtvanką atsakingas Žemės ūkio
skyriaus specialistas Audronius
Juodis. Pasak šio specialisto, avarinės situacijos nėra ir pagal eksploatavimo taisykles ir nusistovėjusią
praktiką potvynio metu reguliuoti
užtvankos lygio negalima. Jo nuomone, atidarius skląsčius gali kilti
pavojus žemiau užtvankos gyvenantiems žmonėms.

Autoriaus nuotr.
„Elmos“ kolektyviniuose soduose yra nuolat gyvenančių šeimų. Jos
ir kiti sodininkai gerai prisimena
2013 metų pavasarį buvusį potvynį, kai ties sodais upė pakilo kelis
metrus, apsėmė ūkinius pastatėlius,
kelius ir sodininkams pridarė daug
nuostolių. Jų, ne tokių didelių, savaime aišku, bus ir šiemet.
Ties „Elmos“ kolektyviniais sodais vakar po pietų vandens lygis
bent jau stabilizavosi.
Sodininkai mano, kad visos jų
nelaimės per nelemtą Anykščių užtvanką, kuri stabdo natūralią upės
tėkmę...

didatai: ir „valstietis“ Antanas
ginis pasiruošimas ypač svarbus
Baura, ir konservatorius Valenir R. Sargūnui - prieš pusmetį jo
tinas Stundys, ir liberalas Lukas
rinkimuose užimta penkta vieta
Pakeltis, ir socialdemokratė Aukenergijos tikrai neturėjo pridėti.
sė Kontrimienė. Net ir „darbietis“
Labai įdomi A. Bauros situaciRičardas Sargūnas, taikant 1 500
ja. Jam šie rinkimai gali baigtis
rinkėjų „maržą“, nėra beviltiškas.
visaip. Realu, jog senas - naujas
Ir centristas Kristupas Krivickas
„valstiečių“ kandidatas į antrąjį
tiek gali surinkti. Ir dar kažkas,
turą pateks, turėdamas didžiulį
ko čia neminiu, gali... Kiek jau
atotrūkį prieš antrąjį kandidatą.
turime patekusių į antrąjį turą?
Viena – „valstiečių“ reitingai liko
Šešis? Aštuonis?
aukšti, kita vertus, A. Baura gana
Su visa derama pagarba
apdairiai nesiplakė prie G. KildiLietuvos lenkų rinkimų akcijai
šienės. Na, tos pačios jie partijos
ir šios partijos kandidatei Editai
žmonės, bet, regis, rinkėjų sąmoTamošiūnaitei, atskleisiu paslaptį,
nėje nesusikabino, kad A. Baura
kad mūsų rajone pažįstu keturguir G. Kildišienė - to paties krūmo
bai daugiau azerbaidžaniečių nei
vaisiai. Kita vertus, o kodėl už A.
lenkų (žinau du azerbaidžaniečius
Baurą balsuoti? Sisteminis, Seime
ir vieną lenką, kuris yra pusiau
aštuonerius metus sėdėjęs, kaip
žydas).
liumpenas sako,
...atskleisiu paslaptį, kad „jau prisivogęs“.
„Drąsos kemūsų rajone pažįstu keturgulio“ ir LietuDėl liberalo L.
vos liaudies
bai daugiau azerbaidžanie- Pakelčio didysis
partijos
čių nei lenkų (žinau du azer- įdomumas – kaip
kandidatai
rinkėjus paveiks
baidžaniečius ir vieną lenką, liberalų karas su
Einaras Vildė
kuris yra pusiau žydas)...
ir Egidijus
meru Kęstučiu
Baltušis,
Tubiu. Faktas,
mano supratimu, pretenduos į tą
jog jei ir meras, ir liberalai šios
patį rinkėją kaip ir K. Krivickas.
temos nebeeskaluos – L. PakelŠioje nišoje dar greičiausiai
čio situacija liks stabili, bus jis
bandys įsiterpti ir vienas ar keli
rinkimuose penktas, ketvirtas, gal
nepartiniai kandidatai. Manau,
net trečias. Konfliktui su meru K.
ir E. Vildė, ir E. Baltušis turi
Tubiu paaštrėjus, liberalų kandipotencialo įveikti E. Tamošiūnaidatas gali kilti į rinkimų lyderius,
tę, bet vietą pirmajame kandidatų
bet taip pat sėkmingai gali būti ir
dešimtuke jiems dar teks išsikosumaigytas. Į dugną. Čia jau kaip
voti. „Tvarkiečių“ pretendento
korta pasisuks…
Romualdo Gėgžno nederėtų visai
Kalbant apie konservatoriaus
nurašyti, tačiau buvęs viceminisV. Stundžio ir socialdemokratės A.
tras vargu ar ras vidinės moKontrimienės situaciją, didesnės
tyvacijos kovoti tik dėl išlikimo
intrigos nėra – būtų keista, kad
aukščiausioje lygoje. Psicholokuris iš jų laimėtų rinkimus. Ir

Vilnoniai

Skaudžios netekties valandą, mirus mylimai Ramūno
ZLATKAUS mamai, nuoširdžiai jį užjaučia Anykščių
Rotary klubas.

Danguolei ŽVIRBLIENEI
Telydi Tave paguoda ir
dvasios stiprybė sunkią netekties valandą, mirus broliui Bronislovui. Priimkite
nuoširdžią mūsų užuojautą.
Vašuokėnų bendruomenė

dar labiau būtų specifiška, jei A.
Stundys ar A. Kontrimienė iškristų
iš lyderių grupės. Jų aiškūs
priešai, aiškūs ir draugai, aiškiai
išreikštos partinės struktūros.
Tai neturėtų leisti kristi jiems
žemiau 10 proc., bet išankstinių
prielaidų V. Stundžiui bei A. Kontrimienei kilti į lyderis taip pat lyg
ir nėra.
Dar kartą grįžtant prie termino
„jau prisivogęs“, manau, šį kartą
pastarieji turėtų surinkti bent 80
procentų balsų. Kovotojų prieš
valdžią šiuose rinkimuose bus
daug, bet jų potencialus elektoratas, dabar jau žinantis, kad Greta
kažkaip siejasi su Baikalu, vargu
ar nenusivylė nuolatine kova.
Šio segmento rinkėjai, pasiekę
rinkimų apylinkes, manyčiau, vis
dėlto svariausiai turėtų paremti
Kristupą iš televizoriaus. Bent
jau teoriškai atrodo, kad jei dar
kažkas iš kovotojų prieš sistemą
stipriau pasirodys rinkiminės
kampanijos metu, tai jis ne liberalų ar socdemų balsus atiminės, o
brausis į K. Krivicko nišą.
Gali atsitikti, jog A. Kontrimienei arba V. Stundžiui pakaks
išbūti savotiškomis erkėmis – kiti
išsišaudys, o kuris nors iš jų tyliai
įkris į antrąjį turą. Ir A. Bauros, ir
L. Pakelčio galimybių rinkimuose
diapazonas platesnis – svarbu tai,
kaip sužais jie patys, svarbu, kaip
kiti sužais prieš juos. Smagiausia,
kad žaisti reikia dėl pakankamai
plono ir pakankamai išsilavinusio
rinkėjų sluoksnio.
P.S. Tiesa visuomet yra greta.
Kartais Seime, kartais greta
Seimo.
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Ukmergės krašto muziejų kūrė ir
jonas.j@anyksta.lt
Anykščių krašto dukra
Jonas JUNEVIČIUS

Ar būtina keliauti į tolimas šalis, kai kaimynystėje tiek daug nepažinto, įdomaus ir prasmingo?
„Anykštos“ redakcija įgyvendina projektą „Ars longa, vita brevis“ (Gyvenimas trumpas - menas amžinas) ir pradeda spausdinti publikacijas apie šalies muziejus, meno vertybes, unikalias kolekcijas.
Pirmai pažinčiai pasirinkome artimiausius kaimynus - vieną seniausių Lietuvos miestų, įkurtą
1333 metais - Ukmergę, per kurią mes, anykštėnai, keliaujame ne tik į laikinąją ir dabartinę sostines, bet ir į Europą, bet vis dėlto retas esame užsukę į kelias dešimtis tūkstančių eksponatų sukaupusį, savo istoriją nuo 1933 metų kuriantį šio miesto kraštotyros muziejų. Važiuojant per miesto
centrą lyg ir neįmanoma nepastebėti užrašo „Kraštotyros muziejus“ ant buvusio „Draugystės“ kino
teatro, į kurį po truputį persikrausto muziejus. Tačiau kol kas ekspozicija dar senajame pastate,
visai šalia buvusio kino teatro. Pasak muziejininkų, ne tiek daug anykštėnų čia apsilanko ar užkopia
apsidairyti į senąjį miestą iš gaisrinės bokšto. O tikrai verta...

Ukmergės kraštotyros muziejaus istorijos žinovė, vyr. rinkinių
saugotoja Jolanta Petronytė.
Ukmergės krašto muziejuje –
anykštėniški štrichai
Pažliugusios žiemos pabaigos
dienos yra ne pačios patraukliausios kelionėms ir ekskursijoms.
Tad nenustebau ankstų trečiadienio
rytą senojo muziejaus duris radęs
dar užrakintas, o jo administraciją
radau įsikūrusią restauruotame buvusiame kino teatre „Draugystė“,
čia ji persikraustė praeitų metų
pabaigoje. Patalpos didelės, tačiau
jaukios, šiltos. Jauki erdvė renginiams, o buvusioje kino salėje
eksponuojama fotografijų paroda
„Vasario 16–osios minėjimų istorija 1919–1940 m.“.
Pasitikusi muziejaus vyr.rinkinių saugotoja ne be pasididžiavimo
sakė, kad muziejaus istorijos pradžia laikytini 1933 m. balandžio
2 diena, kai buvo atidarytas skautų iniciatyva įrengtas muziejus,
turėjęs įdomių akmens ir titnago
gadynės eksponatų, geležinių, varinių, žalvarinių ir sidabrinių monetų, ginklų. „Muziejui reikšmingi
1940–ieji metai, kuomet į Ukmergės mokytojų seminariją atvykęs
kraštotyros entuziastas ir istorijos
vadovėlių autorius Vaclovas Čižiūnas įsteigė „Rytų Lietuvos kraštotyros draugiją“, gausino senų
knygų, graviūrų, numizmatikos ir
archeologijos rinkinius. Beje, iš tų
laikų yra išlikę du E. Kulviečio paveikslai, - pastebėjo muziejininkė.
-Produktyvią muziejaus veiklą nutraukė 1940–ųjų okupacija, V. Čižiūnas pakliuvo į kalėjimą vėliau
emigravo į JAV. Sukauptos muziejinės vertybės buvo išblaškytos,

tačiau muziejininkystė Ukmergėje
atgijo vokietmečiu, kai iš didžiųjų miestų į provinciją, ieškodama
ramesnio užutekio, plūstelėjo inteligentija ir čia plėtojo kultūrinę
veiklą.
Trumpam įsikūrę menininkai
Domicelė ir Petras Tarabildos
kūrė Ukmergės krašto muziejų,
jam Lietuvos dailininkai dovanojo
60 tapybos, grafikos ir skulptūros
kūrinių, muziejaus fonde buvo surašyta apie 3 500 eksponatų, tarp
kurių ir mūsų žemiečio vyskupo ir
poeto Antano Baranausko originalus laiškas.
Andrioniškyje gimusi, Troškūnuose, Pienionyse, Juostininkuose
vaikystės dienas leidusi, vėliau
žymia tapytoja, grafike, skulptore, fotomenininke tapusi Lietuvos
liaudies dailininkė, Valstybinės
premijos laureatė D. Tarabildienė
Ukmergėje gyveno nuo 1941–ųjų
iki 1945–ųjų. 1944 m. rudenį atkūrus muziejų ji tapo pirmąja jo direktore. Tuomet jai buvo trisdešimt
dveji.
Muziejuje – Anykščių rajone
rasta mamuto iltis
Pasak J. Petronytės, sukauptą
ekspoziciją nuniokojo karas, neišliko senieji eksponatų sąrašai, tad
dingusių eksponatų skaičius nėra
žinomas. Išvykus D. ir P. Tarabildoms, 1946 metais muziejui pradėjus vadovauti Z. Žemaitaičiui,
mediniame pastate, Kauno g. 9,
muziejaus veikla nenutrūko, 1949
m. fonduose tebuvo registruota
1450 eksponatų. 1974-aisiais nu-

griovus senąjį medinį pastatą, muziejus persikėlė į dabartinį mūrinį
dviejų aukštų pastatą Kęstučio g.
5. Sovietmečiu jame buvo eksponuojama A. Godliausko, tarnavusio kreiseryje „Aurora“, skulptūra
ir karininko O. Piatnickio nuotrauka, tačiau buvo eksponuojamos ir
rajono audėjų lovatiesės, rankšluosčiai, keramika ir medžio drožiniai, rajono paukščių ir žvėrelių
iškamšos. „1977 metais muziejus
buvo uždarytas aštuonerius metus
trukusiam kapitaliniam remontui,
tačiau muziejinis darbas nenutrūko, muziejininkai rinko eksponatus, vykdė ekspedicijas Laičių,
Želvos, Taujėnų, Pabaisko, Siesikų
apylinkėse, - pasakojo J. Petronytė. – 1985–aisiais atidarytą naująją muziejaus ekspoziciją sudarė 1
740 eksponatų, o fonduose jų buvo
12 048.
Trečiasis muziejaus pertvarkymas sutapo su Atgimimu ir užtruko keletą metų. Viena eskpozicinė
salė virto parodų erdve, kita buvo
skirta Nepriklausomos Lietuvos
tarpukario laikotarpiui. 1995 metais mūsų muziejaus filialu tapo
Veprių krašto muziejus, o 2002
m. Užulėnio krašte, Prezidento A.
Smetonos gimtinėje, buvusiame
Užugirio A. Smetonos pagrindinės
mokyklos pastate, įkurtas antrasis
muziejaus filialas.
Muziejaus inventorinėse knygose surašyti žemdirbystės įrankiai
iš kaulo, akmens ir titnago, viena
seniausių muziejaus vertybių yra
Anykščių rajono Riklikų žvyro
karjere 1979 m. rasta mamuto iltis.
Itin gausus raštijos rinkinys, atspindintis Ukmergės krašto visuomeninį, politinį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą. Seniausias raštijos
rinkinio eksponatas – 1567 m. balandžio mėn. 24 d. LDK iždininko
Mikalojaus Naruševičiaus rašytas
laiškas Maišiagalos miesto vaitui
Jonui Pakieturiui.
Įdomūs ir vertingi 1979–1983
ir 1985 metais vykdytų archeologinių tyrinėjimų Obelių (Taujėnų
sen.) ir Bėčių (Veprių sen.) senkapiuose. Įkapėmis turtingų senkapių
radiniai padeda pažinti Ukmergės
krašto raidą. Bėčių senkapyje rasta
viena pirmųjų lietuviškų kaldintų monetų atmaina, priskiriama
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio
Vytauto (1392 – 1430) laikams.
Obelių ežero pakrantėje ir ežere
rastos V – XV amžiaus kapavietės,
aptikta įvairių įkapių: žalvarinių
ir sidabrinių papuošalų, ietigalių,
peilių, kirvukų. Vienas iš retesnių
radinių - karoliai iš žvangulių, naudotų kaip amuletas, apsaugantis
nuo piktųjų jėgų.
(Nukelta į 6 p.)

Muziejus kuriasi buvusiame „Draugystės“ kino teatre.

Senajame Ukmergės kraštotyros muziejuje ekspozicija užima
abu aukštus ir rūsį.

Laiptinėje – įspūdingi kryždirbių darbai.
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Ukmergės krašto muziejų kūrė
ir Anykščių krašto dukra

Svėdasietė Birutė Gružauskaitė-Gudeliauskienė toli nuo gimtinės nenuklydo, Ukmergėje dirbo mokytoja, o išėjusi į užtarnautą
poilsį darbuojasi muziejuje.
(Atkelta iš 5 p.)
Ežero dugne rasta 12,5 cm aukščio
ir 12 cm skersmens keramikinė urna.
Pagal kadaise gyvavusį paprotį mirusiųjų palaikus tokiose urnose laidodavo vandenyje.
1333 m. įkurto daugiataučio miesto istoriją gausiai iliustruoja įspūdingas ikonografijos ir fotografijų rinkinys. Jame – XIX amžiaus pabaigos
Ukmergės fotografų G. Pazolio, J.
Goro, M. Romanovskio darbai. Gausi ir vertinga vieno pirmųjų Lietuvos
fotografų, mėgėjo eksperimentatoriaus grafo St. Kosakovskio (1837
– 1905) ir dvaro fotolaboratorijoje
dirbusio J. Krajevskio fotografijų
kolekcija, ypač vertingos Lietuvos
karo aviacijos kapitono, topografo ir
spalvotosios fotografijos pradininko
Lietuvoje M. Brazaičio fotografijos.
Nemažą muziejaus fondo dalį sudaro istorijos – etnografijos rinkinys,
atspindintis krašto kultūros etnines
ypatybes, buitį, kadaise gyvavusius
verslus ir amatus. Tai XVIII a. pabaigos ir XX a. pirmos pusės namų
apyvokos daiktai, baldai, darbo įrankiai, drabužiai, tarpukario pramonę ir
amatus reprezentuojančios pakuotės,
etiketės bei produkcijos pavyzdžiai.
Be jau minėtų muziejaus vertybių
muziejui ypač svarbus dailės rinkinys, kuriame surinkti XIX a. – XX a.
pradžios mažosios architektūros šedevrai – vietinių dievdirbių sukurtos
medžio skulptūros, koplytėlės, kele-

tas medinių memorialinių paminklų,
nešiojamasis procesijų altorėlis, medžio skulptoriaus L. Striogos kūriniai.
Ukmergės krašto kryždirbystės tradiciją atspindi geležinių viršūnių ir antkapinių kryžių rinkinys, daugiausia iš
XIX amžiaus. Tai savotiška amato,
meno, bei tikėjimo sintezė, kurioje
jungiasi architektūros, skulptūros,
kalvystės bei tapybos elementai. Juk
Lietuvos kryždirbystę ir kryžių simboliką UNESCO 2001 metais pripažino unikalia žmonijos nematerialinės
kūrybos paveldo vertybe“, - pasakojo
vyr. rinkinių saugotoja J. Petronytė.
Muziejus ir jo fondai - atviri
visuomenei
Daugiau kaip per septynias dešimtis muziejaus darbo metų pirmąją jo
direktorę D. Tarabildienę keitė ne
vienas vadovas, ypač didelė jų kaita
buvo pokaryje. Antai per 1947–uosius muziejuje pasikeitė net trys direktorės. Šiek tiek ilgiau muziejui
(1953–1957) vadovavo S. Morkūnas,
kurį pakeitė archeologijos ir muziejininkystės specialybę turinti Irena
Plėšinaitė–Griškevičienė. Po jos porą
metų muziejaus kolektyvui vadovavo
J. Jakubavičiūtė–Chovanienė, dešimtmetį – Elena Marazauskienė, 19741987 - Zinaida Krikštaponienė,
1987–1989 m. muziejaus direktore
buvo Violeta Reipaitė. Nuo 1989–ųjų
iki šiol muziejui vadovauja Vaidutė

Sokolnikienė.
Pasak mieste gimusios ir augusios
„ukmergietės iki kaulų smegenų“,
Vilniaus universiteto auklėtinės, direktorės V. Sokolnikienės, Ukmergės
kraštotyros muziejuje šiuo metu saugoma beveik 50 tūkstančių eksponatų ir tik koks šeštadalis yra eksponuojama, tačiau šis didelis turtas yra
prieinamas mokslininkams, krašto
istorijos tyrinėtojams ir visiems, besidomintiems Ukmergės krašto praeitimi. Muziejuje dirba kūrybingas 11
žmonių kolektyvas, muziejus plečiasi, kuriamos naujos ekspozicijos ir
veiklos.
2014 m. Lietuvos kaimo plėtros
2007 – 2013 metų programos krypties
„LEADER metodo įgyvendinimas“
lėšomis renovuotos patalpos, kuriose veikia duonos bei šakočio kepimo
mokomosios programos. „Praeitų
metų pabaigoje muziejaus administracija įsikūrė renovuotose buvusio
„Draugystės“ kino teatro patalpose,
erdvioje renginių salėje vyksta renginiai, o buvusioje kino žiūrovų salėje – parodos, - pastebėjo direktorė.
– Senąjį muziejaus pastatą, deja, teks
palikti Ukmergės savivaldybės administracijai, o ekspoziciją atnaujinti ir
perkelti į dabartinį buvusį kino teatro
pastatą. Tačiau šių patalpų mums neužteks, fondus teks saugoti dar kažkuriame pastate“.
Sovietmečiu buvęs kino teatras
prarado savo svarbą po Atgimimo ir
1997–aisiais buvo uždarytas. Ko tik
jame po to nebuvo, netgi vištiena prekiauta, tačiau prekybos centru, kaip
Anykščiuose, jis netapo. Miesto valdžiai apsisprendus, kad kino teatras
turi išlikti kultūrine miesto erdve, jis
atiteko muziejui ir prieš kelis metus
buvo renovuotas: sutvarkytas šildymas, ventiliacija, atnaujintas pastato
vidus ir išorė.
Muziejus siūlo net 8 edukacines
programas: „Knygnešių gadynė“,
„Kraičio skrynios turtai“, „Lietuvos
tremtiniai - pasmerktieji negrįžti“,
„Atiduok tėvynei, ką privalai“, kuri
vyksta muziejaus rūsyje įrengtame
bunkeryje, „Velykų margučiai“, „Atėjo kalėda“, „Pažinkime gamtą. Žaidžiame ir mokomės“, kurios trijose
dalyse supažindinama su naminiais
gyvuliais ir paukščiais, miško gyven-

Ukmergės panorama iš buvusios gaisrinės bokšto.

Čia vyksta edukacinė programa „Atiduok tėvynei, ką privalai“.

Pasiturinčio valstiečio buities ekspozicija.
tojais ir Lietuvos medžiais.
Šalia parodų, įvairių renginių muziejus kartas nuo karto pradžiugina
ukmergiečius ir miesto svečius naujais leidiniais. Senųjų ir dabartinių
nuotraukų gausa, išsamia miesto istorijos apžvalga pasižymi Jūratės Šakienės sudarytas leidinys „Ukmergė.
Trys matymai“, ir pernai pasirodžiusi
J. Petronytės sudaryta knyga „Ukmergės kraštotyros muziejaus ištakos“.
Su muziejaus ekspozicija
supažindino svėdasiškė

Tremtinių šachmatai iš duonos su priemaišomis, daryti 1948 m. Didžiausia figūra 3,1 x 4,9 cm,
mažiausia – 1,7 x 3 cm.

Po muziejaus sales mane vedžiojo
ir pasakojo iš Svėdasų kilusi muziejaus darbuotoja Birutė Gružauskaitė–Gudeliauskienė, ilgamečio į amžiną atilsį išėjusio Ukmergės rajono
laikraščio „Gimtoji žemė“ žurnalisto
žmona. Gimusi Svėdasuose, šį miestelį moteris paliko sulaukusi 18–os,

Autoriaus nuotr.

daug metų dirbo pedagoginį darbą, o
dabar sulaukusi garbaus amžiaus dirba muziejuje. Susipažinti su turininga
ekspozicija reikia nemažai laiko, juolab kad kiekvienas čia gali rasti jį dominančių eksponatų ir prie jų stabtelėti ilgiau ar pasinaudoti muziejininkų
paslaugomis.
Beje, muziejus organizuoja ir ekskursijas po miestą. Galima įspūdinga
miesto panorama, lydint muziejininkui, pasigrožėti iš muziejui padovanoto buvusio gaisrinės bokšto. Pasak
mane palydėjusios B. Gudeliauskienės, bokštas buvo pastatytas siekiant
pastebėti gaisro židinį po baisaus
1870 metų miestą nusiaubusio gaisro, kai sudegė vos ne visa medinė
Ukmergė.
Pasižvalgius ekspozicijoje ir pamačius gausybę miesto nuotraukų taip ir
maga palyginti įsiminusius vaizdus
su šiandienine miesto panorama.

Ukmergės kraštotyros muziejus.
Ukmergė, Kęstučio a. 9.
www.facebook.com/muziejus
ukmuziejus@gmail.com
www.Ukmergesuziejus.lt
Tel: (8-340) 63957, (8-684) 14460

Ši mamuto ilties dalis rasta Anykščių rajono
Riklikų žvyro karjere.

1933 metais nukritusio meteorito nuolauža,
rasta Žemaitkiemio kaime.

Muziejus dirba visomis savaitės dienomis
nuo 9 iki 17 val.
Be pietų pertraukos.
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sekmadienis
4.00 Puaro. N-7.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Tobotai 1.
9.25 Džiunglių knyga 1.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Nepažinti Indokinijos
kampeliai (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Leopardai žvejai (subtitruota).
14.00 Puaro. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės
vėliavnešiai.
16.25 Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį pasitinkant.
Premjera. Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Steponas Darius.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Premjera. Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 3.
21.55 Premjera. Noting Hilas.
1999 m. N-14.
24.00 Kino žvaigždžių alėja.
Žmogžudystės anatomija. N-7.
2.15 Pasaulio dokumentika.

6.25 “Robomobilis Polis”.
6.55 “Džiumandži”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 “Linksmieji detektyvai”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.
10.00 KINO PUSRYČIAI Spidas
Reiseris. N-7.
12.40 Naujokė. N-7.
14.40 Sklinda gandai. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 PREMJERA Didžioji kova.
N-7.
0.25 Mano didysis O!. N14.
2.20 Nuostabusis Bertas
Vonderstounas. N14.
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)
7.00 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai”. N-7
7.30 “Vėžliukai nindzės”.
8.00 “Ančiukų istorijos”.
08:30 Mamyčių klubas.
09:00 Kulinariniai triukai.
09:30 Penkių žvaigždučių būstas.
10:00 Svajonių sodai.
11:00 Beždžionėlė riedlentininkė.
12:45 Keistas Timočio Gryno
gyvenimas. N-7
14:50 Šokis hiphopo ritmu 3. N-7
16:55 Ekstrasensų mūšis. N-7
18:00 Raudonas kilimas.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Lietuvos talentai. N-7
22:00 PREMJERA Kodas 999.
N-14.
00:15 Meilė iš reikalo. N-7.

6.30 Galiūnų čempionų lyga.
Norvegija (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 “Viena už visus”. N-7.
10.10 “Blogas šuo!”.
11.10 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”.
13.15 Sveikinimai.
15.50 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 “Paskutinis faras”. N-7.
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.
19.30 “Ekstrasensų mūšis”. N-7.
21.30 “Ugnies siena”. N-7.
23.40 “Sekso magistrai”. N14.
1.35 “Žudikai”. N-7.
3.40 “Malibu pakrantės rykliai”.
N14.
5.05 “Blogas šuo!”
6.50 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus”.
7.40 “Būrėja”.
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7.
10.30 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus”.
11.30 “Zoologijos sodo naujagimiai”.
12.00 “Kasdien virtuvėje su
Reičele Alen”.
12.30 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
13.00 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Akloji”.
16.00 “Būrėja”.
16.30 “Senojo Tilto paslaptis”.
18.45 Nemarus kinas. “Rožinė
pantera”. N-7.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 4. N-7.
10.50 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 Premjera. Ten, kur namai
4. N-7.
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 Dėmesio centre.
22.10 Borisas Nemcovas. N-7.
23.45 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
4.10 Karinės paslaptys.
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.
5.30 Teisė žinoti. Ved. Rita
Miliūtė.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.

9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 Būk mano meile! N-7.
14.30 “Amžina meilė”. N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Žmogžudystė Baltuosiuose
rūmuose”. N-7.
0.25 “Mentalistas”. N-7.
1.20 “Strėlė”. N-7.
2.10 “Kortų namelis”. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 “Hubertas ir Staleris”. N-7.
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”. N-7.
11.00 Paslaptinga karalystė.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Apie mus ir Kazlauskus.
N-7.
21.00 Bruto ir Neto. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Senoji mokykla. N-14.
0.20 Skandalas. N-7.
1.20 Kerštas. N-7.
6.15 Sveikatos ABC televitrina.
6.45 “Ponas Bynas”.N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.

8.05 “Farų karai”. N-7.
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
10.05 Gyvenimiškos istorijos
(k).. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.20 “Viena už visus”.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Voratinklis. N-7.
19.30 Farų karai. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.30 Ugnikalnio. N-7.
23.15 Ugnies siena. N-7.
1.10 “Sekso magistrai”. N14.
3.00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
N-7.
3.25 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.N-7.
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi”.
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.25 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
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21.00 DETEKTYVO VAKARAS
“Bekas 3. Grifas”. N14.
22.45 “Moterys”. N14.
0.55 “Kas aprengs nuotaką?”
1.50 “Karalienė Izabelė”. N14.
3.05 “Bekas 3. Mergaitė rūsyje”.
N14.
4.35 “Senjora”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Dokumentinė istorinė laida
“Lietuvos kolumbai”.
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2017. Tiesioginė LRT
Kultūros laida. “Valstybė ir kultūra.
pasitinkant Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį”.
12.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias Lietuvoje.
13.30 Atspindžiai.
14.00 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2017. Tiesioginė LRT
Kultūros laida.
15.00 Ray Bartkus.
15.30 Keliaukime kartu.
Bukovelis.
16.30 Linija, spalva, forma.
17.00 Teatras.
18.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017. Diskusijų
klubas.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.

20.00 Kino legendos. Premjera.
Čaplinas. Kaip atsirado Čarlis.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė
“MOVO”. HD.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Šokių akademija 3 (kart.).
0.25 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
1.15 Tragiškoji daktaro Fausto
istorija (subtitruota, kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Auginantiems savo kraštą.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Bus visko (k).
14.30 24 valandos (k). N-7.
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
19.30 Beatos virtuvė (k).
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 “Alfa” savaitė.
21.30 Pasienio sargyba. N-7.
22.00 Valanda su Rūta (k).
23.30 “Alfa” savaitė (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.20 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7. Infošou.
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. N-7.
7.30 Jokių kliūčių! N-7.
8.30 Ekstremali žvejyba N-7.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.

N-7.
12.00 Praeities žvalgas. N-7.
12.30 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis. N-7.
13.00 Jokių kliūčių! N-7.
14.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.
15.00 Pragaro kelias. N-7.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Lietuvos krepšinio lygos
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas”
- Pasvalio “Pieno žvaigždės”.
Tiesioginė transliacija.
19.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Nakties TOP. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nuodėmių daktaras. N-14.
23.30 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 „Nepaliesta planeta“.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Auksinė daina“.
12.40 „Moterų daktaras“. N-7.
14.40 „Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Kartą Rostove...“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“. N-7.
00.50 Auksinė daina.
02.15 „Kartą Rostove...“. N-7.
03.45 „Bekraštė Kanada“.
05.25 „Gamtos magija“.
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17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės I.
Parašyta krauju. N14.
23.10 “Paslaptys”. N14.
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
2.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.50 “Mentalistė”. N-7.
3.45 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.30 Bekas 3. Grifas. N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos. Dokumentinių
apybraižų ciklas.
6.55 Pavojingi jausmai.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Mažesnieji broliai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
(kart.).
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7.
16.45 Durys atsidaro. Viena
istorija.
17.00 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Greimas.
18.25 Poezija.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Viena diena (subtitruota,
kart.).

22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė
“MOVO”.
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.
4.15 Anapus čia ir dabar.
5.05 Ray Bartkus.
5.30 Panorama.
6.00 Autopilotas.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
8.30 Bus visko.
9.30 Žinios.
10.30 Nuo... Iki....
11.25 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.50 Ne vienas kelyje.
12.25 “Alfa” savaitė (k).
12.55 Apie žūklę (k).
13.25 24 valandos (k). N-7.
14.10 Pasienio sargyba (k).
N-7.
14.40 Bus visko (k).
15.30 “Alfa” savaitė (k).
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Las Vegasas. N-7.
8.00 Topmodeliai.
9.00 Praeities žvalgas. N-7.

9.30 CSI kriminalistai. N-7.
10.30 Tėtušiai. N-7.
11.30 Aukščiausia pavara. N-7.
12.30 Kobra 11. N-7.
13.30 6 kadrai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Farai. N-14.
23.00 Vabalai. S.
1.05 Aš - superhitas. N-7.
1.55 Daktaras Hausas. N-7.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Moterų balsas. Pokalbių
laida.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Mama detektyvė“. N-7.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 “Detektyvas Linlis”. N-7.
00.30 „Miškinis“. N-7.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“. N-7.
03.15 „Bitininkas“ N-7.
04.00 „Gluchariovas“. N-7.
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antradienis
TV programa
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 4. N-7.
10.50 Klausimėlis.lt.
11.10 Borisas Nemcovas.
N-7.
12.40 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 Premjera. Ten, kur
namai 4. N-7.
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį pasitinkant.
Dokumentinė istorinė laida
“Lietuvos kolumbai”.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Premjera. Drakula.
N-14.
0.10 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Steponas Darius.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.05 Dokumentinė istorinė
laida “Lietuvos kolumbai”.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.

10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7. (k).
13.35 Būk mano meile! N-7.
14.30 “Amžina meilė”. N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Anapus nežinomybės.
N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Briliantinis planas”. N-7.
0.30 “Mentalistas”. N-7.
1.25 “Strėlė”. N-7.
2.15 “Kortų namelis”. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Bruto ir Neto. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”.
N-7.
11.00 Apie mus ir Kazlauskus.
N-7.
12.00 Aš - superhitas. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.25 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Prieš srovę. N-7.
21.00 Bruto ir Neto. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Netikėta meilė. N-7.
0.45 Skandalas. N-7.
1.40 Kerštas. N-7.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.

7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Farų karai”.
9.05 “Muchtaro sugrįžimas”
(k). N-7.
10.05 “Voratinklis”. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” N-7.
14.20 “Viena už visus”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Voratinklis. N-7.
19.30 Farų karai. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės...
2. N-7.
21.30 Načas Libras. N-7.
23.15 Ugnikalnio išsiveržimas. N-7.
0.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.45 “Dalasas”. N-7.
2.30 “Penktoji pavara”.
3.15 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
3.40 “Penktoji pavara”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.N-7.
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi”.
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.25 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.

trečiadienis
TV programa
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 4. N-7.
10.50 Emigrantai.
11.45 Dokumentinė istorinė
laida “Lietuvos kolumbai”.
12.40 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 Premjera. Ten, kur namai
4. N-7.
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Premjera. Arleti.
Pasmerkta aistra. N-7.
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.
5.25 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7. (k).
13.35 Būk mano meile! N-7.

14.30 “Amžina meilė”. N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Blogiausias Lietuvos
vairuotojas 2. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Užsienietis”. N14.
0.10 “Mentalistas”. N-7.
1.05 “Strėlė”. N-7.
2.00 “Kortų namelis”. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Bruto ir Neto. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”. N-7.
11.00 Prieš srovę.. N-7.
12.00 Aš - superhitas. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.25 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Gero vakaro šou.. N-7.
21.00 Bruto ir Neto. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Lobiai O.K. N-14.
0.40 Skandalas. N-7.
1.35 Kerštas. N-7.
2.25 Vikingai. N-14.
3.20 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Farų karai”.

9.05 “Paskutinis faras” (k). N-7.
10.05 “Voratinklis”. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” N-7.
14.20 “Viena už visus”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Voratinklis. N-7.
19.30 Farų karai. N-7.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.30 Sutartis su šėtonu. N14.
23.20 Načas Libras. N-7.
1.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.50 “Dalasas”. N-7.
2.30 “Penktoji pavara”.
3.15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
N-7.
3.40 “Penktoji pavara”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.N-7.
7.40 “Kasdien virtuvėje su
Reičele Alen”.
8.05 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.25 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”.

2017 02 28
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio žmogžudystės I. Aktoriaus mirtis.
N14.
23.10 “Paslaptys”. N14.
1.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.30 “Mentalistė”. N-7.
3.25 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.10 Midsomerio žmogžudystės I. Parašyta krauju (k). N14.

18.30 Premjera. Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Septynios Kauno
dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Noting Hilas. N-14.
23.00 Poezija.
23.05 Prisiminkime.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos vakaras.
1.30 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.

10.30 Tėtušiai. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara.
N-7.
12.30 Kobra 11. N-7.
13.30 6 kadrai. N-7.
14.00 6 kadrai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Paskutinį kartą Vegase.
N-7.
0.10 Aš – superhitas. N-7.
1.10 Nematoma riba. N-14.
2.05 Daktaras Hausas. N-7.

Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Amžininkai.
6.55 Pavojingi jausmai.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Teatras.
13.55 Stop juosta. (kart.).
14.25 Kino legendos.
Čaplinas. Kaip atsirado Čarlis
(kart.).
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai
7.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Amžininkai.
18.15 Poezija.
18.20 Prisiminkime.

6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Bus visko (k).
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Tauro ragas (k). N-7.
13.00 24 valandos (k). N-7.
13.45 Autopilotas.
14.10 Ne vienas kelyje (k).
14.40 Dviračio šou (k).
15.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Las Vegasas. N-7.
8.00 Topmodeliai.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 CSI kriminalistai. N-7.

06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Mama detektyvė“. N-7.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 „Pėdsakas“. N-7.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Moterų balsas.
00.30 „Miškinis“. N-7.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“. N-7.
03.15 „Bitininkas“
4.00 „Gluchariovas“. N-7.

senoviniame mieste.
20.15 Fotomenininko Rimanto
Dichavičiaus 80-mečiui.
Legendos.
21.00 FIBA krepšinio čempionų lyga. Liudvigsburgo “MHP
Riesen” - Klaipėdos “Neptūnas”.
23.00 Elito kinas. Premjera.
Avinai. N-14.
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Mokslo sriuba.
1.30 Euromaxx.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
4.15 IQ presingas.
5.00 Panorama.

10.30 Paskutinis iš vyrų. N-7.
11.30 Raitelis be galvos. N-7.
12.30 Kobra 11. N-7.
13.30 6 kadrai. N-7.
14.00 6 kadrai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Heraklis. N-7.
23.55 Juodabarzdis. N-7.
1.35 Aš - superhitas. N-7.
2.35 Nematoma riba. N-14.
3.20 Daktaras Hausas. N-7.

6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Drakono vartai. Lėtai
bundanti Kinija (k).
12.10 Dviračio šou (k).
12.35 Ne vienas kelyje (k).
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.55 Beatos virtuvė.
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 „Auksinė daina“.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 „Pėdsakas“. N-7.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Patriotai. N-7.
00.30 „Miškinis“. N-7.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“. N-7.
03.15 „Bitininkas“
4.00 „Gluchariovas“. N-7.
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15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės I.
Ištikimybė iki mirties. N14.
23.10 “Paslaptys”. N14.
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
2.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.40 “Mentalistė”. N-7.
3.30 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.15 Midsomerio žmogžudystės
I. Aktoriaus mirtis. N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
6.55 Pavojingi jausmai.
7.45 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
8.00 IQ presingas.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentai (kart.).
13.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai.
14.40 Keliaukime kartu.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.20 Naftos planeta.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Premjera. Šimtas reginių

7.00 Las Vegasas. N-7.
8.00 Topmodeliai.
9.00 Lietuvos mokyklų žaidynės.
9.30 CSI kriminalistai. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2017 03 02
TV programa
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 4. N-7.
10.50 Gyvenimas.
11.45 Istorijos detektyvai.
12.40 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
12.40 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 Premjera. Ten, kur
namai 4. N-7.
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Lietuvos patriotai.
22.50 Svetima šalis. N-14.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 Lietuvos patriotai.
5.25 Laisvės vėliavnešiai.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7. (k).
13.35 Būk mano meile! N-7.
14.30 “Amžina meilė”. N-7.

16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Pavojingas sandėris”. N14.
0.25 “Mentalistas”. N-7.
1.20 “Strėlė”. N-7.
2.15 Sveikatos ABC televitrina
(k).
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Bruto ir Neto. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”.
N-7.
11.00 Gero vakaro šou... N-7.
12.00 Aš - superhitas. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.25 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Farai. N-7.
21.00 Bruto ir Neto. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Džo. N-14.
0.55 Skandalas. N-7.
1.45 Kerštas. N-7.
2.35 Vikingai. N-14.
3.25 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Farų karai”.
9.05 “Paskutinis faras” (k). N-7.

10.05 “Voratinklis”. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” N-7.
14.20 “Viena už visus”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Voratinklis. N-7.
19.30 Farų karai. N-7.
20.30 “Džuna”.
21.30 Universalus karys.
Sugrįžimas. N14.
23.10 Sutartis su šėtonu.
N14.
1.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.50 “Dalasas”. N-7.
2.30 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
3.50 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.N-7.
7.40 “Kasdien virtuvėje su
Reičele Alen”.
8.05 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.25 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 4. N-7.
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.40 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 Premjera. Ten, kur namai 4. N-7.
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 Muškietininkai 2. N-7.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 Duokim garo!
22.45 Premjera. Akistata su
dinozaurais. N-7.
0.15 Stilius.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Istorijos detektyvai.
3.05 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
4.05 “Eurovizija 2017”.
Nacionalinė atranka.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.
7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.

12.40 Nuo... Iki... (k). N-7.
13.35 Būk mano meile! N-7.
14.30 “Amžina meilė”. N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 Tik nesijuok. N-7.
22.00 “Bėgimas džiunglėse”.
N-7.
0.05 “Gyvų neliks”. S.
1.40 “Pavojingas sandėris”.
N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Bruto ir Neto. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 “Ekstrasensai tiria”. N-7.
11.00 Farai. N-7.
12.00 Aš - superhitas. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.25 Pažadėtoji. N-7.
15.30 Itališka meilė. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Hortonas.
21.10 Įsikūnijimas. N-7.
0.25 Grėsmingas 2. S.
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Nikonovas ir Ko”. N-7.
10.05 “Voratinklis”. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” N-7.

14.20 “Viena už visus”. N-7.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Vanity Fair. Visiškai
slaptai”. N-7.
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
21.30 Tikras teisingumas.
Mirtina sankryža. N14.
23.15 Universalus karys.
Sugrįžimas. N14.
0.50 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.40 “Dalasas”. N-7.
2.20 Tikras teisingumas.
Mirtina sankryža. N14.
3.45 “Nikonovas ir Ko”. N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.N-7.
7.40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.25 “Auklė”.
9.55 “Kas namie šeimininkas?”
10.50 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Nusikaltimo vieta - Hamburgas.
Linksmų Velykų, Falke. N14.

15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Geriausi Švedijos detektyvai.
Pakeliui į viršūnę. N-7.
23.30 “Paslaptys”. N14.
1.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.40 “Mentalistė”. N-7.
3.35 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.20 Midsomerio žmogžudystės I. Ištikimybė iki mirties.
N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 Pavojingi jausmai.
7.45 Drakoniukas Kokosas
(kart.).
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Naftos planeta (kart.).
13.00 Keliaukim!
13.25 Mokslo sriuba.
13.40 Džiazo muzikos vakaras.
15.05 Ray Bartkus.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai
7.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.25 LRT Kultūros akademija.
18.10 Poezija.
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.

19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Premjera. Šalti apkabinimai. N-14.
23.05 Nacionalinis turtas.
(kart.).
23.30 DW naujienos rusų
kalba.
23.40 Dabar pasaulyje.
0.10 Simone Zanchini quartet.
1.30 Kelias į namus. (kart.).
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Stop juosta. (kart.).
4.15 Nes man tai rūpi.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
12.10 Dviračio šou (k).
12.35 Autopilotas (k).
13.05 24 valandos (k). N-7.
13.50 Drakono vartai. Lėtai
bundanti Kinija (k).
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Las Vegasas. N-7.
8.00 Topmodeliai.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 CSI kriminalistai. N-7.
10.30 Paskutinis iš vyrų. N-7.
11.30 Raitelis be galvos. N-7.
12.30 Kobra 11. N-7.

13.30 6 kadrai. N-7.
14.00 6 kadrai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Raitelis be galvos. N-7.
17.00 Kobra 11. N-7.
18.00 Kaulai. N-7.
19.00 CSI kriminalistai. N-7.
20.00 Aš - superhitas. N-7.
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” - Stambulo
“Fenerbahce” .
Vaizdo įrašas.
0.00 Juodabarzdis. N-7.
1.40 Aš - superhitas. N-7.
2.30 Daktaras Hausas. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.00 Patriotai. Žurnalistinių
tyrimų laida. N-7.
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 „Pėdsakas“. N-7.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“. N-7.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Nuoga tiesa. Debatų
laida.
00.30 „Miškinis“. N-7.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“. N-7.
03.15 „Bitininkas“
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22.50 SNOBO KINAS
Sugėrovai. N14.
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.10 “Mentalistė”. N-7.
3.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.45 Geriausi Švedijos detektyvai. Pakeliui į viršūnę. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT Kultūros akademija.
6.55 Pavojingi jausmai.
7.45 Riteris Rūdžius (kart.).
8.00 Legendos.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Europos uždarų patalpų
lengvosios atletikos čempionatas. Atranka. Tiesioginė transliacija iš Belgrado. Dalyvauja
A. Skujytė, E. Misiūnaitė,
G. Kupstytė, N. Piliušina, E.
Balčiūnaitė.
13.00 DW naujienos rusų
kalba.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.20 ...formatas. Poetas
Julius Keleras.
16.35 Anapus čia ir dabar.
17.30 Europos uždarų
patalpų lengvosios atletikos
čempionatas. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš
Belgrado. Dalyvauja A. Palšytė,
A. Skujytė, G. Kupstytė, E.
Misiūnaitė.
21.20 Svetima šalis (subtitruota, kart.).

23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k).
11.20 Beatos virtuvė (k).
12.10 Dviračio šou (k).
12.35 Pasienio sargyba (k).
N-7.
13.05 24 valandos (k). N-7.
13.50 Nuo... Iki.... Gyvenimo
būdo žurnalas.
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Gintaro kelias I.
Stebuklingas antspaudas (
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
6.45 Teleparduotuvė (13).
7.00 Las Vegasas (74) (Las
Vegas). N-7.
8.00 Topmodeliai (9) N-7.
9.00 Ekstremali žvejyba N-7.
9.30 CSI kriminalistai (9) N-7.
10.30 Paskutinis iš vyrų (5)
(N-7.
11.00 Paskutinis iš vyrų (6)
N-7.
11.30 Raitelis be galvos (6)

N-7.
12.30 Kobra 11 (9) N-7.
13.30 6 kadrai (167) N-7.
14.00 6 kadrai N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai N-7.
16.00 Raitelis be galvos N-7.
17.00 Kobra 11 N-7.
18.00 Kaulai N-7.
19.00 CSI kriminalistai N-7.
20.00 Saša ir Tania N-7.
20.30 Saša ir Tania: N-7.
21.00 Farai. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Patarėjas (The
Counselor). JAV, kriminalinis
trileris, 2013.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Šiandien kimba.
07.50 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 „Pėdsakas“. N-7.
13.35 „Chiromantas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 “Drakono vartų kardai”.
S.
1.35 “Prakeiksmas”. S.
3.10 “Drakono vartų kardai”. S.
5.10 “Bekraštė Kanada”.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Premjera. Tobotai 1.
7.25 Tatonka ir mažieji draugai.
7.40 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
7.55 Džiunglių knyga 1.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Įdomiausios pasaulio
keistenybės (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Galapagai - ryklių milžinų
karalystė (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir
“Jėga”.
20.30 Panorama.
21.00 “Eurovizija 2017”.
Nacionalinė atranka.
22.55 Premjera. Geras vyrukas.
N-7.
0.30 Pasaulio dokumentika.
Įdomiausios pasaulio keistenybės
(subtitruota, kart.).
1.25 Pasaulio dokumentika.
Galapagai - ryklių milžinų karalystė
(subtitruota, kart.).
2.15 Filmas Džesika Flečer (kart.).
N-7..
3.50 Klausimėlis.lt.

6.25 “Robomobilis Polis”.
6.55 “Džiumandži”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 “Linksmieji detektyvai”.
8.35 “Džiumandži”.
9.00 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.
10.00 KINO PUSRYČIAI
“Varliaveidis Fredis”.
11.40 “Lesė”.
13.30 “Rembo sūnus”. N-7.
15.25 “Žandaras ir žandariukės”.
N-7. 1982 m.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS “Alvinas ir
burundukai 3”.
21.15 “Juodasis riteris”. N-7.
23.05 “Pirmieji metai. Pasitikime
protėvius!” N14.
1.05 “Bėgimas džiunglėse”. N-7.
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)
7.00 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai”. N-7
7.30 “Vėžliukai nindzės”.
8.00 “Ančiukų istorijos”.
8.30 “Kempas ir draugai”.
9.00 “Virtuvės istorijos”.
9.30 “Grožio mėnuo”. N-7
10.00 “Pasaulis pagal moteris”.
10.30 “Svajonių ūkis”.
11.00 Beždžionėlė ekstremalė.
12.50 Penelopė. N-7.
14.55 Galiūnas Džo.
17.15 Ekstrasensų mūšis. N-7.
18.30 TV3 žinios.

19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Aš – superhitas. N-7.
21.30 Profesionalai. N-14.
23.50 Poseidonas Reks. N-14.
1.25 Džo. N-14.
6.05 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 “Blogas šuo!”
11.00 Galiūnų čempionų lyga.
12.05 Savaitės kriminalai (k). N-7.
12.35 “Vanity Fair. Visiškai slaptai”.
N-7.
13.40 “Džuna”.
14.50 Gyvenimiškos istorijos.
15.50 “Kas žudikas?”. N-7.
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.
18.00 “Paskutinis faras”. N-7.
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.
19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 MANO HEROJUS
Grėsminga žemė. N14.
23.35 AŠTRUS KINAS Mirties
motelis. S.
1.15 “Dalasas. N-7.
2.55 Muzikinis iššūkis (k).
4.30 “Blogas šuo!”.
6.50 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus”.
7.40 “Būrėja”.
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus”.
11.30 “Zoologijos sodo naujagimiai”.
12.00 “Kasdien virtuvėje su Reičele
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Alen”.
12.30 “Reičelės Alen pyragų dienoraštis”.
13.00 Kas namie šeimininkas?
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Akloji”.
16.00 “Būrėja”.
17.10 “Senjora”. N-7.
18.50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Bekas 3. Advokatas. N14.
22.55 “Karalienė Izabelė”. N14.
0.35 “Neištikimieji. Išdavystės
istorijos”. N14.
1.25 Sugėrovai. N14.
2.55 Nusikaltimo vieta Hamburgas. Linksmų Velykų, Falke.
N14.
4.25 Kas namie šeimininkas?
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias. Laida evangelikams.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
11.00 Durys atsidaro.
11.20 Europos uždarų patalpų
lengvosios atletikos čempionatas.
Tiesioginė transliacija iš Belgrado.
Dalyvauja R. Sakalauskas, R.
Stanys.
13.30 Grupės “Lemon Joy” koncertas.
15.00 Lietuva mūsų lūpose.
15.30 Stop juosta.
16.00 ARTS21.
16.30 Skambantys pasauliai su

Nomeda Kazlaus.
17.30 Europos uždarų patalpų
lengvosios atletikos čempionatas.
Tiesioginė transliacija iš Belgrado.
22.05 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Maištas laive. N-7.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 ARTS21.
1.05 Elito kinas. Avinai. N-14.
2.35 Grupės “Lemon Joy” koncertas. (kart.).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis (k). N-7.
15.20 KK2 (k). N-7.
17.40 Dviračio šou (k).
19.30 Gintaro kelias I. Stebuklingas
antspaudas (k)
20.30 Nuo... Iki... (k).
21.30 “Skulptorius Gediminas
Piekuras” iš ciklo “Menininkų portretai”.
22.05 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados.
0.30 Už vaikystę.
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
3.40 Valanda su Rūta.
5.05 Ne vienas kelyje (k).
5.35 Autopilotas (k).
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis.
N-7.
7.30 Jokių kliūčių! N-7.
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų žaidynės.

10.00 Iš peties. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.
12.00 Praeities žvalgas. N-7.
12.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. N-7.
13.00 Jokių kliūčių! N-7.
14.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.
15.00 Pragaro kelias. N-7.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Lietuvos krepšinio lygos
rungtynės. Kėdainių “Nevėžis”
- Šiaulių “Šiauliai”. Tiesioginė transliacija.
19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Bado žaidynės. N-7.
1.15 Juodabarzdis. N-7.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
8.30 “Nepaliesta planeta”.
9.00 “Skinsiu raudoną rožę”.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Mainai gamtoje“. N-7.
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
15.00 „Mainai gamtoje“..
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Paslapčių sala“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės.
N-7.
1.30 “Detektyvas Linlis”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Prizas atiteks anykštėnei
Sausio 28 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Kurmis“ teisingas atsakymas – ŠERNAI. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 69 skaitytojai. Tai anykštėnai V.Kazlovienė, A.Skirmantienė, B.Augulienė, V.Vilčinskienė, A.Lunevičius,
A.Kapočius, E.Jurėnaitė, D.Patumsienė, A.Patumsis, B.Petrikonienė, R.Vilimas,
E. Tamulėnienė, J.Tamulėnaitė, R.Kavoliūnienė, J.Pranckevičienė, V.Bieliūnienė,
A.Skaržauskienė, O.Arienė, D.Šlamienė, V.Stasiūnienė, V.Lančickienė, A.Vildžiūnas,
A.Burneikienė, E.Zlatkutė, D.Varnienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, A.Vilčinskas,
V.Dikčiuvienė ir N.Šilaikienė; V.Magylienė, R.Žąsinas, N.Žąsinienė, E.Sunkurytė,
P.Dolmantas, R.Dolmantienė ir S.Cemnickienė iš Viešintų; D.Sudeikienė, R.Puolis
ir E.Kiškienė iš Kavarsko; T.Patumsienė, B.Aukštakalnienė, G.Šulskienė ir
E.Matulis iš Kurklių; S.Slavinskienė, G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų; S.Žibutienė ir G.Radzevičienė iš Šovenių, L.Ruša iš Vilniaus, O.Petronienė
iš Smėlynės, M.Risakovienė iš Debeikių, P.Raškevičius iš Liepdegėnų, V.Urbutienė
iš Naujikų, B.Raščiuvienė iš Surdegio, A.Juknonienė iš Rubikių, A.Lisauskienė iš
Mickūnų, A.Kuolienė iš Kunigiškių, S.Želnienė iš Maželių, K.Rimkuvienė iš Antupių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, R.O.Deveikienė iš Mažionių, E.Trečiokaitė
iš Jatkonių, L.Didienė iš Medžiočių, J.Aukštakojytė iš Ukmergės, A.Valeikienė iš
Katlėrių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, S.Krisiūnienė iš Surdegio bei R.Vaiginytė iš
Aknystų.
Burtai lėmė, kad gruodžio mėnesio kryžiažodžio prizas - I. Judickienės vaistinės
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks E.ZLATKUTEI iš
Anykščių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 kovo 31 d.)

situacija
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Svajonės apie prabangias
bažnyčios duris subliūško

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotojas
Tautvydas Kontrimavičius
aiškino, kad su bažnyčios
durų keitimo akcija yra mažai susijęs.
(Atkelta iš 1 p.)
Visuomenė prabangioms
durims dar nepribrendusi
Apie tai, kad akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“
siekis, kurio metu buvo planuojama iš žmonių naujoms meniškoms
Anykščių šv.Mato bažnyčioms
durims surinkti 192 000 Eur yra
neįgyvendinamas, Pasaulio anykštėnų bendrijos kolegija paskelbė
vasario 18 dieną. Priminsime, kad
ši bendruomeninė akcija startavo
praėjusių metų liepos 20 dieną.
„Dešimtmetį brandintos anykštėnų idėjos papuošti Anykščių bažnyčią nauju meno kūriniu – profesionalių menininkų sukurtomis
fasadinėmis durimis – 2016-ųjų
vasarą išaugo į konkretų sumanymą. Pasaulio anykštėnų bendrijai
8-ajame suvažiavime pradėjo akciją „Profesionalaus meno kūriniai
gimtinei“, kuria siekiama suburti
anykštėnų bendruomenę ilgalaikės
išliekamosios svarbos kūrybinėms
iniciatyvoms remti. Pradėjus kaupti visuomeninės paramos lėšas šiai
akcijai, kaip pirmasis jos tikslas
buvo įvardintas siekis sukurti ir sumontuoti Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrines fasadines duris
kaip naują monumentaliojo meno
kūrinį, praturtinantį sakralinio
meno erdvę. Anykščių bažnyčios
kaip vieno svarbiausių architektūros objekto meninę ir istorinę
vertę buvo sumanyta papildyti dar
vienu monumentaliojo meno kūriniu. Reljefinė skulptūrinė metalo
plastikos kompozicija bažnyčios
centrinėse duryse sumanyta kaip
Anykščių parapijos, o tuo pačiu
ir viso Anykščių krašto istorijos
reprezentacinis meninis atspindys.
Anykštėnų idėją pakviesti įgyvendinti šio meninio projekto autoriai
iš Anykščių kilęs skulptorius Romualdas Inčirauskas ir jo nuolatinis
bendražygis architektas Algirdas
Žebrauskas projekto idėją pristatė
Anykščių visuomenei ir savivaldybei. Prieš imantis kūrybinių darbų
buvo diskutuota, kokia galėtų būti
siužetinė kompozicija, kaip būtų
atspindėti esminiai Anykščių parapijos įvykiai. Pasaulio anykštėnų
bendrijos akcija ir svarbiausias jos
tikslas buvo pristatytas Panevėžio
vyskupijos ordinarui, jam viešint

Anykščiuose su oficialiu vizitu.
Vyskupo pozicija dėl galimo bažnyčios centrinių durų pakeitimo
monumentalaus meno kūriniu nebuvo priešiška, tik išreikštas pageidavimas pirmiausia atspindėti
Biblijos siužetus, nepamirštant
pastato paskirties ir misijos. Dalyvauti Bendrijos akcijoje su savo finansiniu indėliu Panevėžio vyskupija nepažadėjo, nes ketina vykdyti
kitus anksčiau suplanuotus darbus.
Akcijos turinį ne sykį pristatė ir visuomenę skatino diskutuoti Anykščių žiniasklaidos portalai www.
nyksciai.lt ir www.anyksta.lt. Tiek
publikacijos, tiek ir diskutuoti linkusios portalų publikos reakcija
liudijo, kad naujų profesionaliojo
meno kūrinių būtinybės Anykščių
bažnyčios erdvėje šiuo metu nėra.
R. Inčirausko ir A. Žebrausko pasiūlytas projektas – daug meninių,
intelektinių, konstrukcinių ir ypač
finansinių resursų reikalaujantis
monumentalus kūrinys. Norint,
kad toks darbas būtų atliktas kokybiškai ir ilgus metus tarnautų, negalima, anot autorių, rinktis prastesnių medžiagų ar meistrų. Tai jų
principinės nuostatos. Sutartis su
projekto autoriais liko nepasirašyta, nes buvo surinkta sumanymui pradėti nepakankama pinigų
suma. Visuomenės aktyvumo aukoti tokiam meno kūriniui nebuvo, potencialūs stambesni rėmėjai
per pusmetį taip pat nesusidomėjo
šiuo projektu. Įvertindama akcijos „Profesionalaus meno kūriniai
gimtinei“ eigą, Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba pripažįsta:
negalime reikalauti iš visuomenės
to, kam ji nėra pribrendusi ir nusiteikusi realizuoti savo moraline
pozicija ir finansiniu indėliu; akcijos siekis praturtinti Anykščių bažnyčią reljefine skulptūrine metalo
plastikos kompozicija centrinėse
duryse šiuo metu negali būti įgyvendintas; tęsiant akciją „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“,
būtina sutelkti dėmesį ir paramos
lėšas į mažesnius profesionaliojo
meno objektus, kartu rengiantis
monumentaliojo meno projektams
ateityje“, - rašoma Pasaulio anykštėnų bendrijos pareiškime, kurį
bendrijos valdybos vardu vasario
18 dieną pasirašė Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Tomas
Ladiga.
Tomas Ladiga: „Žmonės mato
nepriteklių ir problemas
kitose srityse“
Pasaulio anykštėnų bendrijos
pirmininkas T. Ladiga „Anykštai“
sakė, kad pareiškimu apie nutraukiamą pinigų rinkimą naujoms
Anykščių šv.Mato bažnyčioms durims, buvo siekiama pateikti visus
aspektus, kurie buvo nepalankūs
šiai akcijai.
„Visuomenės nuomonė yra viena iš sudėtinių dalių. Pagrindinis
dalykas, jei taip galima perfrazuoti, „kodėl gaidelis išmušė vištytei
akytę“, buvo visa ta seka - nesurinkti pinigai, kas praktiškai prie
viso to ir prisidėjo: visuomenės
nuomonė ir nepalankumas kitose
srityse, ir autorių nelankstumas,
galbūt ir mūsų nepakankamas užsidegimas šia idėja. Nenorėčiau
pasakyti, kad mes dėl to kaltiname

visuomenę, mes kaip tik apgailestaujame, kad visuomenėje nėra susiformavusi nuomonė ir tokios sąlygos, kad mes čia bendrai norime
padaryti akciją ir padaryti gerą dalyką. Be abejonės, galbūt daugiau
reikėjo kalbėtis su visuomene, jai
aiškinti, bet yra, kaip yra. Yra tokie laikai, kai žmonės tiesiog mato
nepriteklių ir problemas kitose
srityse, ir čia truputėlį kaip ir būtų
nelabai šiuo momentu reikalingas
dalykas. Iš meno per daug sotus
nebūsi. Įvardinčiau tai kabutėse“, kalbėjo T. Ladiga.
Durims paaukotus pinigus
išleis „kitiems projektams“
Anot T. Ladigos, svarbiausia
šios akcijos idėja buvo įrengti naujas bažnyčios duris už žmonių paaukotus pinigus.
„Didžiausia problema – mūsų
nepasirengimas finansiškai. Ne
iš kokių savivaldybės ar kažkokių fondų norėjome įrengti naujas
bažnyčios duris, o už paaukotus
pinigus. Lygiai taip, kaip Anykščių
bažnyčia prieš šimtą metų buvo
pastatyta už parapijos aukotojų lėšas“, - sakė T. Ladiga.
O gal Pasaulio anykštėnų bendrija pernelyg anksti nuleido rankas? Kas bus daroma su žmonių
jau paaukotais eurais?
„Mes suformulavome, kad akcija visiškai nėra nutraukiama. Tiems
aukotojams, kurie aukojo po eurą
ar du, neturime jokios galimybės
tų pinigų grąžinti. Su stambesniais
aukotojais, kurių nėra daug, bandysime tartis, kad šitos aukos būtų
nukreipiamos kitiems projektams,
apie kuriuos dabar intensyviai
galvojame. O dėl bažnyčios durų
– akcija sustabdoma. Ar bus ateityje? Norėtųsi, kad būtų“, - sakė T.
Ladiga.
Pasaulio anykštėnų
bendrijos nariai su akcija
neturi nieko bendro
Pasaulio anykštėnų bendrijai
patyrus fiasko rengiant Anykščių
šv.Mato bažnyčios durų keitimo
akciją, kai kurie bendrijos nariai
ėmėsi demonstruoti, kad mažai ką

su šia akcija turi bendro.
„Aš mažiausiai su ta akcija susijęs. Skaityti garsiai pareiškimą, kas
jau yra pareikšta? Aš komentuoti
nekomentuoju, nes tai yra valdybos
kolegialus susitarimas, pareiškime
viskas plačiai išdėstyta, net visas
puslapis teksto. Aš nesu nei komiteto narys, aš tik valdybos atstovas
ir, įgaliotas tą pareiškimą paskelbti
viešai, įdėjau į svetainę“, - kviečiamas plačiau pasikalbėti apie
nutraukiamą Pasaulio anykštėnų
bendrijos sumanymą į „Anykštos“
TV, aiškino Pasaulio anykštėnų
bendrijos pirmininko pavaduotojas
Tautvydas Kontrimavičius.
Kalbėtis šia tema taip pat nepanoro ir buvęs akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“ koordinatoriaus pareigas ėjęs Pasaulio
anykštėnų bendrijos kolegijos narys Juozas Ratautas, motyvuodamas tuo, kad su bendrijos priimtais
sprendimais dėl akcijos sustabdymo yra nesusijęs.
Paveldosaugininkai ragino
neskubėti
Priminsime, kad naujas meniškas bažnyčios duris, kuriose atsispindėtų Anykščių krašto istorija ir
iškilios asmenybės, buvo pasiruošę sukurti kraštiečiai skulptoriai
Romualdas Inčirauskas ir Antanas
Žukauskas. Durų kaina – 192 000
Eur. Rudenį finansiškai prisidėti
prie bažnyčios durų keitimo taip
pat buvo prašoma Panevėžio vyskupijos, tačiau tam pritarimo nesulaukta. Visos akcijos metu ne kartą
prieš durų keitimą naujomis pasisakė Kultūros paveldo departamento vadovė Diana Varnaitė, atkreipdama dėmesį, kad dabartinės
Anykščių šv.Mato bažnyčios durys
yra saugotina vertybė, todėl esą jų
keisti naujomis nereikėtų skubėti.
Planuota, kad Anykščių šv.Mato
bažnyčios paradinės durys bus nerūdijančio plieno, iš vidaus jos bus
dengtos medžiu, iš lauko - variu.
Tokios durys bažnyčią puoštų ir
su Anykščių krašto istorija lankytojus supažindintų ne mažiau nei
400 metų. Dosniausius durų finansuotojus buvo sumanyta įamžinti
bažnyčioje.

balsai internete (anyksta.lt):
Visuomenis: „Nereikėjo kaltės suversti ant visuomenės. Visuomenė kaip
tik yra subrendusi, jei neskiria savo pinigų betikslėms blizgančioms durims
masinio skurdo ir masinio šalies tuštėjimo akivaizdoje.”
Juozui: „Nieko sau graži idėja - nusipirkti vietą savo snukio atvaizdui
ant durų. Gražiai norėta sužaisti dvikojų gyvulių noru įsiamžinti šventykloje.
Gerai, kad tokių neatsirado (nesigirdėjo, kad būtų). Tai rodo, kad dvikojais
gyvuliais buvo tie, kur kalba apie žmonių nebrandumą.”
Naf Nafas ir Nuf Nufas: „Geriau pastatykite paminklą rašytojui Juozui
Baltušiui, iš kurio mūsų “trečiojo brolio” Nef Nefo diriguojami rajono tarybnariai Garbės Anykštėno vardą negarbingai atėmė. Tokiam meno kūriniui
ir aš aukočiau!”
Laisvutė: „Kada apšildys bažnyčią, per Šv.Velykas taip sušalau, kad net
bronchitą gavau ir ligoninėj gulėjau 10 dienų. Daktaras iš karto paklausė:
„Kur taip persišaldėt?“. O gal ir užsikrėčiau, pilna kosėjančių prisėdę.”
Teisingai: „Labai teisingai, kad atsisakoma šios nesąmonės, nes Anykščiai - ne Vatikanas ar Šv.Paulo(Londone) bazilika. O kas “verkia”, kad nebus kičinių „auksinių“ durų. lai ir toliau verkia arba savo namuose įsistato
panašias.”
Jadze iš Svidasų: „Ir aš narejau sava gričalaj plastikynius lungus susdet. Pasvajojau, seniūnijas paprašiau, kad paremtu many nabagi, ir praeja
noras. “Negaliu gi reikalauti iš seniūnijos to, kam ji nėra pribrendusi ir nusiteikusi realizuoti savo moraline pozicija ir finansiniu indėliu...”
(Komentarų kalba netaisyta, -red.past.)

šiupinys
Prognozės. Utenos teritorinė darbo birža prognozuoja, kad šiemet
pastebimiausias metinio registruoto
nedarbo mažėjimas apskrityje numatomas Anykščių savivaldybėje.
Skaičiuojama, nedarbas mažės 0,2
proc. punkto, kitose savivaldybėse,
kaip ir visoje apskrityje, numatomas
0,1 proc. punkto vidutinio nedarbo
lygio sumažėjimas.
Gaisras. Ketvirtadienio naktį
Kurklių seniūnijos Kurklių II kaime, Gražavietės gatvėje, degė apleistas pastatas. Per gaisrą sudegė
pastato stogas, medinė perdanga ir
medinės sienos.
Perspėjimas. Miškų valdymo
reforma suinteresuotas stambusis
kapitalas, siekiantis lietuviškos
medienos įsigyti kuo pigiau, sako
Nepriklausomybės Akto signataras,
anykštėnas Jonas Šimėnas. „Tai labai stambios grupuotės, stambusis
užsienio kapitalas, kuris suinteresuotas iš Lietuvos medieną pirkti
pigesne kaina“, - trečiadienį Seime
surengtoje spaudos konferencijoje
pareiškė J. Šimėnas. Pasak jo, numatoma pertvarka sugriaus valstybinių miškų valdymo sistemą.
Protai. Antradienį, šeštąjį žiemos
sezono „Auksinio proto“ žaidimą
tradiciškai laimėjo liberalų „Nikė”
(75 tšk.). Antrąją vietą užėmė „Varpas“ iš Svėdasų (68 tšk.), trečiąją –
„Vienaskaita“ (59 tšk.). Turnyrinė
lentelė po šešių žaidimų: 1.„Nikė“
- 482 tšk., 2. „Varpas“ - 465 tšk., 3.
„Vienaskaita“ - 439 tšk., 4. „Šį kartą neatvyko“ - 412 tšk., 5. „Justelis
Kaune“ - 387 tšk., 6. „Nuo Šventosios” - 384 tšk., 7. „Like ir grožis“
- 317 tšk., 8. „Tie kur kampi“ - 287
tšk.
Knyga. Iš Anykščių kilusi Aida
Maksvytytė, žinoma iš įvairių šokių
projektų, išleido savo pirmąją knygą
„Ko verkė pienė“. Leidyklos „Trys
žvaigždutės“ išleista knyga, kaip
sako pati A. Maksvytytė, „skirta ne
tik skaitymui. Ji skirta mokytojams,
meno būrelių vadovams, kūrėjams,
kurie galėtų pagal šiuos kūrinėlius
kurti spektaklius, šokti, vaidinti,
dainuoti, piešti“...
Patikrinimas. Šiemet baigiantis
mokslo metams bendrojo ugdymo
mokyklų antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai galės dalyvauti
nacionaliniame mokinių pasiekimų
patikrinime. Mokiniai galės pasitikrinti savo rašymo, skaitymo ir
matematikos gebėjimus, ketvirtokai
– ir pasaulio pažinimo, o aštuntokai – gamtos ir socialinių mokslų.
Už Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimą administravimą ir
mokinių darbų vertinimą atsakingos savivaldybės, mokyklos ir mokytojai. Nacionaliniam egzaminų
centrui paraiškas dalyvauti patikrinime jau trečius metus iš eilės teikia
Anykščių rajono savivaldybė.
Paskaita. Šiemet Vilniuje kovo
14 dieną vyks 10-asis Lietuvos
konstantos rašymo iš atminties
čempionatas. Jame atvirą paskaitą
„Periodai - transcendentiniai skaičiai, kurie yra ir aritmetiniai” skaitys iš Anykščių kilęs dr. Giedrius
Alkauskas.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 20 eurų.

iš arti
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Žemė žuvų ženkle...
Vasario 16-ąją Svėdasų meno galerijoje atverta muziejininko,
T. Mikeliūnaitės kultūros premijos laureato, kraštotyrininko ir
poros dešimčių knygų autoriaus Raimondo Guobio piešinių paroda „Žemė žuvų ženkle“.
Parodoje eksponuojama penkiolika istorijos legendos principu
sukomponuotų piešinių su įdomiomis antraštėmis ir gražuole žuvimi papuošta afiša - meninis Šventosios upės ir jos pakrančių ties
Butėnais piešinys.
Apie piešinių parodos atidarymą ir smagias istorijas, kurias
pavaizdavo piešiniuose, kviečiame paskaityti paties R. Guobio
pasakojimą.
-ANYKŠTA
Prieš pat vidurdienį galerijoje susirinko nemenkas būrelis
svėdasiškių ir tolimesnių svečių.
Pradėjau paskaitydamas gal prieš
penkiolika metų parašytą odę
gružliui - kilbukui, didžiai Dievo dovanai mažiesiems žvejams
- meškeriotojams. Po to papasakojau apie piešinius, kuriuose ne
tik žuvys, bet ir simboliais užšifruotas, prierašais paraštėse paaiškintas pakrančių istorijos kodas.
Taip pat visur užrašiau datas,
žyminčias vaizduojamą laikotarpį. Piešinių ciklas sumanytas
visai netikėtai, matyt, tuomet, kai
„Butėnų istorijos dienos“ žygio
menišką schemą - juodu želiniu
rašikliu išvedžiotus kontūrus nuspalvinau akvareliniais pieštukais. Lėmė vėl ir vėl suliepsnojanti meilė gimtajam kaimui ir
jo žemes skalaujančiai, skaidriu

kaspinu besiraitančiai Šventosios
upei. Meilė, kuri transformavosi
į piešinius, tiesiog įkūnijo aistrą šiam rojaus kampeliui. Tai
įkvėptasis, gal net kažkiek neišbaigtasis menas, dabar tiesiog
nesuvokiu, kaip man pavyko
tai padaryti? Tarsi būčiau buvęs
aukštesnės jėgos įrankis...
Linksmos praėjusio pasaulio
atminties ženklai. Keli paveikslėliai Butėnų temai, o po to žemyn upe. Štai šapalai dreifuoja
prie Kunigiškių tiltu, kuriuo
rieda sunkvežimis „Gaz-51“,
valstybinis numeris 81-79 лит.
Tai tėvelis Antanas važiuoja iš
Vyžuonų, svečiavosi pas giminaičius, gal pas dėdienę Juzę,
ar buvo „ant kapų“. Matyt, tai
akimirka, kai kartu važiuoju ir
pasaulio įdomybes besižvalgydamas per langą stebiu ir aš - dar

Mažosios Šventosios žuvelės virš galingojo šalvio uodegos.

tinklas

Sportas –
sveikata!

Aš ir mano bičiulis iš vaikystės meškeriotojų paveikslo Zenonas Zobarskas.
nedidelis berniukas bei mano
brolis Arūnas.
Įspūdinga kilbukų gaudymo
scena Šventojoje prie didžiojo
akmens, visi bendraamžiai yra
čia - du Kęstučiai - Žvirblio ir
Murmos - Zobarsko Zenonas,
broliai Augenijus bei Virginijus
Pakštai ir aš - Raimondas. Kimba, kaip nekibs - kilbukai visada
kibdavo. Lydys - tikriausias karalius, tokia spalvinga jo esybė.
Mačeikos sietuva yra jo buveinė, jis ten tarsi pririštas nuolatos tūno. Žalioji ties sugriuvusiu
malūnu, srovėje pulkai belupių,
iš mokyklos parūkyti atbėgę du
berniukai, dėdė Stasys, „sietka“
gaudantis kuojas Prūso dalioje,
Akmeninėje ties Janonių dvaru

būdraujanti vėgėlė ir kalniuku iš
kaimo grįžtanti močiutė Konstancija.
Inkūnų senasis lieptas, ešeriai
upėje, už apskritos kalvos kyšantis bažnyčios bokštas ir ten
skubanti Julė Juškienė, kiršlio
šuolis Lašinkos srovėje, istorinis
milžinas šamas palengva plaukia į paspęstą tinklą prie Andrioniškio, žvejys Albinas ties
Anykščiais... Piešiniai dėliojasi
pasroviui nuo Kunigiškių iki
Kavarsko, tad parodą apžiūrintys tarsi leidžiasi tėkme žemyn.
Vienas iš vaikystės meškeriotojų
Zenonas Zobarskas prisiminė,
kad gaudyti kilbukus buvo labai
smagu ir įteikė du komplektus
įnagių žaisti „čižiką“ - šią vasarą

Netoli Anykščių geležinkelio tilto gyvuoja trispyglė dygė.

numatomam šio žaidimo veteranų čempionatui Butėnuose.
Žodelį tarė ir Šventosios
„sargybinis“ - upės vandens
stebėjimo stoties Anykščiuose
technikas Petras Buterlevičius,
kuris taip pat pavaizduotas viename piešinėlyje nedidele figūrėle. Palankiai piešinius vertino
tautodailininkas
Aleksandras
Tarabilda, bičiuliai iš Butėnų.
Džiaugsmingų prisiminimų ir
įžvalgų netrūko - juk beveik visi
myli vandenis ir žuvis. Pyrago,
arbatos paragavę, Algio Barono
dainų paklausę, pasikalbėję išsiskirstėme dar ir su žinojimu, kad
naktį Žemė įplauks į mistišką
Žuvų ženklo ūksmę...
Raimondas GUOBIS

Mažieji meškeriotojai prie
didžiojo akmens ties Butėnais.
Autoriaus nuotr.

K.KRIVICKAS: MAISTO PRODUKTAI TURI BŪTI PIGESNI!
Praėjusią mūsų Valstybės atkūrimo dieną, vasario 16 – ąją, dienraštis „Lietuvos
rytas“ paskelbė straipsnį apie tai, kad minios lietuvių šventinę dieną plūdo į
Lenkiją nusipirkti pigesnių maisto prekių: „Minios lietuvių apgulė Lenkijos parduotuves: „Mūsų valdžia kalta, kad mes čia“ – skelbė antraštė.
Štai keletas citatų iš straipsnio žurnalistės Ilonos Steponienės publikacijos:

Pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad
Anykščių rajono dvasininkai yra
pasirengę bet kokiems iššūkiams.
Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių
klebonas dr.Nerijus Vyšniauskas
jau pademonstravo kaip moka su
vietos savanoriais bendrauti pareiškimais.
Tuo tarpu Andrioniškio, Inkūnų
bei Viešintų parapijos klebonas
Virginijus Taučkėla socialiniame
tinkle „Facebook“ demonstruoja
savo raumenis...

„Reikia nufilmuoti ir prezidentei parodyti,
kaip mes švenčiame Vasario 16-ąją“, – pyktelėjo viena iš Lietuvos atvykusi moteris. Irina
taip pat pasakojo važiuojanti į Lenkiją pirkti

produktų, nes jų kainos – daug geresnės.
„Man atrodo, kad čia viskas labai pigu.
Turiu didelę šeimą. Užauginau daug vaikų,
turiu daug anūkų. Tad ir maisto daug reikia.
Manau, kad tai mūsų valdžia kalta, kad žmonės šventes aukoja pirkiniams.Mielai būčiau
likusi namie, šventusi tokią gražią dieną, bet
reikėjo išvažiuoti iš namų.Vilniuje už 50 eurų
galiu vieną kartą parduotuvėje apsipirkti, o čia
už 50 eurų galiu daugybę mėsos pripirkti“, –
skaičiavo ji.Moteris tikino atvykusi į Lenkiją
būtent Vasario 16-ąją, nes darbo dienomis jai
reikia prižiūrėti dvejų metų anūkėlį.
„Tai juk didelė šventė, bet reikėjo važiuoti
maisto pirkti. Kodėl pas mus valdžia negali
taip padaryti (pakeisi mokesčių, – red.)? Čia
tiek daug pinigų paliekame“, – stebėjosi ji.
Viena iš priežasčių, kodėl Lenkijoje pigesni
maisto produktai – jiems taikoma pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) lengvata. Mėsai,
pienui ir kitiems neperdirbtiems maisto produktams kaimyninėje šalyje taikomas vos 5
proc. PVM, kitiems produktams – 8 proc., o
Lietuvoje PVM siekia net 21 proc. rašo dienraštis “Lietuvos rytas”.

Būdamas Jūsų apygardos kandidatu
artėjančiuose Seimo nario rinkimuose
pasisakau už pridėtinės vertės mokesčio sumažinimą būtiniausiems maisto
produktams. Mažai uždirbantys Lietuvos
žmonės maistui išleidžia labai daug pinigų.
Per daug. Būtiniausi maisto produktai turi
atpigti. Savo “Facebook” puslapyje pasidalinau štai tokiu komentaru:
„Gėda valdžiai! Štai jau keletą metų
mūsų žmonės priversti Valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-ąją skirti ne oriam
šventimui, o išgyvenimui! Tai mūsų valdžia, leidusi eilinių žmonių sąskaita lobti
prekybos tinklams, yra atsakinga, kad
tauta savo Valstybės atkūrimo dieną yra
priversta išnaudoti apsipirkimui kitoje šalyje - Lenkijoje, kur viskas kone dvigubai
pigiau. Valdžia privalo atsipeikėti ir imtis
skubių priemonių, kad būtiniausios plataus
vartojimo prekės Lietuvoje atpigtų! Gal
dar kol kas nedaužykim Seimo langų, bet
DALINKIMĖS šia žinia ir visi kartu sakykim
- GĖDA VALDŽIAI! Socialinė atskirtis tik
didėja. Ir taip neturi būti!“
Jūsų kandidatas Kristupas Krivickas
Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos
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Pašalpoms ir valdininkų
algoms lėšų užteks vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių rajono taryba ketvirtadienį patvirtino subalansuotą 2017 metų rajono biudžetą, kuriame 24,56
mln. eurų pajamų ir tiek pat išlaidų. Iš pernai metų biudžeto į šių metų perkelta 1,2 mln. eurų nepanaudotų
lėšų. 2017 metų patvirtintas rajono biudžetas yra 2,7 mln. arba 9,2 proc. didesnis nei pernykštis.

Anykščių rajoną valdančiai daugumai rajono biudžetas yra priimtinas.
Anykščių rajono biudžetą
Taryba patvirtino be korekcijų
„Kiekvienas asignavimų valdytojas išgyvens ir vykdys jam numatytas
funkcijas“, – pristatydamas biudžetą
sakė savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka.
Esminių pasiūlymų, kaip koreguoti
biudžeto projektą, nesulaukta, tačiau
tradiciškai buvo kosmetinių korekcijų. Socialdemokratų frakcijos lyderis
Dainius Žiogelis 20 tūkst. eurų siūlė
didinti vaikų neformaliojo švietimo
programą bei tokia pačia suma didinti
paramą nevyriausybinėms organizacijoms. D. Žiogelis nurodė, kad jo
siūlomus biudžeto pataisymus galima
įgyvendinti 40 tūkst. eurų sumažinus
medinės pilies statyboms skiriamų
lėšų eilutę (medinei piliai šių metų
biudžete skirta 140 tūkst. eurų). Rajono Tarybos Ekonomikos, biudžeto ir
kaimo reikalų komitetas siūlė 26 tūkst.
eurų didinti lėšas, skiriamas vietinių
kelių ir gatvių, reikalingų verslui, sutvarkymui. Šios sumos Ekonomikos,
biudžeto ir kaimo reikalų komitetas
pirmiausia siūlė ieškoti Kelių plėtros
programoje, o per šią programą negavus pinigų, 26 tūkst. eurų perkelti iš
pilies statybų eilutės.
Taryba balsavo tik dėl paramos nevyriausybinėms organizacijoms didinimo. Šį biudžeto pataisymą palaikė
visi keturi socialdemokratai bei liberalai Lukas Pakeltis ir Vilius Januška,
o partijos „Tvarka ir teisingumas“
atstovas Raimundas Razmislavičius
susilaikė. Kiti rajono Tarybos nariai
balsavo prieš. Dėl kitų dviejų pasiūlymų sutartinai priimti protokoliniai
sprendimai, atsiradus lėšų poreikiui,
biudžetą perskirstyti kituose rajono
Tarybos posėdžiuose.

Rajono biudžetas be pakeitimų
patvirtintas 16 Tarybos narių balsavus už ir 6 susilaikius. Susilaikė visi
keturi socialdemokratai ir minėti du
liberalai. Tarybos posėdyje nedalyvavo liberalai Mindaugas Sargūnas
ir Danutė Mažvylienė, o pagal šios
partijos sąrašą išrinktas Audrius Bitinas į posėdį vėlavo, jis atėjo tada, kai
biudžetas jau buvo patvirtintas.
Pusė biudžeto – algoms
Daugiau nei trečdalis – 36 proc. 2017 metų rajono biudžeto skirta švietimui. Kiek mažiau nei po 10 procentų bus išleista socialinėms pašalpoms
ir Valstybės investicijų programai
(VIP). VIP-o lėšomis bus baigiama
atlikti Anykščių kultūros centro renovacija, Troškūnų gimnazijos pastato
renovacija bei bus rekonstruojamas
Anykščių baseinas. Per VIP-ą šiais
metams gauta 1,9 mln. eurų, didžioji
dalis šios sumos – 1,3 mln. eurų - atiteks kultūros centro pastatui.
Šiemet auga suma, skiriama socialinėms pašalpoms bei kompensacijoms
už būsto šildymą ir vandenį. Pernai
šioms reikmėms išmokėta 1,7 mln.,
šiemet planuojama – 1,9 mln. eurų.
Rajono biudžete numatyta 630
tūkst. eurų suma skiriama europinių
projektų bendram finansavimui. Šiemet turėtų būti įgyvendinta 20 europinių projektų. Pusė rajono biudžeto
bus išleista biudžetininkų algoms ir
įmokoms „Sodrai“. Rajone yra 1383
biudžetininkų etatai, kuriems algos
mokamos iš rajono biudžeto (policininkai, gydytojai, teisėjai ir t.t. algas
gauna iš valstybės biudžeto). Rajono biudžetininkai vidutiniškai per
mėnesį gauna 553 eurus. Į šią sumą
mokestis „Sodrai“ nėra įskaičiuotas.

Biudžetininkų algoms bus išleista 9,2
mln. eurų, mokestis „Sodrai“ – 2,8
mln. eurų. Bendra suma, lyginant su
2016 metais, auga beveik milijonu
eurų. Praėjusiais metais biudžetininkų algoms buvo išleista 8,6 mln., mokestis „Sodrai“ – 2,6 mln. euro.
Komunalinėms reikmėms: savivaldybės įstaigų šildymui, vandeniui,
elektrai – 2017 metais numatoma išleisti apie milijoną eurų.
Siūlė nestatyti pilies
Ir svarstant rajono biudžetą, ir vėliau priimant kitus sprendimus rajono
Tarybos opozicijoje esantys liberalai
bei socialdemokratai kelis kartus grįžo prie medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio klausimo.
Priminsiu, jog pilis pradėta statyti
pernai, bet kol kas pastatytos tik pamatų skylės – mat ekspertai nustatė, kad
UAB „Povilo Gurklio firma“ įrengti
pamatai neatlaikys pilies konstrukcijos. Su rangovu sutartis nutraukta, jis
įpareigotas pamatus išsilupti.
Europos Sąjungos paramos, apie
kurią daug kalbėta, pilies statyboms
iki šiol nėra gauta. „Vien savivaldybės lėšomis pastatyti pilį – utopija. Čia
kaip „Žiburio“ parduotuvės savininkas sugalvotų pastatyti „Akropolį“, –
palygino liberalas L. Pakeltis. Meras
Kęstutis Tubis atsikirto, kad ankstesnė savivaldybės viešųjų pirkimų komisija, kuriai vadovavo L. Pakelčio
bendražygis Saulius Rasalas, pridarė
broko, todėl rangovu buvo pasirinkta
Povilo Gurklio firma. L. Pakeltis merui patarė „būti nuosekliu“. „Jūs labai
džiaugėtės, kad pigiai nupirkot, kartu
skridot į Ukrainą“, – apie merą ir P.
Gurklį sakė L. Pakeltis.
Socialdemokratas Donatas Krikš-

taponis kalbėjo, kad pilies statybų
idėjos, negaunant europinės paramos, derėtų apskritai atsisakyti. „26
tūkstančius reikėtų keliams paimti.
Reikėtų galutinai pilies klausimą
išspręsti, negaunant europinės paramos, netikslinga ją statyti“, - dėstė D.
Krikštaponis.
„Vakar gavau Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymą, kad jūsų sutartis su
„Anrestu“ buvo neteisėta./.../ Nemenkinkim rajono patrauklumo, darykime tuos darbus. Būkime sąžiningi ir
leiskime dirbti kitiems“, - abejonių,
jog pilį vis dėlto bandys statyti, nepaliko meras K. Tubis.
„Jeigu kalbame apie šiukšles, nereikėtų kalbėti apie kultūros namus“,
- trečiadienio nuoskaudas, kai Troškūnuose nuo mero gavo pylos, per
Tarybos posėdį prisiminė socialdemokratas Dainius Žiogelis. Troškūnuose opozicijos atstovas D. Žiogelis
gyventojams aiškino, kad mokesčio
už atliekas sistema yra bloga, o meras
K. Tubis pakeltu balsu išdėstė, kad D.
Žiogelio socdemai pridarė nesąmonių
atliekų tvarkymo sistemoje bei kalbėjo, kad buvęs savivaldybės administracijos direktorius Vilius Juodelis su
„Anrestu“ sudarė tokią kultūros centro pastato renovacijos sutartį, kurios
niekaip negalima nutraukti.
Arūnas Liogė pagaliau
įgyvendins savo programą
Eidamas į rinkimus, nepartinių sąrašo lyderis Arūnas Liogė, regis, savo
esminiu rinkiminiu uždaviniu deklaravo atliekų kainas. Anykščių rajono
taryba per beveik dvejus kadencijos
metus šiukšlių klausimą išsprendė
kaimiečiams atliekas pabrangindami, miestiečiams atpigindami bei
pakeisdami mokesčio dydį verslininkams ir ūkininkams. Miestiečiai ir
dabar moka daugiau nei kaimiečiai,
o Vaidlonių ir Smėlynės gyventojai
piktinasi, kad jie pagal mokesčio už
atliekas dydį prilyginti miestiečiams
– UAB „Anykščių komunalinis ūkis“
Smėlynę ir Vaidlonis prijungė prie
Troškūnų miesto. Piktinasi ir ūkininkai, mat „šiukšlių“ mokesčiu užkrautos ir daržinės, ir tušti tvartai.
Rajono meras K. Tubis, bandydamas spręsti „šiukšlių“ klausimą,
sudarė darbo grupę, kuri analizuos
situaciją ir bandys padaryti mokestį
už atliekas teisingesniu. Šios darbo
grupės pirmininku paskirtas nepartinis rajono Tarybos narys A. Liogė.
A. Liogė „šiukšliu“ klausimu „pasireiškė“ jau ketvirtadienio Tarybos
posėdyje. Anykščių rajono taryba
numatė 14 tūkst. eurų skirti Šventosios upės šienavimui - bus samdoma
firma, kuri žoles ir nupjaus, ir išgriebs
iš upės. Šie pinigai numatyti aplinkos
apsaugos specialiojoje programoje.
Pasikeitus įstatymams, draudžiama
upėje nupjautas žoles leisti pasroviui, jas privaloma surinkti. A. Liogė

dėstė, kad nėra reikalo apskritai upės
šienauti ir pasiūlė šiuos pinigus skirti šiukšlių svėrimo įrangos pirkimui.
Tačiau savivaldybės administracijos
ekologė Inga Žukauskienė aiškino,
kad svėrimo įranga vienai šiukšliavežei kainuoja 18 tūkst. eurų, o vieno atliekų konteinerio ženklinimas
kainuotų 1,45 euro (reikėtų ženklinti
6 tūkstančius konteinerių) ir Taryba
balsuodama A.Liogės siūlymui nepritarė. Vicemeras, konservatorius Sigutis Obelevičius aiškino, kad atliekų
svėrimo įrangą pirkti yra nelogiška
vien todėl, kad pagal dabar nustatytą
tvarką mokestis renkamas ne pagal
atliekų svorį. Kitaip tariant, pradžioje
reikėtų pakeisti pačią tvarką, o paskui
pirkti atliekų svėrimo įrangą.
Mušasi dėl karatistų
Jau ne pirmame rajono Tarybos posėdyje vyksta ginčai dėl rajono Tarybos nario, socialdemokrato Egidijaus
Šilaikos karatė klubo „Takas“ finansavimo. Tiesa, dažniausiai deputatai
ir valdininkai neįvardija nei E. Šilaikos, nei „Tako“.
Taryba priėmė sprendimą „Dėl
Anykščių rajono neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.
Šiuo sprendimu nustatytas maksimalus vaikų, lankančių neformaliojo
švietimo programas, grupėse skaičius
– 75. Jeigu daugiau vaikų pasirenka
konkretų užsiėmimą – už tuos vaikus
nebemokama.
Socialdemokratas D. Žiogelis
kalbėjo, kad tik plaukikams ir karatistams šis skaičius buvęs aktualus,
tačiau plaukimo programos teikėjai
sugalvojo, kaip problemą išspręsti.
„Baseine dabar vieni mokosi plaukti,
kiti - nerti, treti – plūduriuoti. Siūliau
E. Šilaikai ir jam padaryti dvi programas – tegu vieni karatistai ginasi, kiti
puola“, – šaržavo D. Žiogelis.
„Ši priemonė sukurta masiškumui
skatinti, o ribos uždėtos dėl finansinių resursų“, – aiškino sprendimo
projektą pristačiusi savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė. Vėliau ji dėstė, jog „dirba
direktoriaus pavaduotoju, kūno kultūros mokytoju, turi būrelius“. Tiesa, N.
Pranckevičienė neįvardino, kad kalba
apie E. Šilaiką. Taip pat ji sakė, kad
Svėdasuose (matyt, karatistų grupėje)
patikrinus, kaip dirbama treniruotėje,
buvo rasti du vaikai, iš kurių vienas
paskirtas treneriu. Kažkam prašnekus
apie medalio puses, meras K. Tubis
paaiškino, jog „medalis turi dvi puses
ir dar briauną“.
D. Žiogelis N. Pranckevičienės
paklausė, jog jei jau buvo nustatyti
pažeidimai, tai gal ir nuobauda pareikšta. Švietimo skyriaus darbuotoja
paaiškino, kad grupės vadovas informuotas, perspėtas, o pažeidimai tą
kartą nebuvę verti nuobaudos.

Maloniai kviečiame š. m. vasario 28 d. dalyvauti seminare „Daugiabučių
namų modernizavimo skatinimas“

Rajono Tarybos socialdemokratų frakcija nepritarė 2017 metų Anykščių rajono biudžeto projektui.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Seminaras skirtas:
- renovuotinų daugiabučių namų gyventojams (statybos leidimas išduotas iki 1993 m.);
- daugiabučių namų bendrijų atstovams;
- daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, administratoriams;
- už daugiabučių namų renovaciją atsakingiems savivaldybių darbuotojams.
Seminaro laikas: 15.00-20.00 (su kavos pertraukėle)
Seminaro vieta: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai
Renginys nemokamas. Būtina išankstinė registracija 8 641 52977
Kiekvienam dalyviui dalijamoji seminaro medžiaga ir asmeninės konsultacijos.
Projektas Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0001 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

SKELBIMAI

2017 m. vasario 25 d.

Diagnozė – katarakta: simptomai, gydymas
Kiekvienas žmogus turi rūpintis savo akimis, nes rega – vienas
svarbiausių žmogaus jutimų. Tačiau yra tokių akių ligų, kurios
regėjimą gali atimti. Viena iš jų – katarakta.
Katarakta – lęšiuko
sudrumstėjimas.
Katarakta – akių liga, išsivystanti dėl lęšiuko skaidrumo sumažėjimo, drumsčių formavimosi. Tai
viena iš ypač sparčiai plintančių
akių ligų. Katarakta dažniausiai
užklumpa vyresnio amžiaus žmones, kadangi bėgant metams akies
lęšiuko struktūra keičiasi, jis darosi mažai elastingas todėl mažėja
lęšiuko skaidrumas. Ankstyvose
ligos vystymosi stadijose akies lęšiukas drumstėja po truputį, todėl
staigaus regėjimo pablogėjimo galima ir nepastebėti.
Kataraktos simptomai.
Pagrindinis ligos simptomas –
palaipsniui blogėjantis regėjimas
viena arba abiem akimis. Dažnai

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir
Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Brangiai perka, nuomojasi
žemės ūkio paskirties žemę
Kurklių, Skiemonių, Debeikių,
Kavarsko apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Ieško patalpų, tinkančių komercinei veiklai, Anykščių mieste. Pageidautina apie 100 kv.
m su galimybe įsirengti lauko
terasą.
Tel. (8-684) 88647.
Išnuomoja 2 kambarių butą
su baldais miesto centre, renovuotame name. Kaina 100 Eur/
mėn.
Tel. (8-610) 23389.
Dovanoja
2,5 mėn. kačiukus.
Tel. (8-685) 07842.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykla remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą
buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia garantiją.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
Baldų gamyba
Meistras projektuoja ir gamina
laiptus ir visų tipų baldus iš kietmedžio.
Tel. (8-615) 45845.

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

sergantieji katarakta skundžiasi
„rūku“ prieš akis, daiktai matomi
neryškiai, dvigubinasi daiktų atvaizdai, sunku vairuoti automobilį
tamsiu paros metu, blogiau matyti
saulėtą dieną. Katarakta gali sukelti jautrumą ryškiai šviesai, spalvos
tampa blankios, gali prireikti dažnai keisti akinius. Sergant katarakta tampa sudėtinga atlikti įprastinius kasdienius darbus, užsiimti
mėgstama veikla (skaitymu, mezgimu, rankdarbiais, maisto gaminimu). Kai lęšiuko skaidrumas ima
trukdyti įprastinei veiklai reiktų
ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su
gydytoju.
Šiuolaikiškas kataraktos
gydymas.
Pradėjus vystytis kataraktai

Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. baldus pagal individualius
užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
Įmonė teikia paskolas už užstatą. Nereikalauja rodyti pajamų.
Atvyksta į namus.
Tel. (8-673) 19696.
Priima užsakymus vandens telkinių įžuvinimui.
Tel. (8-622) 64563.
Cheminis valymas sofų - lovų, čiužinių, kilimų.
Tel. (8-621) 18333.
Dengia visų rūšių stogus, neria
medinius karkasus, montuoja gipso
plokštes. Medžio apdailos darbai.
Tel. (8-679) 57533.
Patyręs meistras atlieka visus vidaus apdailos darbus ir pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.
Atlieka įvairius apdailos, gerovės
tvarkymo, santechnikos ir elektros
instaliacijos darbus.
Tel. (8-602) 77022.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

medikamentais jos sustabdyti
neįmanoma, vienintelis gydymo
būdas – chirurginė akies lęšiuko
pakeitimo operacija. Daugeliu
atvejų kataraktos operacijos atliekamos netaikant bendrosios anestezijos, o vietiškai, vaistų pagalba
nujautrinant akį. Todėl operacijos
metu žmogus išlieka sąmoningas,
tačiau visiškai nejaučia skausmo.
Anksčiau atliekant tokią operaciją
tekdavo akyje padaryti gana didelį pjūvį, kurį susiuvus, ragenos
randas gydavo apie pusę metų.
Tuo tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą –
fakoemulsifikatorių, sudrumstėjęs
lęšiukas išsiurbiamas pro 2-3 mm
dydžio pjūvį ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos
operacija neskausminga, pjūviai
labai maži, todėl jų siūti nereikia.
Operacija paprastai užtrunka apie
30 min., po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientas gali vykti namo.

Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centras – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis
specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas.
Akių chirurgijos centras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. Šiame centre dirba
profesionali patyrusių specialistų komanda, operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd.
Saulius Ačas, kuris atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos
patirties. Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo srities lyderių pasaulyje –
vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir
patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. Dažnai pacientai į gydytoją kreipiasi ligai toli pažengus – esant tik šviesos jutimui, kas gali neigiamai įtakoti operacijos rezultatus. Atstatyti regėjimą vėlyvosiose kataraktos stadijose – įmanoma, tačiau tokios operacijos
eiga visada sunkesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį
laikotarpį. Todėl ypač svarbu laiku atkreipti dėmesį į pirminius ligos požymius, neleisti kataraktai
progresuoti iki aklumo.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia
atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“,
esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės

pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

Gamina paminklus. Lieja pamatus. Iškala raides.
Tel. (8-648) 81663.

Eco wash steam
Automobilio plovimo ir salono cheminis ir ekologinis
valymas garais Anykščiuose,
adresu A. Vienuolio 34 A
(Lukoil pastate).

Pjauna pavojingai augančius
medžius, geni šakas, tvarko
aplinką, mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
Pjauna mišką, tvarko apleistus
griovius, laukus, šakas, krūmus,
išveža.
Tel. (8-600) 01199.
Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio
paskirties žemių, pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi
kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
(8-672) 15590.
Parduoda pjuvenas, malkas,
perveža krovinius iki 4 tonų.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-623) 75598.
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UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Ukmergė

Nemokamai
matuoja
stogus, daro
sąmatas,
konsultuoja
stogų dengimo
klausimais.
Tel. (8-652) 49994.

siūlo darbą
Picerijai “Unopica” reikalinga/-as
barmenė/-as.
Tel. (8-614) 07448.

Burbiškio agroserviso kooperatyvui reikalingi sezoniniai darbuotojai: mechanizatoriai ir statybos
darbininkai.
Tel. (8-682) 97420.

Oficialus darbas valytojoms
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina,
amžius – iki 60 metų. Įdarbinimas
garantuotas. Atlyginimas – nuo
1500 Eur/mėn.
Tel. (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas
UAB „BLEIRAS LOGISTICS“
IEŠKO AUTOVEŽIŲ
VAIRUOTOJŲ!!!
Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos
ir 95 kodo-APMOKAME
vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo
patirties – APMOKOME!!!
Tel. +370 65520003.

UAB „Palink“ siūlo darbą
Skyriaus vedėjai (-ui)
IKI
parduotuvėje
Anykščiuose
(J.Biliūno g. 13, Anykščiai).
Telefonas pasiteirauti:
8 640 76436 (Justina) arba
kreipkitės tiesiogiai į parduotuvės administraciją.
Savo gyvenimo aprašymus
siųskite el. paštu:
atranka.vilnius@iki.lt

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai
miškus
visoje
Lietuvoje. Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-650) 16017.

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

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

buliukus

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus, karves, jaučius, telyčias. Veža
į užsienį. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-662) 50592.
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-608) 01085.
Įvairaus amžiaus arklius.
Tel. (8-606) 62940 .

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

PERKAME ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS.
Gali būti daužti, nevažiuojantys.
MOKAME BRANGIAI. Pasiimame
patys, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. DIRBAME IR
SAVAITGALIAIS.
Tel. (8-647) 87959.

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

160 kv. m namą Skiemonių
miestelyje. Yra ūkiniai pastatai,
vandentiekis, 24 a žemės.
Tel. (8-645) 86163.
Namą su baldais gyvenvietėje
15 km nuo Anykščių. Yra ūkiniai
pastatai. Netoli Šventosios upė,
tvenkinys. Turi pardavimui miško.
Tel. (8-614) 44910.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub.
m. Perka mišką.
Tel. (8-601) 30865.

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

Juodalksnio malkas, vežame
miškovežiu 30 erdm - 530 Eur.
Tel. (8-648) 84052.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
PIGIAU - ribotam kiekiui! Beržo,
uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.
Durpių briketus, beržinius pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose.
Sveria kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Kita
Bekoną 150 kg. 1 kg / 2 Eur.
Tel. (8-685) 56963.
Lietuvišką, svilintą kaimiškai,
kiaulienos skerdieną puselėmis po
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa
kiaulė) kaina tik 2,28 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kompleksines trąšas. Pristato,
išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.
ŽŪB šienainį rulonuose.
Tel. (8-682) 47854.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS!
Vasario 26 d. (sekmadienį),
prekiaus ,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.
rudomis, raibomis, dėliosiomis
vištaitėmis ir gerai kiaušinius
dedančiomis vištomis (kaina
nuo 3,50 Eur). Turės gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus
kiaušiniais. Tel. (8-608) 69189.
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10,
Janušavoje 7.15, Dabužiuose
7.25,
Kuniškiuose
7.35,
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje
8.15,
Svėdasuose
15.10,
Čekonyse 15.30, Debeikiuose
15.40,
Rubikiuose
15.50,
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose
(ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose
16.35, Staškūniškyje 16.45.

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO
paukščių ūkis parduoda
aukšto produktyvumo, dedančias 6 mėn. vištaites ir kalakutų skerdieną.
Tel.: (8-687) 78274,
(8-622) 32588.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

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

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

426 kv. m administracinės paskirties pastatą adresu Vairuotojų
g. 16, Anykščiuose su 24 arų sklypu. 7000 Eur.
Tel. (8-610) 31034.

Dainiaus firma

PERKA VERŠELIUS

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų
derliaus.
Tel.: (8-656) 06060,
(8-610) 62827.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.

Šiltnamius
(polikarbonatiniai,
cinkuotas rėmas, tvirti, lengvai
montuojami). Pirkite dabar – sutaupysite! www.siltnamiurojus.lt.
Tel. (8-682) 10643.

iki 6 mėn. Geromis kainomis.

Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito
iš karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

parduoda

PERKA
VERŠELIUS
iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Kita

Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
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(8-687) 93058, (8-616) 25401.

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio
plakatus.
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vardadieniai

šiandien
Viktoras, Margiris, Rasa,
Regimantas.
vasario 26 d.
Aleksandras, Jogintas, Aurimė, Izabelė, Sandra, Alius.
vasario 27 d.
Gabrielius, Ginvilas, Skirmantė, Fortunatas, Livija,
Mandravas, Mandravė.

mėnulis

vasario 26-27d. - jaunatis.

anekdotas

Skambutis į duris.
– Ir kas ten?
– Mes, timūriečiai! Atnešame
vandens, skaldome malkas!
– Kas?
– Timūriečiai! Nueiname į parduotuvę, išplauname grindis!
– Kas, kas?
– Kad tave kur, sena varna!!! Timūriečiai! Išverdame pietus, pakeičiame klausos aparato baterijas!
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Konkursas „Fotografuoju žiemą“
laukia Jūsų nuotraukų
Pavasarėja, tačiau dar galima ir išeinančia žiema pasidžiaugti, ją
nufotografuoti. Kviečiame pasidalinti nuotraukomis su „Anykštos“
skaitytojais. Būtų smagu, jei prie nuotraukų būtų ir tekstai apie Jūsų
nuotykius.
Nuotraukas siųskite konkursui į „Anykštos“ redakciją, adresu
jonas.j@anyksta.lt arba „Fotokonkursui „Fotografuoju žiemą“, Vilniaus g. 29, Anykščiai, iki kovo 15 dienos.
Nuotraukas publikuosime „Anykštos“ internetiniame portale, įdomiausias spausdinsime „Anykštos“ laikraščio puslapiuose. Trijų įdomiausių nuotraukų ir pasakojimų autorių lauks „Anykštos“ redakcijos prizai – 3-ejų mėnesių „Anykštos“ laikraščio prenumerata. Dar
du dalyvius paskatinsime elektronine „Anykštos“ prenumerata.

***
Plaukia varlė, žiūri – karosas
pliuškenasi. Tai vienu šonu išsiriečia, tai kitu, iššoka, burbulus leidžia, žodžiu išsidirbinėja.
Varlė:
– Karose, tu ką čia darai?
– Kaip ką? Žvejų laukiu.
– Tu ką, nuo proto nušokai, gyventi atsibodo?
– Neee, papraščiausiai mes su
krokodilu medžiojame – aš masalas, o jis žolėse pasislėpęs …

Snieguotas rytas. Paukštvanagio patelė tupėdama medyje stebi
aukštai virš jos esantį paukštelį.
Jolantos KERNAGYTĖS (Kavarskas) nuotr.

Žiema...

Kęstučio INDRIŪNO nuotr.

***
Vaikinas, atgavęs kvapą po ilgo
kopimo į kalną, sako savo draugei:
– Pažiūrėk, kaip puiku! Koks
nuostabus slėnis! Kaip tapybiškai
vingiuoja upė…
– Tai kodėl mes pusę dienos vilkomės aukštyn, jei visas grožis yra
žemai?

oras
0

-5

Juk tai, kas gražu, nebūtinai turi būti toli. Rubikių „Palanga“.
VIKOS nuotr.

Kelias nuo Anykščių link Kavarsko visada žavus, nepriklausomai nuo metų laiko...

Inos ANISIMOVOS nuotr.

Žiema - tai metas, kai žemė pasidabina baltu sniego apdaru, tarsi apklodama visa, kas gyva, savo minkštomis, puriomis, baltomis snaigėmis, lyg
dangaus debesėliai būtų nukritę ant žemės ir užkloję viską puria antklode,
tada užlieja neapsakoma ramuma.
Tarsi žiema norėtų, kad žemė pailsėtų, glaudžia ją po savo skraiste.
O koks grožis, kada apšerkšnija kiekvienas krūmelis, eglės bei pušies
šakos pasipuošia šerkšnu ir tik retkarčiais atskridę paukšteliai sudrumsčia
tų šakelių ramybę bei priverčia dar labiau žavėtis, nes zylių geltoni, o
sniegenų raudoni pilveliai labai gražiai dera baltame gamtos fone. Kokie
nuostabūs būna žiemos vakarai, kai danguje šviečia pilnatis ir po kojomis
einant pasivaikščioti girgžda sniegas. Aplinkui tylu, ramu, tik ir girdėti
sniego girgždėjimas. O mėnulis, palaikydamas draugiją, apšviečia sniegą, kuris net ir naktį spindi ir keri savo žavesiu.
Ak, koks nuostabus tas metų laikas...
Ivetos BARANAUSKAITĖS tekstas ir nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ir telefoniniai sukčiai
I (bus daugiau)

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Štai skambutis pasigirdo Komisaras toks rūstus
Skubiai liepė padiktuoti
Banko duomenis visus

Sakė, sąskaitą jos ima
Nusikaltėliai pikti,
O policiją ją gina
Sulaikyti bus kalti.

Kad padėtų teisingumui
Ir nubaustų vagišius
Net užgulus stalą kūnu
Traukia popierius visus.

Veikiai numerius diktuoja,
Varto bankinius kvitus,
Ir net garsiai pakartoja
Skaičių numerius visus

