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Kompensacija.
Anykštėnas Juozas Ratautas siūlo įvesti
„Anykštėno kortelę“, kuri vietos
gyventojams suteiktų įvairių nuolaidų prekybos bei kitose paslaugų teikimo vietose. Tokia kortelė
esą būtų „kompensacinė priemonė
už nepatogumus ar materialinius
nuostolius dėl gausiai besilankančių turistų.“

Dr. Jonas
Basanavičius
Anykščiuose

Robertas ALEKSIEJŪNAS

...Nuotaikingas fonas prieš
artėjančias šventes, tačiau ko
verti tie turistams spindintys
stulpai, kai vietos gyventojas
nelaimingas...

2 psl.
šiupinys

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

4 psl.
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Balsavimo įrangą savivaldybei pretenduoja
sumontuoti buvęs „Nykščių“ savininkas
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Katilas. Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija
suderino UAB „Anykščių šiluma“ 2018 m. investicijų projektą
– pastatyti 2 MW galios biokuru
kūrenamą katilą su 0,5 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu
Centrinėje Anykščių katilinėje.
Bendra darbų vertė – daugiau nei
1,1 mln. Eur, 60 proc. sumos planuojama finansuoti ES lėšomis.
Nedarbas. Darbo birža skelbia,
kad per lapkričio mėnesį į Utenos
teritorinės darbo biržos Anykščių skyrių kreipėsi 212 bedarbių.
Gruodžio 1 dieną Anykščių rajone
jų iš viso registruota 1561.
Suomiai. Suomija gruodžio
6 dieną šventė 100 metų nepriklausomybės jubiliejų. Tą dieną Anykščių rajone lankėsi 17
suomių medžiotojų grupė, kurie
laisvės sukaktį pasitiko Troškūnų
vienuolyne.
Plytinė. AB „Anykščių kvarcas“ sugriovė ir sumalė Vikonių
plytinę (Svėdasų sen.). Skaičiuojama, kad pagaminta per 5 tūkst.
tonų skaldos, tinkančios vietinių
kelių remontui. „Anykščių kvarcas“ toną skaldos parduoda už
5 eurus (įskaitant PVM). Pasak
bendrovės direktoriaus Eugenijaus Andriejausko, perkant didesnį kiekį galima derėtis. Kol kas
„Anykščių kvarcas“ pardavė apie
tūkstantį tonų skaldos - pagrindiniai pirkėjai - savo kelius tvarkantys žmonės.
Slidinėjimas. Naujasis Kalitos
pramogų ir sporto centro vadovas
Valdas Skliaustys ruošiasi slidinėjimo sezonui ir intensyviai domisi
orų prognozėmis. Pagal dabartines
prognozes, per Naujuosius metus
gamta ruošiasi leisti slidinėti.

Kartu su Anykščių rajono tarybai planuojama įsigyti balsavimo įranga numatyta atnaujinti ir posėdžių vaizdo transliavimo įrangą. Politikai įsitikinę, kad anykštėnai susidomėję stebi jų posėdžius,
tačiau kiek tų žiūrovų yra iš tiesų, oficialios informacijos nėra.

Kitąmet keisis mokesčiai
už žemę

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba nustatė naujus žemės mokesčio tarifus žemės savininkams. Nuo kitų
metų žemės ūkio paskirties žemės tarifas sieks 0,75 proc., gyvenamųjų teritorijų žemės tarifas – 1
proc. Kitų paskirčių ir naudojimo būdų žemei tarifai išliks tokie patys, kaip ir šiais metais. Anykščių
rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis „Anykštai“ sakė, kad po šio
sprendimo vieniems gyventojams žemės mokestis mažės, o kitiems – didės.

Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus
vedėjas Virmantas Velikonis sakė, kad mokestis už
gyvenamųjų teritorijų žemę
išaugs visiems Anykščių rajono gyventojams.

Lietuvos ūkininkų sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius
teigia, kad didėsiantis žemės
mokestis ūkininkams didelės
įtakos neturės. Juos esą kur
kas labiau neramina atsirandantys nauji mokesčiai.

Seimo narys Antanas Baura teigia, kad tik didinant
mokesčius galima šalies gyventojams sukurti geresnį
gyvenimą.

14 psl.

Anykščių rajono savivaldybės organizuotas viešasis pirkimas elektroninės balsavimo
sistemos su programine įranga
įsigijimui bei jos diegimui neįvyko jau antrą kartą iš eilės.
Vienas iš pretendentų savivaldybei tiekti 20 100 Eur kainuojančią įrangą, kuri pagelbėtų
suskaičiuoti 25 Anykščių rajono tarybos narių balsus, paskutinį kartą surengtame viešojo
pirkimo konkurse buvo UAB
„Muzikos ekspresas“, prieš
keletą metų turėjusi ryšių su
savivaldybei lojaliais tapusiais
„Nykščiais“.

3 psl.

asmenukė

Problemos

„Nėra žmogaus – nėra problemos“, - sakė komunistai. „Nėra
regionų – nėra regionų problemos“, - nusprendė dar toliau
žengti mūsų Seimas.
Suprantu, kad laikai keičiasi.
Norisi žengti į koją su progresu
ir pasakyti: „Nėra Seimo – nėra
problemos“.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Sučiupti Anykščių miškų urėdijos
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
medienos vagys
Antradienį Troškūnų seniūnijos Juostininkų kaime sučiupti vagys, bandę pavogti Anykščių miškų urėdijai priklausančius 26,04
kub.m beržinių popierrąsčių, kurių vertė 924 Eur.
Anykščių miškų urėdijos Miško želdinimo ir apsaugos inžinierius Gintautas Baršauskas
„Anykštai“ pasakojo, kad vagystę 11.50 min. pastebėjo Juostininkų miške dirbęs Anykščių
miškų urėdijos meistras.
„Pastebėjo, kad į kažkokią

neaiškią mašiną kraunama mediena iš mūsų urėdijos sandėlio.
Kai nuvykau į įvykio vietą, mašina su mediena jau buvo išvažiavusi. Sustabdėme ją išvažiuojančią iš miško“, - pasakojo G.
Baršauskas.
Urėdijos specialistams papra-

šius pateikti miško gabenimo nuosavybės dokumentus, pasak G.
Baršausko, buvo pateikta suklastota valstybinio miško pardavimo
sutartis, ant kurios buvo suklastotas Troškūnų girininko parašas.
Išsiaiškinta, kad miškovežį
„Volvo“ vairavo medienos prekyba užsiimantis panevėžietis.
Kartu su juo vykęs kitas asmuo
galimai jam ir nurodė vietą, iš
kur reikia pasikrauti medieną.

Tai jau antrasis kartas šiais
metais, ka buvo bandoma pavogti Anykščių miškų urėdijai
priklausančią medieną. Rugsėjo
mėnesį kelyje tarp Mikierių ir
Svėdasų girininkijos girininkas
užklupo asmenį, kuris į lengvojo automobilio priekabą buvo
pasikrovęs eglinių popierrąsčių.
Tuomet, anot G. Baršausko, medieną vogęs asmuo atsipirko policijos pastaba.

Jononių kaime užrašo hebrajai
neperskaito
Į „Anykštą“ paskambinęs kaunietis gidas Chaimas Bargmanas
atkreipė dėmesį į Anykščių rajone Jononių kaime esantį įdomų
hebrajišką užrašą ant atminimo lentos, skirtos pagerbti holokausto metų nužudytiems žydų tautybės asmenims. Pasak jo, neaišku,
kas kaltas, bet ant akmens iškaltas tekstas hebraiškomis raidėmis
yra nesuprantamas.
„Prieš porą mėnesių važiavau
iš Utenos ir užsukau. Pastebėjau,
kad kažkaip ant tos atminimo lentos sumaltas hebraiškas tekstas.
Suprantama, kad nedaug žmonių
hebrajų kalba gali skaityti, todėl
gal ir nepastebėjo“, - pasakojo

Ch.Bargmanas.
Paklaustas, ar sugebėjo perskaityti, kas ten parašyta, jis juokėsi: „Žinoma, kad ne, nors aš
skaitau hebrajiškai“.
Ch. Bargmanas svarstė, kaip
galėjo įsivelti tokios apmaudžios

klaidos, nes paminklams skirti
tekstai buvo teisingi. „Man tik
įdomu, ar kaltas paminklą kalęs žmogus, ar kažkas neteisingą kalkę jam perdavė jau čia?“,
- svarstė Ch. Bargmanas, kartu
pasidžiaugęs, kad šio paminklo
nematė pavasarį Anykščius lankęs Izraelio ambasadorius.
Apie savo radinį Ch.Bargmanas
teigia jau informavęs Žydų draugijos pirmininkę. Beje, tai jau ne
pirmas atvejis Anykščių krašte,
kai košės priverdama dėl kalbos
nesupratimo. Analogiškas atvejis

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

buvo įamžinant Anykščių miesto Liudiškių masinio sušaudymo
vietą. Ant paminklo kažkodėl
buvo iškalta, kad čia ilsisi Kavarsko žydai. Klaida buvo pastebėta ir atitaisyta.
Jononių kaimas yra Debeikių
seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės rytus nuo Debeikių. Įsikūręs
Šventosios upės kairiajame krante
į pietus nuo upės, glaudžiasi prie
Jononių miško. O Jononių miške
yra žydų genocido vieta, pastatytas paminklas sušaudytiems Vyžuonų miestelio žydams.

Politikų sprendimu, kitais metais
visi Lietuvos vaikai gaus pinigų
Gruodžio 5 d., antradienį, 80 Seimo narių (1 buvo prieš, 15 – susilaikė) priėmė nutarimą, kad nuo 2018 m. sausio 1. visi turintieji
vaikų gaus vadinamuosius „vaiko pinigus“.
Šios išmokos sieks nuo 30 iki 58,5 Eur per mėnesį, priklausomai
nuo šeimos finansinės padėties ir vaikų amžiaus bei skaičiaus.
„Vaiko pinigai“ nuo sausio nepriklausomai nuo tėvų pajamų
bus mokami visiems šalies vaikams iki 18 metų, o jei mokosi
– iki 21-erių, ir sieks 30 eurų per
mėnesį.
Jei šeima daugiavaikė, ji gaus
priedus ir per mėnesį išmoka
sudarys 58,5 euro už vaiką iki
dvejų metų ir 45,2 euro – už vy-

„Anykšta“ TV
„ANYKŠTA“ TV kalbino
Anykščių šv.Mato bažnyčios
kunigą Mindaugą Šakinį.
„Čia yra džiugus laukimas.
Labiau praturinti savo, kitų
žmonių gyvenimą tuo tikrumu.
Yra raginimas laikytis pasninko, bet ne šiaip, kad atsisakytume mėsos. Jeigu kažko
atsisakau, tuo pačiu tai dovanoju kitam, kad kitas tuo galėtų džiaugtis. Ir tai daugiau ne
valgymo atsisakymas, o laiko
skyrimas sau ir kitiems“, - apie
Advento laikotarpio prasmę

resnius vaikus.
Papildomas išmokas gaus ir
šeimos su mažesnėmis pajamomis. Jei šeimos pajamos vienam
nariui bus mažesnės kaip 183
eurai, bendra išmoka už vaiką
iki dvejų metų bus 58,5 euro ir
45,2 euro – už vyresnius.
Šiuo metu išmokos už vaikus
mokamos tik mažai uždirban-

tiems arba daugiavaikiams tėvams. Išmoka nuo vaiko gimimo
iki dvejų metų yra 28,5 euro,
o nuo dvejų iki 18 metų – 15,2
euro per mėnesį.
Vaikus auginantys tėvai iki šiol
galėjo susimažinti pajamų mokestį, tačiau ši lengvata naikinama,
kartu nustatant išmokas už vaikus. Neapmokestinamasis pajamų
dydis už kiekvieną vaiką siekia
200 eurų, tokiu būdu dirbantiems
tėvams už kiekvieną vaiką grįždavo iki 30 eurų, tai yra praktiškai ta
pati „vaiko“ išmoka.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad

kreiptis dėl „vaiko pinigų“ išmokos reikės tik vieną kartą
- elektroniniu būdu arba raštu.
Elektroninis parašas nebūtinas.
Kreipiantis dėl išmokos papildomų dokumentų teikti nereikės.
Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti nuo 2018 m. sausio 1
d. bus galima elektroniniu būdu
per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.
Taip pat prašymą bus galima
pateikti raštu savivaldybėje.
Kartu reikės pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis nereikės.
- ANYKŠTA

Adventas – džiugus laukimas
kalbėjo kunigas M. Šakinis.
Kalėdų laukimo šurmulys į
mūsų duris kasmet pasibeldžia
vis anksčiau. Kaip tai vertina
dvasininkai?
„Man tai nelabai trukdo. Kartais galvoju, kad tas išėjimas gali
pasitarnauti susitikti vienas su
kitu. Galbūt išeidamas prie tos
eglutės aš skiriu tą laiką tikrai
pabūti, pasikalbėti, išklausyti
vienas kitą“, - kalbėjo kunigas
M. Šakinis.
Kunigą M. Šakinį kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Visus interviu galite pamatyti
portale www.anyksta.lt

Anykščių šv.Mato bažnyčios kunigas Mindaugas Šakinis sakė,
kad kunigų „kalėdojimas“ – tai pirmiausia galimybė artimiau
pažinti parapijiečius.

spektras
Vizitas. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ketvirtadienio vakarą
atvyko vizito į Lietuvą, BNS pranešė pareigūnai. Penktadienį Ukrainos
prezidentą Vilniuje priėmė Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis
ir premjeras Saulius Skvernelis. Lietuvos ir Ukrainos prezidentų dvišaliai
susitikimai tradiciškai vyksta kartą per
metus.
Svarstys. Europos Sąjungos (ES)
narių komitetas susitinka svarstyti
leidimo naudoti prieštaringai vertinamą herbicidą glifosatą pratęsimą. ES
leidimas naudoti herbicidus, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, galioja
iki gruodžio 15 dienos, ir ES narių
nuomonės išsiskyrė dėl to, ar jos turėtų pritarti Europos Komisijos (EK)
siūlymui pratęsti leidimo galiojimą
penkeriems metams. Glifosato kritikai, kurių priešakyje yra aplinkosaugos organizacija „Greenpeace“, ragina
visiškai uždrausti naudoti šį herbicidą
Europoje.
Darbas. Lenkijos Seimas - parlamento žemieji rūmai - priėmė įstatymą,
pagal kurį laipsniškai bus atsisakoma
prekybos sekmadieniais. Nuo 2018
metų kovo 1 d. parduotuvės dirbs pirmą
ir paskutinį mėnesio sekmadienį, 2019
metais - paskutinį kiekvieno mėnesio
sekmadienį, o nuo 2020 metų sausio
1 d. galios prekybos sekmadieniais
draudimas su tam tikromis išlygomis.
Už įstatymo priėmimą balsavo 254
Seimo nariai, prieš - 156, o 23 susilaikė. Dabar įstatymą svarstys Senatas.
Šių permainų iniciatorės - „Solidarumo“ profsąjunga ir Katalikų bažnyčia.
Vadas. Apsišaukėliškos „Luhansko liaudies respublikos“ (LNR) separatistų parlamentas šeštadienį per
nepaprastąjį posėdį patvirtino savo
kontroliuojamos teritorijos Rytų
Ukrainoje administracijos laikinuoju
vadovu saugumo tarnybos „ministrą“
Leonidą Pasečniką, dėl paaštrėjusių
nesutarimų tarp maištininkų frakcijų
atsistatydinus ankstesniam vadeivai.
Vienas naujienų agentūros „Interfax“
žurnalistas pranešė, kad už L. Pasečniko paskyrimą laikinuoju LNR vadovu
nubalsavo visi 38 posėdyje dalyvavę
deputatai.
Rinks. Euro zonos finansų ministrai
pirmadienį rinks naująjį Eurogrupės
prezidentą, kuris taps pasitraukiančio
olando Jeruno Deiselblumo (Jeroen
Dijsselbloem) įpėdiniu. Eurogrupės
prezidento postas yra vienas įtakingiausių visoje Europos Sąjungoje
(ES). Euro zonos finansų ministrų grupė yra atsakinga už viso valiutos bloko
finansų politiką. Jos vaidmuo ypač
išryškėjo pastaraisiais metais, kai Europai teko spręsti Graikijos krizę bei
sudarinėti šalies gelbėjimo programas.
J. Deiselblumas Eurogrupės prezidento poste buvo nuo 2013 m., o jo kadencija baigiasi sausio 13 d.
Eksportas. Rusija per tris šių metų
ketvirčius už NVS ribų eksportavo
177,397 mln. tonų naftos – 1,7 proc.
daugiau nei tuo pat metu pernai, pranešė Federalinė muitinė. Gamtinių
dujų eksportas už NVS ribų augo 8,4
proc. iki 126 mlrd. kubinių metrų.
Benzino eksportas sumenko 29,9 proc.
iki 1,608 mln. tonų, dyzelino – padidėjo 2,8 proc. iki 35,879 mln. tonų. Iš
viso Rusija sausio-rugsėjo mėnesiais
eksportavo 190,991 mln. tonų naftos,
149,9 mlrd. kubų gamtinių dujų.

Parengta pagal
BNS informaciją

situacija

???

Ar reikia griauti
paminklus
rašytojams
Petrui Cvirkai,
Salomėjai
Nėriai?..
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Balsavimo įrangą savivaldybei pretenduoja
sumontuoti buvęs „Nykščių“ savininkas

Savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka lapkričio pabaigoje rajono Tarybos narius
informavo, kad balsavimo
įrangą bus bandoma įsigyti
kitais metais.

dalyvaujančių kompanijų kilę pretenzijų. Kokios tai kompanijos, R.
Blazarėnas atskleisti nesutiko.

2010 metais lapkričio 3 dieną tuometinis vienas iš UAB „Atvirai“,
Anykščiuose valdžiusios portalą
Nyksciai.lt akcininkų Rolandas Aleknavičius 25 paprastąsias bendrovės
akcijas perleido UAB „Muzikos
ekspresas“ vadovui Liudui Vaštakui. Vos keletą metų UAB „Atvirai“
akcininku buvusio L.Vaštako vadovaujama UAB „Muzikos ekspresas“
vėliau sumontavo visą reikalingą
radijo stoties „Nykščiai“ įrangą ir iš
Anykščių pasitraukė.

Viešąjį pirkimą skelbs trečiąjį
kartą

Tai, kad UAB „Muzikos ekspresas“ dalyvauja Anykščių rajono savivaldybės paskelbtame viešajame
konkurse pirkti elektroninės balsavimo sistemos įsigijimui bei diegimui,
„Anykštai“ patvirtino šios bendrovės komercijos direktorius Aurelijus
Pikūnas.
„Ten buvo pasisakymų nagrinėti
pretenzijas. Nemanau, kad tai didelio atskiro dėmesio vertas konkursas“, - dar spalį telefonu kalbintas
apie Anykščių rajono savivaldybės
viešąjį pirkimą, kuris užsitęsė jau
maždaug pusantrų metų, sakė UAB
„Muzikos ekspresas“ komercijos direktorius A. Pikūnas.
Prisipažinęs, kad ką tik grįžęs iš
komandiruotės, kurios metu buvęs
be interneto, A. Pikūnas kažką plačiau komentuoti apie UAB „Muzikos ekspresas“ dalyvavimą Anykščių rajono savivaldybės viešajame
konkurse pasakyti neturėjo, tik apie
tokius konkursus išreiškė kritišką
požiūrį.
„Tie, kurie vyksta teisingai, tai tie
ir vyksta teisingai, o tie, kurie parašyti vienai kompanijai, nemanau, kad
turi vykti“, - kalbėjo A. Pikūnas.
Kito konkurso dalyvio
neatskleidžia

Petras ČIBYLA, Anykščių miesto gyventojas:
- Tegul stovi tie paminklai, man jie
nemaišo ir nieko blogo nedaro. Salomėjos Nėries eilėraščiai geri. Kita
vertus, tie paminklai juk yra autoriniai skulptorių kūriniai. Ką radom, tą
palikim.

Rajono Tarybos narių balsus
skaičiuojantis liberalas Mindaugas Sargūnas teigė, kad
balsus jau sklandžiai pavyksta skaičiuoti ir mintinai.

(Atkelta iš 1 p.)
Anykščiuose sumontavo radijo
stoties įrangą

Konkursas „atskiro dėmesio
nevertas“, bet pešasi jau pusantrų
metų

Eglė ŠENAVIČIENĖ, Anykščių
miesto gyventoja:
- Mano nuomone, paminklus tarybiniams rašytojams gal reikėtų
nugriauti, jų atsisakyti. Kiek teko girdėti, dabartinėse mokyklinėse programose jų nėra.

Viename lange pasodinti Brisių,
kitame – baltą katytę
Tautvydas
KONTRIMAVIČIUS, Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas,
muziejininkas, apie „Laimės žiburio“ apšvietimą prieš kelis dešimtmečius:
„Žmonės šneka, kad kažkas tuo
metu ten buvo padaryta. Jau projektuojant patį antkapinį paminklą buvo
numatyta, kad iki viršaus užlipama ir
tuose languose galima kažką daryti...“

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Sandra
KRIVINSKIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Manau, kad ne. Mokykloje mokiausi šių rašytojų kūrybos, patiko
Salomėjos Nėries eilėraščiai. Šie rašytojai savo gyvenamuoju laikotarpiu
gal neturėjo kitos išeities, o jų kūrybinis palikimas man abejonių nekelia.

savaitės citatos

Apie tai, kaip vyksta viešasis pirkimas įsigyti 20 100 Eur kainuojančią elektroninę balsavimo įrangą,
„Anykšta“ ne kartą teiravosi Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno Blazarėno. Paskutinį kartą R.
Blazarėnas tik epizodiškai užsiminė,
kad tarp dviejų viešajame konkurse

Tai, kad viešasis pirkimas elektroninės balsavimo sistemos įsigijimui ir diegimui neįvyko, paskelbta
viename iš lapkričio 30 dienos rajono Tarybai pateiktame sprendimo
projekte. Įrangos įsigijimui numatytas lėšas rajono Tarybai pasiūlyta
paskirstyti kitoms savivaldybės reikmėms.
Kodėl balsavimo įrangos konkursas neįvyko, nors kandidatų jame
dalyvauti buvo, rajono Tarybos posėdyje domėjosi socialdemokratas
Dainius Žiogelis.
„Balsavimo įrangos pirkimo
konkursas neįvyko, kadangi buvo
vykdomi teisminiai ginčai. Ir dėl to
konkursas buvo nutrauktas. O dabar
jau pateikta paraiška, perkam iš naujo, metų pabaigoje bus aiški suma ir
bus apsispręsta dėl įrangos pirkimo
kitais metais“, - apie tai, kad ties antruoju nesėkmingu bandymu įsigyti
balsavimo įrangą sustoti neketinama,
kalbėjo savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka.
Beje, tai jau antrasis kartas, kai šis
viešasis konkursas neįvyko – antrą
kartą jis buvo paskelbtas šių metų
rugpjūtį.
Balsavimo įrangos ypač įsigeidė
meras
Priminsime, kad elektroninę balsavimo įrangą, kuri skaičiuotų 25 rajono Tarybos narių balsus, nuspręsta
pirkti darbą pradėjus šios kadencijos
anykštėnų išrinktiesiems, pastebėjus,
kad mintinai skaičiuoti sekasi ypač
sudėtingai. Už dešimtis tūkstančių
vertės balsavimo įrangos įsigijimą
tuomet ypač aktyviai pasisakė rajono meras Kęstutis Tubis. Tuo tarpu
opozicijai priklausantys socialdemokratai tokį pirkinį kritikavo ir siūlė
pinigus panaudoti svarbesnėms gyventojų problemoms spręsti.
Skaičiuoti jau išmoko mintinai
Rajono Tarybos narys, liberalas
Mindaugas Sargūnas, kuriam rajono
Tarybos posėdžiuose tenka skaičiuoti į viršų iškeltas balsuojančių kolegų
rankas, „Anykštai“ prisipažino, kad
nuo kadencijos pradžios jau išmoko
balsus skaičiuoti ir mintinai.

Rajono Tarybos narys, socialdemokratas
Donatas
Krikštaponis įsitikinęs, kad
balsavimo įrangai numatytus
tūkstančius rajono biudžeto
lėšų galima išleisti svarbesniems reikalams spręsti.
„Ta balsavimo įranga būtų gerai, o
kai jos nėra, verčiamės tuo, ką turime“, - sakė M. Sargūnas.
Jaunojo rajono Tarybos nario įsitikinimu, labai svarbu atnaujinti posėdžių vaizdo transliavimo įrangą (tai
numatyta padaryti įsigyjant balsavimo įrangą).
„Šiai dienai kokia ten kabo įranga, nieko neįmanoma pamatyti ir iš
kompiuterių prisijungti, žiūrėti, nes
įranga labai sena. Mikrofonai visi
čerškia, barška“, - savivaldybės turimą įrangą įvertino M. Sargūnas.
Kodėl taip ilgai užsitęsė posėdžių
balsavimo įrangos pirkimas, M.
Sargūnas prisipažino priežasčių nežinantis: „Nelabai mums ir aiškina
savivaldybės administracija. Sako,
kad pirkimas nepavyko, įranga bus
vėliau.“
Įžvelgia „negerus dalykus“
Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis
„Anykštai“ sakė, kad savivaldybės
organizuojamas viešasis pirkimas
įsigyti balsavimo įrangai – „bereikalingas dalykas“.
„Tai lėšų išmetimas. Iki šiol kas
norėjo, tas girdėjo rajono Tarybos
posėdžių transliacijas. Galima apsieiti ir be balsavimo įrangos. Balsams
suskaičiuoti išrinkti komisijos nariai,
o tas lėšas, numatytas įrangos pirkimui, galima panaudoti kitiems dalykams“, - sakė D. Krikštaponis.
Išgirdęs, kad vieni iš pretendentų
savivaldybei tiekti balsavimo įrangą
yra su „Nykščiais“ anksčiau reikalų
turėjusi UAB „Muzikos ekspresas“,
D. Krikštaponis sakė:„Tai neskaniai
kvepia ir yra negeras dalykas.“
-ANYKŠTA

užjaučia

Juozui LEŠČINSKUI
Nuoširdžiai užjaučiame,
mirus mylimai žmonai.
J. Biliūno g. 6 namo 1-os
laiptinės butų gyventojai

Atrasti dar gali, bet pamatyti
sunkiai – 23 val. mieste
gesinama šviesa

Daiva GASIŪNIENĖ, Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji
architektė, buvusi Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėja, apie
Anykščių kalėdinį papuošimą:
„Taip, žmonėms miesto eglė dažniausiai yra traukos centras, bet norėčiau, kad jie atrastų ir pamatytų kitas
erdves“.
Daugiau pozityvo – už tai eglė
kasmet nauja
Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, buvęs Anykščių rajono mero
patarėjas, apie miesto eglę:
„Kalbant apie miesto eglę – ką čia
pasakysi, tie patys papuošimai jau
treji ar ketveri metai...“
Kirskit, bus rezervas piliai
statyti
Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių
regioninio parko direktorius, apie
kirtimus prie „Laimės žiburio“:
„Per tiek metų miškas užaugo ir,
norint obeliską atidengti, reikia iškirsti labai daug miško“.
Ne jaunyn visi eina, atsiranda
klausos problemų
Donatas KRIKŠTAPONIS, rajono Tarybos narys, socialdemokratas, apie viešąjį pirkimą balsavimo įrangai įsigyti:
„Tai lėšų išmetimas. Iki šiol kas
norėjo, tas girdėjo rajono Tarybos posėdžių transliacijas“.
Jeigu jūsų niekas nepasiklauso,
sakykit drąsiai
Sigutis OBELEVIČIUS, Anykščių rajono vicemeras, botanikas,
apie savo mėgstamiausią gėlę:
„Jeigu pasakysiu, kad tai – kanapė,
nežinau, ar bus gerai...“
Sužinojot, kad šiam
„nabašnikui“ šviesos trūksta?
Tautvydas
KONTRIMAVIČIUS, Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas,
muziejininkas, apie „Laimės žiburio“ apšvietimą:
„Ar šviesa išniekina kapą? Nepasakyčiau. Kai statome žvakes ant kapų,
tai negalvojame, kad „nabašnikui“
pašviesdami, mes niekiname jo ramybę“.

iš arti
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Meno objektu gali tapti bet kuris daiktas
Ketvirtadienio (gruodžio 7 d.) vakare Anykščių koplyčioje vyko
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų kursinių ir
baigiamųjų darbų parodos atidarymas. Skulptūrų parodą pristatė iš Anykščių krašto kilęs skulptorius, VDA Telšių fakulteto dėstytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Osvaldas Neniškis.

Telšių fakulteto dėstytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys
Osvaldas Neniškis ir po daugelio metų tebesijaučia anykštėnu.
Skulptorėmis tapti siekia
ir merginos
Iš Telšių į parodos atidarymą
atvyko Telšių fakulteto dekanas
Ramūnas Banys, dėstytojas O. Neniškis ir pora studentų. Telšių fakulteto dekanas R. Banys pristatė, kuo
gyvena šis Žemaitijos miestas, kaip
veikia VDA Telšių fakultetas. Vėliau „vadeles“ iš dekano perėmęs
O. Neniškis pasakojo, kaip gimsta skulptūros, palietė paties meno
šiandieninę sampratą ir kūrybos
galimybes. Įdomu, kad skulptoriais
šiais laikais tapti pageidauja ir merginos. Pasak O. Neniškio, tai nieko
keisto, nes šiuolaikines skulptūrų
gamybos priemones jos nesunkiai
suvaldo.
Į Anykščių koplyčią svečiai atvežė keliolika studentų darbų, paga-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie kitąmet vyksiantį
10-ąjį, jubiliejinį muzikos festivalį
„Devilstone“, kuriame skamba
nemažai kūrinių apie mirtį ir tamsą, Anykščiuose visi lyg susitarę
ėmė kalbėti apie... šviesą. Manau,
kad tokį toną tokioms diskusijoms
greičiausiai uždavė artėjančių Kalėdų laukimas, tačiau imta kalbėti
ne tik apie suspindusią Anykščių
miesto kalėdinę eglę, tačiau ir
apie tai, kad apskritai tos šviesos
mūsų mieste yra per mažai.
Lyg puikiai suvokdama, jau
antrus metus iš eilės, Anykščių rajono savivaldybė paskelbė apžiūrą
– konkursą „Šviečiantys Anykščiai“. Skelbiama, kad šios apžiūros-konkurso tikslas „įvertinti ir
išrinkti šventiškiausiai apšviestus
Anykščių rajono objektus, skatinti
bendruomenes, įstaigas, įmones,
organizacijas, visus rajono gyventojus artėjančių Šv. Kalėdų ir Nau-

mintų iš įvairios medžiagos.
O. Neniškis pristatė kiekvieną
parodos darbą. Jis paaiškino, kuo iš
esmės skiriasi Vilniaus dailės akademijos ir Telšių skulptūrų kūrimo
tradicijos. Pasak svečio, vilniečiai
daugiau orientuojasi į grynąjį meną,
idėją, o telšiškiai – į medžiagą. Koplyčioje demonstruojamoje parodoje studentai savo darbams taip pat
naudojo įvairias medžiagas – medį,
metalą, kalkakmenį, dolomitą,
granitą. Beje, kai kurias idėjas O.
Neniškis sako parsivežęs iš užsienio. Sakykim, skulptūroms naudoti
kalkakmenį. „Vokietijoje pamačiau,
kad yra sukurta ištisa skulptūros iš
kalkakmenio kultūra. Šis akmuo,
iškastas iš žemės, nors yra sąlyginai
minkštas, nebijo kritulių, šalčio, o
bėgant metams tik tvirtėja. Pagalvojau, kad ir mes turim dolomito,
jųjų metų švenčių proga papuošti
pastatus, namus, gyvenamąją,
darbo aplinką, ugdyti žmonių
kūrybiškumą, skatinti aukšto estetinio lygio aplinkos puošimą, kurti
aplinkos šventinio apšvietimo instaliacijos tradicijas.“ Ir čia labai
taiklų komentarą šia tema portale
anyksta.lt parašė skaitytojas Nerijus: „Apie kokius dar šviečiančius
Anykščius kalbame..... Pirmiausia
apšvieskite automobilių stovėjimo
aikšteles nakties metu nors vienu
šviestuvu, nes vagystės nesiliauja,
ypatingai Ramybės mikrorajone.
Žmonėms nebe švenčių šviesa
svarbi, o jų turto saugumas. Jei
jau spaudoje eskaluojama, kad
savivaldybė turi sutaupiusi lėšų,
tai galbūt dalį jų galėtų panaudoti
anykštėnų saugumui ir jų turto
apsaugojimui?“
Visiškai pritardamas skaitytojui
turėčiau pastebėti, kad iki šiol
nesugebama tinkamai apšviesti
net paties Anykščių miesto centro.
Jau daugelį metų geriausiai
apibūdinantis palyginimas apie
miesto centro apšvietimą – „kapų
šviesa“, o didžiausias išsigelbėjimas – skaisčiai spindinčios
„Maximos“ vitrinos. Patikėkite,
kuomet prieš lipant į autobusą
„šviečiančių Anykščių“ centrinėje
aikštėje piniginėje tenka sugraibyti reikiamus centus, dažnai
pagalvoji, kokius niekus jie ten iš
tiesų toje savivaldybėje tauzija.
Apie šviesą Anykščiuose pastarosiomis dienomis ėmė kalbėti net
patys anykštėnų išrinktieji. Štai,

tai savotiškas mūsų marmuras, kad
ir nelabai baltas, bet iš jo galima
skulptūras gaminti“, - pasakojo O.
Neniškis.
„Bambalys“ ant pjedestalo
Parodoje demonstruojamų skulptūrų tematika taip pat įvairi, tačiau
jos nėra tik formos. Kaip sakė O.
Neniškis, menas ir filosofija eina
kartu. Sakykim, akmuo, kuriame
įmontuotas virtuvinis čiaupas, o iš
jo krano „išteka“ akmuo. O. Neniškis paaiškino, kad taip studentai pavaizdavo Lietuvos aktualiją – emigraciją.
Išdidžiai parodoje stovi dar vienas
Lietuvos gyvenimo simbolis, sukurtas studentų – paglamžytas „bambalys“. Dalis parodos skulptūrų pagamintos iš įprastos mums medžiagos
– lauko rieduliukų. O. Neniškis kalbėjo, jog Telšiuose yra gera erdvė
prie ežero, todėl studentai kuria dekoratyvines skulptūras, kurios geriausiai atrodo gamtinėje aplinkose.
„Štai keletas skulptūrų, kuriose
studentai turėjo pavaizduoti tuštumą. Jos gražiai atrodo prie vandens,
kai bangos užlieja akmenyse esančias ertmes“, - kalbėjo O. Neniškis.
Parodoje demonstruojama neįprasta kinetinė skulptūra „Automechaniko pagalvė“, kurios autorius
Marius Bumbulis taip pat atvyko
į parodos atidarymą Anykščiuose.
Šios skulptūros esmė, kaip pasakojo O.Neniškis, judesys metalinės
pagalvės, sukurtos iš įvairių automobilio detalių, viduje. Skulptūra sumontuota su davikliu, kuris,
reaguodamas į praeinantį žmogų,
įsijungia, o tada skulptūros viduje
kažkas ima brazdėti. Kaip juokavo
O. Neniškis, studentas remontavo
savo BMV, o galiausiai iš jo sukūrė
skulptūrą.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Taip pat parodoje demonstruojamos ir iš ketaus tarptautinime
simpoziume Lenkijoje nulietos studentų skulptūros. „Bet kuris daiktas
gali tapti meno kūriniu. Štai vienas
studentas pavaizdavo savo sesės
vilnones kojines“, - rodydamas į
vieną liejinį aiškino O. Neniškis.
Tarmės neišsižadėjo
O. Neniškis gimė Svėdasuose,
čia baigė pradinę mokyklą, kaip
pats juokavo, buvo padūkęs, tai
mokytojai džiaugėsi, kai išvyko,
vėliau mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokyklose.
Baigė Vilniaus dailės institutą, įgijo
dailininko skulptoriaus išsilavinimą. Nuo 1982 m. iki šiol O. Neniškis gyvena ir dirba Telšiuose.
Baigiantis parodos pristatymui,
O. Neniškis su parodos lankytojais prakalbo aukštaitiškai, gražiai
svėdasietiškai paprašė „porkerio“.
Paklaustas, ar per tiek metų išmoko žemaitiškai, O. Neniškis purtė
galvą. „Žemaičiu reikia gimti. Kažkiek galėčiau pakalbėti, bet skambėtų juokingai. Augau Svėdasuose,
tai šita tarmė prilipo prie manęs“,
- savo tapatybę apibūdino O. Neniškis.
O paklaustas, ar, jo manymu,
Anykščiai galėtų sukurti tokį meninį gyvenimą, koks vyksta Telšiuose, O. Neniškis dėstė, kad regionus
reikia stiprinti, o sąlygos tam palankios – dalis menininkų keliasi iš
didmiesčių. „Telšiai turi gilias vaizduojamojo meno tradicijas, tačiau
kuriant viskas įmanoma ir Anykščiuose. Žinot, dabar juk sakoma,
kad kiekvienas žmogus yra kūrėjas,
tačiau ne visi apie tai žino“, - įsitikinęs O. Neniškis.
Beje, anykštėnams parodos atidarymo metu buvo parodyta teatra-

lizuota „Kelionės teatro“ muzikinė
programa, kurią atliko aktorė Donata Kielaitė. Aktorė kalbėjo, kad jos
pažintis su O. Neniškiu ir jo kūryba
užsimezgė Telšiuose, kur vaikščiodama pamatė jai labai patikusią
šuns skulptūrą. Tai buvo Telšiuose
stovinti viena iš daugelio O. Neniškio skulptūrų „Lietuvos skalikas“.
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų kursinių ir
baigiamųjų darbų skulptūrų paroda Anykščių koplyčioje veiks visą
gruodžio mėnesį.

liberalas Saulius Rasalas sociabai prastai yra apšviestas Anykšliniuose tinkluose iškėlė klausimą,
čių rajono savivaldybės pastatas
kodėl Anykščiuose ant stulpų
ir dėl to jis atrodo „liūdnai“.
sumontuoti miesto ženklai šviečia
„Valdant Tubio komandai, savitik per šventes.
valdybę dengia tamsūs debesys ir
„Tuo metu, kai organizavojoks apšvietimas neprasimuš...“, me šviečiančių miesto ženklų
įžvelgė komentatorius „Zirzeklis“.
padarymą, buvo galvojama, kad
Tačiau panašu, kad opozicijoje
jie švies kas dieną ir reprezentuos
esančio D. Krikštaponio pareišAnykščius“,
kimas galimai
- piktinosi
...Nuotaikingas
fonas turėjo visai kitą
buvęs Anykščių
prieš artėjančias šventes, mintį.
rajono savival„Čia ne apie
tačiau ko verti tie turistams
dybės admilemputes, o apie
spindintys stulpai, kai vietos padėtį savivalnistracijos
gyventojas nelaimingas...
direktoriaus
dybėje turėta
pavaduotojas
omenyje?“,
S. Rasalas.
- mįslingą D. Krikštaponio pareišPortalo anyksta.lt komentatokimą, atrodo, vis dėlto perkando
riai į šį klausimą rado ne vieną
portalo anyksta.lt skaitytojai.
atsakymą. Vieni svarstė, kad dėl
Gudrus vieno iš opozicijos
to gali būti kaltas rajono mero
atstovo žingsnis apie problemas
Kęstučio Tubio užsispyrimas ant
Anykščių rajono savivaldybėje
Šeimyniškėlių piliakalnio statyti
kalbėti pasitelkus šviesos metamedinę pilį, esą reikia jos statyforą...
boms taupyti. Kiti, reaguodami į
O, taip, mes neaptarėme
naujausius įvykius savivaldybės
pagrindinio šių dienų Anykščių
fronte, kuomet buvo plombuošviesos šaltinio – Anykščių miesto
jamos neįtikusių pavaldinių
Kalėdų eglės. Jeigu jos šiemet dar
kabinetų durys, įtarinėjo, kad gali
nepalankėte ir neturėsite galimybūti užplombuotos net ir pačios
bės to padaryti, į savo „Faceboviso miesto elektriko, kuris įjungia
ok“ paskyras drąsiai galite kelti
miesto apšvietimą, skatiklio
pernykštės ar net užpernykštės
durys... Nuotaikingas fonas prieš
miesto Kalėdų eglės nuotraukas.
artėjančias šventes, tačiau ko verti
Ji lygiai tokia pati, kaip juokautie turistams spindintys stulpai, kai
ja anykštėnų vaikai, „dviračių
vietos gyventojas nelaimingas.
ratais“ puošta. Primenant, kokią
Problemų dėl šviesos mato ne
aukštą kartelę Anykščių rajono
tik S. Rasalas. Socialdemokratas
savivaldybė sau kelia, bandydaDonatas Krikštaponis pastebėjo,
ma Anykščiams gauti Europos
kad lyginant su kitais miestais, lakultūros sostinės titulą ar įsirašyti

tarp pasaulinių UNESCO miestų,
reikėtų gerokai pasistengti. Nors
tai mažai ką bendro turi su mano
anksčiau minėtais siekiais, tačiau
Anykščių kalėdinė eglė minimum
turi būti geresnė už Kavarsko ar
Širvintų.
Tuoj pat atsiras skeptikų, kurie
sakys, kad puošniai Kalėdų eglei
reikėtų daugybės pinigų. Visai ne.
Ir tai sako komentatoriai, kurių
taip nemėgsta kai kurie valdžios
atstovai, tačiau kurie pateikia
tiek daug gerų idėjų, į kurias tik
belieka įsiklausyti. Visai pritarčiau vienam iš siūlymų kitąmet
Anykščių miesto kalėdinę eglę
įrengti Anykščių miesto parke. O
ją papuošti duoti galimybę pačiai
Anykščių bendruomenei. Tegul
būna dvi Kalėdinės eglės. Pažiūrėtume dar kuri būtų geresnė...
Jei po visų paskutinių politikų
bei komentatorių pareiškimų
apie šviesos trūkumą Anykščių
rajone jos taip ir neatsiras
daugiau (dar kartą priminsiu,
kad biudžeto pinigai galimai
taupomi medinei piliai, o iki
naujų savivaldos rinkimų dar
nemažai laiko), lieka paskutinis
šviesos šaltinis – pilnatis. Jos
poveikiu Anykščiuose jau tampa
madinga kaltinti turinčius savo
kiek kitokią vyraujančiai nuomonei. Bet sutikite, ta pilnatis
šiandien tikras išsigelbėjimas
„Spindinčiuose Anykščiuose“,
kurių neapšviestose automobilių
aikštelėse nekliudomai šmirinėja
vagys.

„Bambalys – vienas iš dabarties simbolių.

Studento sesers kojinės tapo
skulptūra.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Paprasčiausiai pasiilgau arklio...
Mintis sukurti Arklio ir agrarinės Lietuvos muziejų kilusi dar tarpukariu, ją įkūnyti svajota Dotnuvoje, realizavosi tik 1978 m., kuomet profesorius Petras Vasinauskas su bendraminčiais tokį
muziejų įsteigė Niūronyse.
Buvo tai visuomeninis muziejus, kuriam eksponatai rinkti visoje šalyje su šventa nuostata priimti
juos kaip dovaną, visi eksponatai turėjo būti dovanoti, kaip ir kiekvienam gyventojui sudėjus po
porą rublių būtų gebėję pastatyti analogų neturinčius pasagos formos rūmus su muziejaus salėmis,
saugyklomis, arklidėmis ir kitomis įdomybėmis...

Žirgelio pavidalo kelrodė vėjarodė.

Niūronių kaime įkurtas Arklio muziejus bėgant metams nepraranda aktualumo.
Literatūra, gamta ir kultūra
Pasirinko muziejui vietą prie
pat Anykščių todėl, kad tuo
metu, brandžiais socializmo
metais, kuomet jau ir prasčiausi kolchozai šiek tiek prakuto,
rajonas buvo gausiai lankomas
turistų, todėl norėjo dar labiau
sustiprinti turistinio vystymosi
keliu žengiantį regioną dar vienu
įdomiu objektu. Tuose namuose
tarpukariu gyveno Klemensas
Trajackas su savo žmona Ona.
Neblogą ūkį buvo įsigijęs, kuomet su nemenku dolerių bagažu
sugrįžo iš Amerikos. Nors amerikonas, bet ne socialistas, o geraširdis katalikas, žmogus, kuris
savo samdinius mylėjon taip,
kaip savus vaikus derėjo mylėti,
naujai pastatytai Andrioniškio
bažnyčiai nupirko Kristaus kelio stoties gipsinius paveikslus.
Užėjus sovietams, ramybės ne-

turėjo, kartą stribų bei kareivių
pulkas užėjęs sudegino tvartus,
o po kurio laiko išgrūdo tremtin, į Sibirą. Kuomet sugrįžo, jo
sodybos trobesiai buvo jau naudojami visuomenės reikmėms.
Mokykla, kolchozo podėliai. Po
to senukų mirtis, pasilikusi vieta be pretenzijų, kurioje ir buvo
nuspręsta steigti pirmąją Arklio
muziejaus ekspoziciją.
Senojo klojimo dvasia
Įžengiame tarsi aukštyn, į kalnelį, kuriame ilgas tvartas, vos
įžengus tuoj pakvimpa kepamu
gardėsiu, mat čia be skūpos kavinė „Pasagėlė“ savo kvapus dalija. Beje, ji įsikūrusi taip pat K.
Trajacko sodybos rūsyje, didžiulėje požemio erdvėje su drėgnomis stambių riedulių sienomis..
Bunkeriu aplinkinių vadinamame.

Pasakojimas visuomet prasidėdavo panašiai, o pasakotojas
dažnai turėdavo taikytis prie vis
perstumdomų eksponatų. Tačiau
dabar pradžia tarsi ir logiška vežėčios... Universalus ūkininko vežimaitis - juo vežiodavo
visokiausius dalykus ūkyje, juo
veždavo į malūną grūdus, visokį
gėrį į turgų, net taip trokštamą
parduoti bekoną į medinį narvą
uždaręs gabendavo į artimiausią
geležinkelio stotį. Ant neaukštų „bortukų“ uždėję sėdynę su
minkštomis spyruoklėmis dardėdavo ir į bažnyčią ir svečiuosna
pas artimuosius pasižmonėti.
Kartais į metines šventes net į
kelintą parapiją.
Tad vežėčios čia - pats svarbiausias, universaliausias ūkininko vežimaitis, už kurio jau rikiuojasi speciali technika: koros
vežti šienui, didžiulis dvikinkis
„furgonas“, kelius tiesiant nau-

Programos „Ir tada buvo Žalgiris“ dalyviai. Pirmasis iš kairės stovi arklio muziejaus vedėjas Mindaugas Karčemarskas.

dota „savivartė“ - vežimaitis apskritu, pečiu stumtelėjus patogiai
išsiverčiančiu lopšiu, eigulio bei
ūkvedžio „ožys“, po to jau prašmatnesnės vežėčios, lineikos,
kalamaškos išeigai. Kai kurie
tų vežimaičių - patys tikriausi
tarpukario laikų sportiniai automobiliai, kuriuos pašėlęs kumelys tepdavo neregėtu spartumus,
tiesiog geležine, laukine jėga...
Kinkymo reikaliukai - čia suvalkiečių pleškės, ten aukštaitiški,
rytietiški lankai su pavalkais gera vieta nusifotografuoti jaunavedžiams tuoj po to, kai per
jungtuves, kaip sakant „užmovė
pavalkus“. Rogių, rogučių, rogelių, visas Kalėdų senelio „autoparkas“. Tik gaila, kad mūsų
žiemos veik be sniegų pasiliko,
tai tuoj daug kam bus visai nebeaišku, ar jomis sniegais važinėtis, ar vandenimis plaukioti juk kai kurių „lugnelių“ formos
labai jau pūstų ežerinių valčių
kontūrus primena. Vienas unikaliausių eksponatų - Pienagalio
ūkininko Strolios lenktyninės
rogutės, su kuriomis jis sėkmingai dalyvaudavo žirgų lenktynėse ant mūsų apylinkių ežerų bei
Sartų ledo tuoj po karo.
Visus savo didybe pribloškia
kelionių žirgais mėgėjų, propaguotojų rekonstruota ir žygyje
nuo pačio rusiškojo Estijos pasienio iki pat Varšuvos, senuoju
„traktu“ važiavusi karieta. Bene
svarbiausias istorinis palikimas,
jį jubiliejinėms kelionėms muziejininkai dar dažnokai panaudoja yra profesoriaus P. Vasinausko vežimaitis „lineika“.
Juk profesorius P. Vasinauskas

tikino: „Arkliu važiuoti - didžiausias malonumas... Lėtas važiavimas - svarbiausias dalykas. Lėtumas - turizmo pagrindas. Lėtai
stebėdamas aplinkos daiktus, pastatus ir visa kita geriau juos įsidėmi ir kartu pailsi. Iš tikro pajunti
tai, kas vadinama malonumu.”
Artojus nepavargstančius įamžinantys arklai, plūgai, plūgeliai įvairiausi
bei linų pramonės įranga. Juk išauginti
linus, o po to juos taip išdirbti, kad išeitų drobės nuostabiausios, šitiek darbo,
sumanumo reikia. Kadaise viską atlikdavo rankomis, o vėliau jo ėmė brukti,
minti jaujose arklių sukamomis mašinomis. Tad nors mažiausiu sprindžiu
dieną pailginęs sukdamas girnas gali
eiti į naująjį amatų centrą - sužinoti ir
pamatyti, kaip audžiamos gražiausios
rinktinės drobės.
Trajacko namuose
Toks iš pažiūros nedidukas,
tiems laikams modernus, jau ne
sodietiško išplanavimo namelis
buvo kelis kartus rekonstruotas
ir palengva tapo amatų centru.
Čia daugybė įdomybių, susijusiu
su audimo stebuklais, audinių,
juostų ekspozicija, kelios staklės, prie kurių visuomet nors
viena audėja darbuojasi, dievišku kantrumu apsišarvavusi ką
nors gražaus audžia.
Įsikūrė čia ir puodų žiedėjos,
lipdytojos, po paskutiniosios rekonstrukcijos jų kūrybinės erdvės išsiplėtė į erdvius požemius.
Skamba čia lankytojų balsai į
mūro sienas ir nugludintų puodų
apskritumus atsimušdami.
(Nukelta į 11 p.)

Jau daugiau nei du dešimtmečius arklio muziejuje ekskursijas
veda, etnografinį paveldą tyrinėja istorikas Egidijus Musteikis.
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Žiemos vakarą - vasara
daiva.g@anyksta.lt
kvepianti knyga
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Gruodžio 4 d., antradienį, Anykščių koplyčioje buvo pristatyta knyga „Žemė kelia žiedą“. Tekstus
knygai parašė anykštėnas rašytojos, ne vienos knygos autorius Vygandas Račkaitis, o spalvotomis
nuotraukomis rašytojo tekstus iliustravo „Anykštos“ redaktorius, žurnalistas Jonas Junevičius.
Susirinkusieji į renginį turėjo progą ne tik nuotraukose pamatyti Anykščių šilelyje augančius augalus, bet ir paragauti vaistažolių arbatos bei pasiklausytti pasakojimo apie natūralią, mūsų krašte
gaminamą kosmetiką.
Viena iš įmonės „Gamtos pilnatvė“ įkūrėjų Renata Paramonova
vaistinius augalus naudoja kosmetikos gamybai. „Beje, kiekvienai moteriai patariu rankinėje visada nešiotis levandų eterinio
aliejaus – jis ir nervus sutvarkys, ir nuo migrenos apsaugos“,
– sakė moteris.
geriam tai, kas mus tonizuoja. O
štai gaurometis – kitoks augalas, jo
galima ir reikėtų vartoti labai daug,
nes jis netonizuoja, nealina mūsų
antinksčių, tačiau turi unikalią savybę – gauromečio arbata labai tinkama nuo nerimo. Ją galima vartoti ir
paprastai džiovintą, ir fermentuotą
– paraugintą“, – apie švelniai violetine spalva žydintį augalą kalbėjo
žolininkas.
Andrioniškio pievos jauną
moterį išgydė nuo ligų

Leidyklos „Petro ofsetas“ projektų vadovė, Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkė Regina Smetonaitė puikiai įvertino rašytojo Vygando Račkaičio ir „Anykštos“ redaktoriaus Jono Junevičiaus
(kairėje) knygą „Žemė kelia žiedą“ pristatė Anykščių rajono vicemeras, botanikas, knygų autorius
Sigutis Obelevičius (viduryje).
Knygos autoriai – ypač
kuklūs kūrėjai
Daugiau nei dvidešimt knygų
parašęs, per dešimt leidinių išvertęs
iš bulgarų ir rusų kalbų anykštėnas
rašytojas, poetas, publicistas V. Račkaitis atskleidė, kad daugiau nei dešimt metų knyga apie gėles gulėjo
leidykloje ir tik šiemet pavyko ją išleisti. 500 egzempliorių tiražu knygą
„Žemė kelia žiedą“ išleido leidykla
„Petro ofsetas“.
„Pagrindinis motyvas, kodėl
pradėjau rašyti apie gėles – jų įstabus grožis. O kai pamatai ką nors
gražaus, norisi pasidalinti su kitais,
vienam to grožio tarsi ir per daug.
Tačiau, kad pamiltum, reikia pažinti.
Tad ir rašydamas šią knygą varčiau
ir vicemero, botaniko Sigučio Obelevičiaus išleistas knygas, nemažai
laiko praleidau skaitydamas enciklopedijas, žinynus... Ir po truputį gimė
knyga“, – kalbėjo V. Račkaitis.
Nuotraukų autorius J. Junevičius
renginio metu sakė, kad ieškant tinkamo kadro teko ir sušlapti, ir žeme
šliaužioti, ir tinkamo apšvietimo
laukti. Visos nuotraukos, pasak J.
Junevičiaus, darytos neišvažiuojant
iš Anykščių rajono.
Abu knygos autoriai – tiek V. Račkaitis, tiek J. Junevičius – jų garbei
surengto vakaro metu daugiau klausėsi, nei kalbėjo... Apie ką tik išleistą knygą, apie augalų gydomąsias
savybes, apie eterinius aliejus, natūralią kosmetiką pasakojo renginio
svečiai.
Vicemeras atskleidė paslaptį
Knygą pristatė Anykščių rajono
vicemeras, botanikas, knygų autorius

S. Obelevičius. Jis tarp 62 knygoje
aprašytų augalų rado ir nuodingų, ir
labai vertingų – įrašytų į Lietuvos
raudonąją knygą. Nors S. Obelevičius rašo labiau mokslines knygas,
ši anykštėnų autorių pažintinė knyga
didelių vicemero priekaištų nesusilaukė. Kaip tik S. Obelevičius pabrėžė turtingą V. Račkaičio žodyną
pristatant vieną ar kitą augalą.
„Pabudo vėjas. Pasileido išilgai
pievos. Skaidriame vėjo glėbyje
kibirkščiuoja pražydusios šilkažiedės gaisrenos. Vėjas, rodos, ims ir
nusineš į nuskaidrėjusias vasaros
tolumas tas gyvas žiežirbas...<...>
Gaisrenos... Ir vardu, ir savo žiedų
kibirkštimis šie virš lankų pasistiebę
žolynai neša ugnį. Iš vasaros į vasarą...“ – tai tik dalis teksto, pristatančio gaisreną.
Gyrė S. Obelevičius ne tik rašytojo V. Račkaičio turtingą kalbą, bet
ir fotožurnalisto J. Junevičiaus ypač
kokybiškas nuotraukas, kurios, pasak vicemero, yra tokios profesionalios, „neapdirbtos ir nepatobulintos“,
kad pamačius nuotraukoje augalą,
tikrai jį atpažinsi ir gamtoje.
Beje, renginio metu vicemeras
išdavė ir nedidelę paslaptį apie savo
mėgstamiausią augalą: „Jeigu pasakysiu, kad tai yra kanapė, nežinau,
ar bus gerai... O jeigu rimtai, mano
mėgstamiausias toks augalas, kurio
dar savo kolekcijoje neturiu, bet noriu įsigyti...“
Arbatą reikia ne tik gerti, ją
būtina ir uostyti
Arbatinės „Arbatos magija“ šeimininkas, žolininkas Ramūnas Daugelavičius vakaro svečiams pasakojo apie vaistinius augalus bei vaišino

savo rankomis surinkto gauromečio
arbata.
„Mano pažintis su vaistiniais
augalais prasidėjo labai pamažu.
Susipažindavau su viena gėle, paragaudavau iš jos pagamintos arbatos,
jaukindavausi... Ir supratęs, kad gyvenu ypač švarioje, pramonės gamyklų išmetamomis nuodingomis
atliekomis neužterštame krašte, nebegalėjau arbatų siųstis iš Japonijos
ar Kinijos. Tiesiog pradėjau braidyti
po Anykščių rajono pievas ir jose
rinkti augalus arbatoms gaminti“, –
kalbėjo R. Daugelavičius.
Pasak žolininko, gėlių žiedų arbatą reikia ne tik gerti, bet ir ją uostyti.
„Vasarą, kai pats žiedų kupėjimas,
skinkit gėles ir kuo daugiau jų vartokit. Šviežių žiedų negalima užpilti
karštu vandeniu, tik vėsiu... Dar labai svarbu uostyti geriamą arbatą. Iš
žiedų išsiskiriantys eteriniai aliejai
veikia mūsų smegenis. Per uoslę,
kaip ir per skonį, mes gauname vertingiausias augalo savybes.
Norėdami pamaitinti savo kraują,
vartokit daug ryškiai žalios spalvos
augalų, pavyzdžiui, pienės lapų. Ne
blankios parduotuvėje gulinčios salotos maitina mūsų organizmą, o
ryškiai žaliuose augaluose susikaupęs chlorofilas. Jo cheminė formulė
labai artima kraujo cheminei formulei, tad patariu ne tik salotas gaminti
iš augalų, bet ir juos sutrinti ir miltelius įmaišyti, kad ir į egzotinių vaisių
kokteilius“, – patarimų nešykštėjo
R. Daugelavičius.
Jis papasakojo ir apie augalą, kurio mes vartojame labai mažai, arba
net iš viso nepažįstame. Tai – gaurometis. „Žmonės dabar gyvena tokiu
tempu, kad rasti laiko išgerti paprastos arbatos beveik neturi kada. Mes

Augalų pasaulis nesvetimas ir dabar jau anykštėnei, įmonės „Gamtos
pilnatvė“ vienai iš įkūrėjų Renatai
Paramonovai. „Aš neturėjau jokio
supratimo apie vaistinius augalus.
Užaugau mieste medikų šeimoje,
todėl labai puikiai žinojau daugelio
vaistų pavadinimus, ką jie gydo ir t.t.
Būdavo, kad nueidavau pas mamą
į ligoninę, o ji dirbo Vaikų skyriuje,
iššniukštinėdavau visas spinteles, rašydavau receptus... Ir nuo vaikystės
labai daug sirgau ir, žinoma, buvau
gydoma vaistais. Į dideles vaistų
dozes organizmas reaguodavo baisiomis alergijomis. Aš žinojau, kad
viskas, kas yra natūralu – medus,
žolelių arbatos - man kenkia, odą iš
karto išberdavo. O prieš septynerius
metus draugė, su kuria susipažinau
Vilniuje, pakvietė į Andrioniškį.
Viešėjau senoje troboje, braidžiau po
pievas ir grožėjausi augalais, tik nei
aš jų pažinojau, nei kvapus skyriau.
Kadangi blogai jaučiausi, vakare
draugė išvirė pelkinio vingiorykščio
arbatos, o ryte atnešė puodelį jonažolių arbatos... Ir kaip manot, kas
nutiko? Ogi nieko, nei mane išbėrė,

nei blogiau pasijutau. Priešingai, atsirado daugiau sveikatos ir galėjau
atvažiuoti į šią koplyčią pasižiūrėti režisierės, aktorės Birutės Mar
spektaklio „Jis ir ji“. Viso spektaklio
metu praverkiau, tačiau žinojau, kad
būtinai čia sugrįšiu, kad čia gali būti
mano namai...“, – savo patirtimi, išgyvenimais dalijosi moteris.
R. Paramonova pasakojo, kad jau
persikėlusi į Anykščius nepamiršo tų
stebuklingų Andrioniškio pievų ir jau
drąsiai lietė, skynė augalus ir galvojo,
ką galima iš jų sukurti, kad žmogus
perimtų gerąsias jų savybes. Prisirinko pelkinių vingiorykščių, jonažolių, kraujažolių ir vaistinės taukės.
Šiuos augalus „sučeškavojo“, sudėjo
į stiklainiukus ir užpylė labai aukštos
kokybės kosmetiniu aliejumi. „Net
nežinojome, kas išeis, tačiau draugė
kažkur buvo perskaičiusi, kad tuos
stiklainiukus reikia sudėti į juodą maišą ir šiltnamyje laikyti apie 40 dienų.
Pasirodo, būdamas šilumoje, saulės
šviesoje aliejus absorbuoja, ištraukia
gerąsias vienokio ar kitokio augalo
savybes ir išeina labai kokybiškas,
vitaminų A ir E gausus aliejus. Vėliau
sutikom žmogų, kuris P. Amerikoje
turėjo gamyklą, kurioje gamino natūralią kosmetiką, jis ir atskleidė mums,
kaip galima tą aliejų panaudoti, ką
iš jo, „papuošus“ eteriniais aliejais,
galima pagaminti“, – kalbėjo R. Paramonova.
Dabar „Gamtos pilnatvėje“ dirbančios moterys gamina natūralius,
sudėtimi turtingus muilus, kremus,
lūpų balzamus, įvairius aliejus.
Knygą „Žemė kelia žiedą“ galima įsigyti „Pegaso“ knygyne (Vilniaus g. „Norfa“) arba Anykščių
koplyčioje.

2953 Arbatinės „Arbatos magija“ šeimininkas, žolininkas Ramūnas Daugelavičius sakė, jog išbandęs Lietuvoje augančių
vaistinių augalų arbatas, jų siųstis iš Kinijos ar Japonijos „nebeleido širdis“. 			
Arūno AVIŽOS nuotr.

2017 m. gruodžio 9 d.

sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Šri Lanka. Indijos vandenyno perlas (subtitruota).
12.50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įstabiausios
Indonezijos salos (subtitruota).
13.45 Puaro. N-7.
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Pramoginė laida „Editos
šou“. N-7.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Premjera. Laisvės kaina.
Partizanai. N-7.
21.55 Premjera. Laiko tiltas.
N-14.
24.00 Dvylika beždžionių. N-14.
2.05 Pasaulio dokumentika.
6.30 „Madagaskaro pingvinai“.
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.20 „„Nickelodeon“ valanda.
Ančiukai Duoniukai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.

8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.05 KINO PUSRYČIAI „Lukas
Skruzdėliukas“.
11.50 „Eisas Ventura. Naminių
gyvūnėlių detektyvas“. N-7.
13.35 „Vaikai šėlsta“.
14.05 „Mirtinas ginklas 4“. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas. Finalinės
kovos.
22.30 „2 ginklai“. N14.
0.40 „Patikimas piemuo“. N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.).
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7.
7.30 „Transformeriai. Maskuotės
meistrai“. N-7.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Tarzanas“.
13.15 „Devintam danguj“. N-7.
15.05 „Lizės Magvair filmas“.
N-7.
16.55 „Ekstrasensai detektyvai“.
N-7.
18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „X Faktorius“. N-7.
22.00 VAKARO KINO
TEATRAS „Kelnėse dar ne senelis“. N-14.
0.05 „Tu esi čia“. N-14.
6.30 Galiūnų čempionų lyga.
Kiurasao (k). 2017 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų čempionų lyga.
Jordanija.
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 „Keturios stichijos“.
12.40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“. N-7.
17.00 LKL čempionatas. Žalgiris
- Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
N-7.
21.30 „Juodasis sąrašas“. N-7.
22.30 „Gyvi numirėliai“. N14.
23.30 Kartą Meksikoje. N14.
1.25 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
3.30 Riteriai II. Už garbę ir šlovę.
6.50 „Monstrų karai“.
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Keisčiausi pasaulio restoranai“.
9.10 „Žiniuonis“. N-7.
10.15 „Būrėja“.
10.50 „Akloji“
12.00 Su cinkeliu. N-7.. N-7.
13.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.
14.50 „Širdele mano“. N-7.
16.50 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.10 Džekas Kaktusas. N-7.
21.00 Pasižadėjęs kitai. N14.
23.15 Panikos kambarys. N14.
1.25 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
B.A.
7.00 Mokslo sriuba.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3.
N-7.
11.40 Savaitė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.00 Premjera. Šiandien prieš
100 metų.
21.30 LRT forumas.
22.25 Premjera. Ėvė. Mažosios
Lietuvos rašytoja
23.20 Modernus serialas.
Medičiai, Florencijos valdovai.
N-7.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Beatos virtuvė.
4.05 Pramoginė laida „Editos
šou“. N-7.
5.00 Seserys. N-7.
6.35 “Stebuklingi vaikai”
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.

9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.40 Bus visko (k).
13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
„Greitojo reagavimo būrys“. N-7.
0.50 „Sekso magistrai“. N14.
1.50 „Vampyro dienoraščiai“.
N14.
2.35 „2 ginklai“. N14.
6.25 “INOprogresas”.
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 “Legendinės legendos“.
N-7.
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7.
20.00 „Legendinės legendos“.
N-7.
21.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Kobra 11“. N-7.
23.35 „Gaudynės“. N-7.
0.35 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“. N-14.
1.30 „Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“. N-14.
2.20 „Pelkė“. N-7.

3.10 „Kelnėse dar ne senelis“.
N-14 (kart.).
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Asmens sargybinis“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „Asmens sargybinis“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 Gran Torino. N14.
23.20 Urvarausiai. S.
1.15 „Gyvi numirėliai“. N14.
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.45 Farai (k). N-7.
3.10 „Keturios stichijos“.
4.00 „Reali mistika“. N-7.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25„Juodieji meilės deimantai“.
10.30„Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
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7.30 Kultūrų kryžkelė.
8.30 Krikščionio žodis
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 Euromaxx.
9.30 Premjera. Skonio pasaka.
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Kelias į namus. (kart.).
13.30 Muzika Paliesiaus dvare.
„Beethoven. Das Trio“.
14.30 Atspindžiai.
15.00 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Skrendam.
17.00 Stilius.
18.00 Keliaukime kartu.
Schidnycios gyvenvietė.
18.30 Premjera. Kiotas.
19.15 Martyno Liuterio gyvenimas (subtitruota, kart.).
19.30 Kentervilio pilies vaiduoklis. N-7.
21.00 Marijos Meilės
Kudarauskaitės jubiliejinis kūrybos vakaras. Poezijos rinktinės
„Kai žodžių sielos ima šviest“
pristatymas.
22.30 Orkestro muzikos koncertas. „Pasiklysk, kad atrastum“.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Kino žvaigždžių alėja.
Amerikos grafičiai. N-7.
2.20 LRT OPUS ORE. Grupė
B.A.
3.20 Linija, spalva, forma.
3.50 Stilius.
4.45 Stambiu planu.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.

6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo.. Iki.. (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.00 Lietuvių gestų kalbos
raida - praeitis ir dabartis.
12.15 Skirtingų pasaulių sandūroje.
12.30 Autopilotas (k).
13.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k).
19.00 KK2 (k). N-7.
21.00 Savaitės panorama.
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 Farai (k). N-7.
23.30 Savaitės panorama (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 24 valandos (k). N-7.
4.10 Autopilotas (k).
4.35 Ne vienas kelyje (k).
5.05 Savaitės panorama (k).
5.30 Kitu kampu (k).
6.30 „Ledo kelias“. N-7
7.30 „Azija iš paukščio skrydžio“.
(kart.)
8.30 „Ekstremali žvejyba“. N-7.
9.00 „Gyvūnų manija“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Praeities žvalgas“.
10.30 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu“.
11.00 „Išlikimas“. N-7.
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7.
13.00 „Azijaiš paukščio skrydžio“.
14.00 „Taikinys“. N-7.
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Sandėlių karai“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7.
19.00 „Asteriksas ir Obeliksas.
Jos didenybės tarnyboje“. N-7.

21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Nakties TOP“. N-14.
23.00 „Daktaras Hausas“. N-7.
0.00 „Rizikingiausi policijos
darbo epizodai“
1.00 „Rizikingiausi policijos
darbo epizodai“. N-14.
07.25 „Pavojingiausios kelionės.
Bangladešas“. N-7.
08.00 „Darbščios rankos, atviros
širdys“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos
Parlamentas.
10.35 „Gurovo bylos 3. Mirtis
tiesioginiame eteryje“. N-7.
12.45 „Tarp meilės ir neapykantos“. N-7.
14.55 „Slaptas augalų gyvenimas. Išlikti“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Mano Europos
Parlamentas.
18.55 „Baudėjas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.25 „Baudėjas“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“.
N-7.
00.00 „Gurovo bylos 3. Mirtis
tiesioginiame eteryje“. N-7.
02.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“. N-7.
02.50 „24/7“.
03.30 „Gurovo bylos 3. Mirtis
tiesioginiame eteryje“. N-7.
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15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 Pamišėlis laisvėje. N-7.
23.00 „Nakties karalienė“. N-7.
0.50 „Policija ir Ko“. N-7.
1.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
2.30 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
3.15 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
4.00 Pasižadėjęs kitai. N14.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 „Concerto Grosso Bach
Plus“.
7.25 Grizis ir lemingai.
7.30 Heidė.
7.50 ARTS21.
8.20 Atspindžiai.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Durys atsidaro.
12.35 Kentervilio pilies vaiduoklis. N-7.
14.10 XII tarptautinis folkloro
festivalis „Pokrovskije kolokola“.
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 Euromaxx.
19.35 Premjera. Zoologijos sodo
daktarė 4.
20.30 Nes man tai rūpi.

21.15 Premjera. Putinas amžinai?
22.50 Naujasis pasaulis.
0.35 DW naujienos rusų kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Bliuzo vakaras.
2.00 Kolekcionierė. Drama.
N-14.
3.30 Orkestro muzikos koncertas. „Pasiklysk, kad atrastum“.
4.55 Lietuvos menininkų portretai. Sigutė.
5.30 Panorama.
6.30 #zemesukis (k).
7.00 Savaitės panorama (k).
7.30 Valanda su Rūta (k).
9.00 Žinios (k).
10.00 @rimvydasvalatka (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
15.30 Valanda su Rūta (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
8.00 „Kaulai“. N-7
9.00 „Kur giria žaliuoja“.
9.30 „CSI Majamis“. N-7.
10.30 „Grainderis“. N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.
12.30 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.

14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.
16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7.
19.00 „Kobra 11“. N-7.
20.00 „Rezidentai“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.
22.00 „Farai“. N-7
23.00 PREMJERA „Karštinė 2.
Pavasario karštligė“. S.
0.40 „Kobra 11“. N-7.
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7.
06.50 Muzikiniai sveikinimai.
7.50 „24/7“.
8.50 4 kampai.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Gurovo bylos 2.
Maitvanagiai“. N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Krikšto tėvas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“. N-7.
15.00 „Bitininkas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Gyvenimo būdas. N-7.
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“. N-7.
3.25 „Albanas“. N-7.
4.10 „Rojus“. N-7.
5.00 „Vienišas vilkas“ N-7.
5.45 „Albanas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Modernus serialas.
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas. N-7.
1.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Ėvė. Mažosios Lietuvos
rašytoja.
4.05 Emigrantai.
5.00 Seserys. N-7.
6.35 “Stebuklingi vaikai”
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.30 Nuo... Iki... (k).

13.25 „Rožių karas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA „Operacija
„Salazaras“. N14.
0.35 „Sekso magistrai“. N14.
1.40 „Vampyro dienoraščiai“.
N14.
2.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
N-7.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)
12.30 „Moterys meluoja geriau“.
N-7 (kart.)
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7.
20.00 „Prieš srovę“. N-7.
21.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 VAKARO KINO
TEATRAS „Pranašas“. N-14.
0.20 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“. N-14.
1.20 „Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“. N-14.
2.10 „Pelkė“. N-7.
3.00 „Pranašas“. N-14 (kart.).

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Asmens sargybinis“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „Asmens sargybinis“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 Drakonų tiltas. N14.
22.50 Gran Torino. N14.
1.05 „Begėdis“. S.
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.45 Farai (k). N-7.
3.10 „Juodasis sąrašas“. N-7.
3.55 „Keturios stichijos“.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25„Juodieji meilės deimantai“.
10.30„Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.
11.40 Emigrantai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Rezistentai. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas. N-7.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
2.05 Klauskite daktaro.
6.35 “Stebuklingi vaikai”
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.30 Anapus nežinomybės. N-7.
13.25 „Rožių karas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.

20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Moterys prieš vyrus. N-7.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA „Snaiperis.
Palikimas“. N14.
0.35 „Sekso magistrai“. N14.
1.40 „Vampyro dienoraščiai“.
N14.
2.25 „Operacija „Salazaras“. N14.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)
12.30 „Moterys meluoja geriau“.
N-7 (kart.)
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7.
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7.
21.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 VAKARO KINO TEATRAS
„Pagrobimas“. N-14.
0.20 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“. N-14.
1.20 „Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“. N-14.
2.10 „Pelkė“. N-7.
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.

10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7.
11.35 „Asmens sargybinis“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „PREMJERA
Nepataisomi“. N-7.
20.30 Farai. N-7. Realybės šou
21.00 Ponas ir ponia gangsteriai.
N-7.
23.05 Drakonų tiltas. N14.
0.55 „Begėdis“. S.
1.50 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.35 Farai (k). N-7. Realybės šou
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25„Juodieji meilės deimantai“.
10.30„Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
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16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės IX.
Lapė sprunka. N-7.
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.
0.50 „Policija ir Ko“. N-7.
1.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
2.30 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
3.15 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.
6.55 Riteris Rūdžius.
7.10 Drakoniukas Kokosas 1.
7.25 Heidė.
7.50 Mažesnieji broliai.
8.20 Septynios Kauno dienos.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Euromaxx.
12.40 Klauskite daktaro.
13.30 Nes man tai rūpi.
14.20 Izabela Roselini. Mano
audringas gyvenimas (kart.).
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.00 FIFA klubų Pasaulio taurė.
Pusfinalis.
21.00 Laisvės vėliavnešiai.
21.30 FIBA krepšinio čempionų
lyga. „Elan Chalon“ - „Neptūnas“.

Tiesioginė transliacija iš Šalono.
23.30 Antradienio detektyvas.
Šerlokas 3. N-7.
1.00 DW naujienos rusų kalba.
1.10 Dabar pasaulyje.
1.40 Bliuzo vakaras.
2.40 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.
4.10 Klauskite daktaro.
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.30 Farai (k). N-7. Realybės
šou
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Bus visko (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
15.30 Nuo... Iki... (k).
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
8.00 „Kaulai“. N-7
9.00 „Gyvūnų manija“.
9.30 „CSI Majamis“. N-7.
10.30 „Grainderis“. N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.
12.30 „Nusikalstami protai.

Kitapus sienų“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.
16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7.
19.00 „Kobra 11“. N-7.
20.00 „Rezidentai“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.
22.00 „Ekipažas“ . N-14.
0.55 „Kobra 11“. N-7.
1.50 „Daktaras Hausas“. N-7.
06.50 Vantos lapas.
07.20 Muzikinės kovos.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Gurovo bylos 2.
Maitvanagiai“. N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Krikšto tėvas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“. N-7.
15.00 „Bitininkas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.25 „Juodosios katės“. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos
Parlamentas.
00.15 Nuoga tiesa. N-7.
02.10 „Jaunikliai
2.40 „Moterų daktaras“. N-7.
3.25 „Albanas“. N-7.
4.10 „Rojus“. N-7.
5.00 „Vienišas vilkas“ N-7.
5.45 „Albanas“. N-7.
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Midsomerio žmogžudystės VII.
Kalėdų vaiduokliai. N-7.
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.
0.50 „Policija ir Ko“. N-7.
1.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.
7.10 Drakoniukas Kokosas 1.
7.25 Heidė.
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine.
Atrankos plaukimai. Tiesioginė
transliacija iš Kopenhagos.
12.10 DW naujienos rusų kalba.
12.20 Skonio pasaka (kart.).
12.50 Stilius.
13.45 Kultūros teismas.
14.30 Istorijos detektyvai.
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 FIFA klubų Pasaulio taurė.
Pusfinalis.
21.00 FIBA krepšinio čempionų lyga. Utenos „Juventus“ „Monaco“. Transliacija iš Utenos.
22.45 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine.
Pusfinaliai ir finalai. Transliacija iš
Kopenhagos.
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Šerlokas 3. N-7.
2.45 ARTi. Veidai.

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Kitu kampu (k).
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Nuo... Iki... (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 Kitu kampu (k).
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
8.00 „Kaulai“. N-7
9.00 „Savaitė su Kauno „Žalgiriu“.
9.30 „CSI Majamis“. N-7.
10.30 „Grainderis“. N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.
12.30 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.
16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7.
19.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.N-7.

19.30 „Europos taurės krepšinio rungtynės. Krasnodaro
„Lokomotiv“ - Vilniaus „Lietuvos
Rytas“. Tiesioginė transliacija.
20.20 „Rungtynių pertraukoje „Kartu mes - komanda„“.
20.35 „Europos taurės krepšinio rungtynės. Krasnodaro
„Lokomotiv“ - Vilniaus „Lietuvos
Rytas“. Tiesioginė transliacija.
21.30 „Europos taurės krepšinio
rungtynės. Emilijos Redžo „Grissin
Bon“ - Panevėžio „Lietkabelis“.
Tiesioginė transliacija.
23.30 „Naša Raša“. N-14 (kart.).
0.30 „Kobra 11“. N-7.
1.30 „Daktaras Hausas“. N-7.
06.50 „Skinsiu raudoną rožę“.
07.20 Nuoga tiesa. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Marionečių šokiai“. N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Krikšto tėvas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“. N-7.
15.00 „Bitininkas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.25 „Juodosios katės“. N-7.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai. N-7.
00.45 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika“. N-7.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“. N-7.
3.25 „Albanas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.
11.40 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Juodasis auksas. N-14.
1.05 Specialus tyrimas.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
3.30 Laisvės vėliavnešiai.
4.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
5.00 Seserys. N-7.
6.35 “Stebuklingi vaikai”
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.30 KK2 (k). N-7.
13.25 „Rožių karas“.

14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
„Elijaus knyga“. N14.
0.50 „Kortų namelis“. N14.
1.45 „Vampyro dienoraščiai“.
N14.
2.30 Alchemija. Švietimo amžius.
3.00 RETROSPEKTYVA.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)
12.30 „Moterys meluoja geriau“.
N-7 (kart.)
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7.
20.00 „Farai“. N-7.
21.00 „Moterys meluoja geriau“.
N-7.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 VAKARO KINO
TEATRAS „Tamsos baikeris.
Keršto demonas“. N-14.
0.20 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“. N-14.
1.20 „Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“. N-14.
2.10 „Pelkė“. N-7.
3.00 „Tamsos baikeris. Keršto
demonas“. N-14.

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Nepataisomi“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“. N-7
19.30 „PREMJERA
Nepataisomi“. N-7.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Jaguaro kerštas. N14.
22.55 Ponas ir ponia gangsteriai. N-7.
0.55 „Begėdis“. S.
1.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.40 Savaitės kriminalai (k). N-7.
3.05 Pasaulį pakeitusios civilizacijos. Kaip graikai pakeitė pasaulį.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25„Juodieji meilės deimantai“.
10.30„Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.

penktadienis
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.30 KK2 (k). N-7.
13.25 „Rožių karas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 SAVAITĖS HITAS „Karibų
piratai. Numirėlio skrynia“. N-7.
23.55 „Pagieža“. N14.
1.40 „Elijaus knyga“. N14.

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.
11.40 Stilius.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastiškas penktadienis. Bramo Stokerio „Drakula“.
N-14.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Mūsų gyvūnai.
3.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Stilius.
5.00 Seserys. N-7.

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)
12.30 „Moterys meluoja geriau“.
N-7 (kart.)
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 DIDYSIS
PENKTADIENIO FILMAS
„Ledynmetis 3“. N-7.
21.20 PREMJERA „Bėgantis
labirintu 2“. N-14.
0.00 „Aušros kariai“. S.
1.45 „Pagrobimas“. N-14 (kart.).
3.25 „Hičkokas“. N-14.

6.35 “Stebuklingi vaikai”
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.

11.35 „Nepataisomi“. N-7
12.40 „Stoties policija“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.27 Inovacijos mano mieste.
18.30 „Stoties policija“. N-7.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
21.55 Užsienietis. N14.
23.50 Jaguaro kerštas. N14.
1.35 „Begėdis“. S.
2.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.15 Užsienietis. N14.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25„Juodieji meilės deimantai“.
10.30„Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“. N-7.
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Brokenvudo paslaptys. Kaliausė. N14.
22.55 SNOBO KINAS

16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Nebylus liudijimas.
Pabudimas. N14.
23.10 „Nakties karalienė“. N-7.
0.55 „Policija ir Ko“. N-7.
1.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
2.30 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
3.20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
4.05 Midsomerio žmogžudystės
VII. Kalėdų vaiduokliai. N-7.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Kultmisijos.
6.50 Riteris Rūdžius.
7.10 Drakoniukas Kokosas 1.
7.25 Heidė.
7.50 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine.
Atrankos plaukimai. Tiesioginė
transliacija iš Kopenhagos.
12.10 DW naujienos rusų kalba.
12.25 Maistas ir aistros.
12.55 Stambiu planu.
13.40 Putinas amžinai?
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine.
Pusfinaliai ir finalai.

20.15 Nacionalinis turtas.
20.40 Lietuva mūsų lūpose.
21.15 Legendos.
22.00 Premjera. Martyno
Liuterio gyvenimas (subtitruota).
22.15 Aurora. Fantastinė drama.
N-14.
0.15 DW naujienos rusų kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Tarptautinis dainuojamosios
poezijos festivalis „Tai - aš“.
2.40 Laisvės vėliavnešiai.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Farai (k). N-7. Realybės
šou
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Kitu kampu (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
8.00 „Kaulai“. N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
9.30 „CSI Majamis“. N-7.
10.30 „Grainderis“. N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.

12.30 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.
16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7.
19.00 „Kobra 11“. N-7.
20.00 „Rezidentai“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.
22.00 „Eurolygos rungtynės.
Stambulo „Fenerbahce“ - Kauno
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas.
23.55 „Naša Raša“. N-14 (kart.).
0.55 „Kobra 11“. N-7.
1.50 „Daktaras Hausas“. N-7.
06.50 „Kaimo akademija“.
07.20 „Šiandien kimba“.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Marionečių šokiai“. N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Krikšto tėvas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“. N-7.
15.00 „Bitininkas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.25 „Juodosios katės“. N-7.
21.30 Gyvenimo būdas. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Gurovo bylos 3. Mirtis
tiesioginiame eteryje“. N-7.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“. N-7.
3.25 „Albanas“. N-7.
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2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.30 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.15 „Nebylus liudijimas“. N14.
kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Marijos Meilės
Kudarauskaitės jubiliejinis kūrybos vakaras.
7.30 Riteris Rūdžius.
7.45 Drakoniukas Kokosas 1.
7.55 Heidė.
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine.
Atrankos plaukimai. Tiesioginė
transliacija iš Kopenhagos.
11.50 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Stop juosta.
12.40 Kultmisijos.
13.30 Legendos.
14.15 Muzika Paliesiaus dvare.
„Beethoven. Das Trio“.
15.15 Premjera. Grizis ir lemingai.
15.25 Premjera. Vakaro pasakėlės.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine.
Pusfinaliai ir finalai. Tiesioginė
transliacija iš Kopenhagos.
20.15 ARTi. Veidai.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Europos kinas. Premjera.
Dar ne viskas baigta. N-14.
22.45 Gala koncertas Krzysztofo

Pastoro jubiliejui.
0.45 DW naujienos rusų kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
2.00 Orkestro muzikos koncertas. „Pasiklysk, kad atrastum“.
3.30 Kultūros teismas.
4.15 Kultmisijos.
5.00 Euromaxx.
5.30 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7. Infošou.
16.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 @rimvydasvalatka (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
8.00 „Kaulai“. N-7
9.00 „Praeities žvalgas“.
9.30 „CSI Majamis“. N-7.
10.30 „Grainderis“. N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.
12.30 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.

13.30 „Rezidentai“. N-7.
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.
16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7.
19.00 „Kobra 11“. N-7.
20.00 „Rezidentai“. N-7.
20.30 „Farai“. N-7.
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Šeima“. N-14.
0.50 „Nuotykių ieškotojas“. N-7.
2.25 „Rizikingiausi policijos
darbo epizodai“. N-14.
06.50 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
07.20 Moterų balsas. Dabar.
08.20 Gyvenimo būdas. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Marionečių šokiai“. N-7.
11.30 „Albanas“. N-7.
12.35 „Krikšto tėvas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“. N-7.
15.00 „Bitininkas“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“. N-7.
01.05 „Delta“. N-7.
02.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7.
04.10 „Rojus“. N-7.
05.00 „Vienišas vilkas“. N-7.
05.45 „Slaptas augalų gyvenimas. Žydėjimas“.
06.35 „Jaunikliai“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
7.20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
7.30 Premjera. Detektyvė Miretė.
7.45 Premjera. Džeronimas 3.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Kolibriai - puošnieji
pasiuntinukai (subtitruota).
12.45 Pasaulio dokumentika.
Bitėdžiai barsukai - chaoso meistrai (subtitruota).
13.40 Puaro. N-7.
15.15 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.20 Premjera. Didžioji afera
(subtitruota).
1.20 Pasaulio dokumentika.
3.05 Teisė žinoti.
3.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
4.00 Karinės paslaptys.
4.45 Auksinis protas.
6.30 „Madagaskaro pingvinai“.
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.20 „„Nickelodeon“ valanda.

Ančiukai Duoniukai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
9.55 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA „Kumba“.
11.35 „Jau baigėm?“.
13.25 „Ir vėl tu!“. N-7.
15.30 „Netikra vienuolė“. N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS „Briliantinė
ranka“. 1968 m.
21.35 „Asteriksas ir Obeliksas
prieš Cezarį“.
23.45 „Norbitas“. N14.
1.40 „Pagieža“. N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.).
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7.
7.30 „Transformeriai. Maskuotės
meistrai“. N-7.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kur giria žaliuoja“.
9.00 „Virtuvės istorijos“.
9.30 „Gardu Gardu“.
10.00 „Svajonių ūkis“.
10.30 „Barbės ir jos sesės nuotykiai su šuniukais“.
12.00 „Kumba“. N-7.
13.45 „Flinstounai Viva Rok
Vegase“. N-7.
15.20 „Jaunavedžiai“. N-7.
17.20 „Ekstrasensai detektyvai“.
N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Vienas namuose 2. Pasiklydęs Niujorke“. N-7.
22.00 ŠEŠTADIENIO GERO
KINO VAKARAS „Laukinė“. N-14.
0.25 „Piramidė“. S.
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Pastoro jubiliejui.
4.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
4.45 Istorijos detektyvai.
5.30 Panorama.

2.00 „Bėgantis labirintu 2“. N-14
(kart.).
4.15 „Aušros kariai“. S (kart.).

23.45 Krikštatėvis II. N14.
3.05 Brokenvudo paslaptys.
Kaliausė. N14.
4.35 „Pasisvėrę ir laimingi“.

6.00 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 „Keturios stichijos“.
12.40 „Reali mistika“.
13.50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. N-7.
14.50 „Kas žudikas?“.
17.00 LKL čempionatas.
Nevėžis - Neptūnas.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 MANO HEROJUS
Raudonojo spalio medžioklė. N-7.
0.50 AŠTRUS KINAS Pagieža
3. S.
2.25 „Begėdis“. S.
3.20 Muzikinė kaukė (k).

kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Laisvės vėliavnešiai.
10.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine.
Atrankos plaukimai. Tiesioginė
transliacija iš Kopenhagos.
12.00 Naujojo vyskupo Dariaus
Trijonio konsekracijos iškilmės.
13.55 Barbora Radvilaitė.
„Pažaislio muzikos festivalio
2017“ spektaklis. Rež.: Vytautas
Rumšas.
16.00 FIFA klubų Pasaulio
taurė. Rungtynės dėl 3 vietos.
Tiesioginė transliacija iš Abu
Dabio.
18.00 Europos plaukimo čempionatas trumpajame baseine.
Pusfinaliai ir finalai. Tiesioginė
transliacija iš Kopenhagos.
19.00 FIFA klubų Pasaulio taurė.
Finalas. Tiesioginė transliacija iš
Abu Dabio.
21.00 Stambiu planu.
21.45 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Pašėlęs gyvenimas
Ridžmonto vidurinėje. N-14.
23.15 „Chopin Jazz Inn“ su
Evelina Sašenko.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 Europos kinas. Dar ne
viskas baigta. N-14.
2.25 Gala koncertas Krzysztofo

6.50 „Monstrų karai“.
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Keisčiausi pasaulio restoranai“.
9.15 Anapus nežinomybės. N-7.
10.15 „Būrėja“.
10.50 „Akloji“
12.05 „Nekviesta meilė“. N-7.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
16.10 „Širdele mano“. N-7.
17.10 „Akloji“.
18.20 „Būrėja“.
18.55 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Bekas. Baltosios naktys. N14.
22.50 „Detektyvė Rizoli“. N-7.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
15.00 Labas vakaras, Lietuva
(k).
16.00 KK2 (k). N-7.
17.30 Istorija gyvai.
18.00 Pasirinkę Lietuvą.
18.30 Farai (k). N-7.
19.00 #zemesukis.
19.30 Pasivaikščiojimai.
20.00 Burlaivio „Brabander“
ekspedicija.
20.30 Autopilotas (k).
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
22.00 Žinios.
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
4.10 Tauro ragas (k). N-7.
4.35 Apie žūklę (k).
5.05 Autopilotas (k).
5.30 Ne vienas kelyje (k).
6.30 „Ledo kelias“. N-7
7.30 „Azija iš paukščio skrydžio“.
(kart.)
8.30 „Vienam gale kablys“.
9.00 „Statybų gidas“.
9.30 „Iš peties“. N-7
10.30 „Lietuvos mokyklų žaidynės“.
11.00 „Išlikimas“. N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7.
13.00 PREMJERA „Didžiosios
katės. Nepaprastų gyvūnų šei-

ma“.
14.00 PREMJERA „Žygis per
Amerikas“.
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Sandėlių karai“. N-7
18.00 „Dainų dvikova“.
18.30 „Lietuvos talentai“. N-7
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Klastotė“. N-14.
0.15 „Šeima“. N-14.
2.20 „Rizikingiausi policijos
darbo epizodai“. N-14.
07.25 „Pavojingiausios kelionės.
Kamerūnas“. N-7.
08.00 Auginantiems savo kraštą.
08.30 „4 kampai“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 Moterų balsas. Dabar.
11.00 „Detektyvas Morsas“. N-7.
13.00 „Vera. Mažasis Lozorius“.
N-7.
15.00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“.
N-7.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos
Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“. N-7.
01.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
02.40 „Vera“. N-7.
04.10 „Detektyvas Morsas“. N-7.
05.40 Muzikiniai sveikinimai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

UAB „Anykščių vandenys“
atlieka šias paslaugas:

nuotekų ištraukimas iš nuotekų
surinkimo šulinių
lauko tualetų išsiurbimas ir
išplovimas
nuotekų tinklo išplovimas
drenažo tinklo išplovimas
Informacija suteikiama

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.

AKIRATIS
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Paprasčiausiai pasiilgau arklio...
žemiškąjį pėdsaką paliekančius
mokslo žmones, darbininkus ir
tarsi dvasia einantį girtuoklį.
Medžio skulptūromis, susirūpinusio šv.Izidoriaus didybe, sūpuoklėmis, karuselėmis išpuošta
ir visa muziejaus teritorija.
Kitoje klėtelės dalyje puikiausių
meistro Jono Tvardausko drožinių
ekspozicija ir pintinių rinkinys.
Senojo kaimo pasaulis

Stropiai audžia Rasa Černiauskaitė.
(Atkelta iš 5 p.)
Greta, nedideliame namelyje,
įsikūrusi kalvė, rūksta žaizdro
dūmas, jaukiai šilta, o kalvis tik
kala, tik kala, tegul ir nedideles,
bet taip visiems reikalingas dekoratyvines pasagas. Dėl laimės.
Pasisukinėjęs po sodybos klėtis,
gali surasti ir kai ką besikrapštantį
račių - stalių. Visiems įdomu net ir
paprasčiausio grėblio koto nudrožimo ceremonija....
Paštui, kariuomenei ir
rimtam meistrui
Dar viena muziejinė erdvė - dideliame name, kur kadaise buvusi J. Biliūno kolchozo kontora,
kultūros namai. Būta vakaruškų,
visokių nuotykių, čia dar visai
neseniai veikė ir kaimo parduotuvė. Būriuodavosi ryte vyrai, vis
su nutikimas, smailumais, dabar
jau beveik visi iš čia besispietusių
savo nuotykius porina dangaus
karalystėje...
Po daugybės tvarkymų ekspozicija ir įdomi, ir moderni. Pašto
tarnybai skirtas kampelis, ant sienos didžiuliai konkės, ugniagesių
manevrų tarpukariu vaizdiniai,
gaisrininkų mašina arklinė, jos
padargai raudona spalva tauriai ir
įspėjančiai nudažyti. Bandai skaičiuoti - jai patempti daugiau negu
penkių arklių prireiktų. Laiškanešio „bėda“, arklinis taksi su atlenkiamu odos stogu. Paveikslėlis
rodo didžiausią arklį - tai net 220
cm ūgio stambuolį „belgas“. Taip

Puodžiaus amato įdomybes rodo Rita Vasiliauskienė.

pat ir mažiausio pasaulyje arkliuko - vos per metrą nuo žemės pakeltu „gogu“ (aukščiausia sprando
ketera) - ūgį. Gali čia lankytojas ir
savo ūgį pasimatuoti.
Veterinarijos kampelis, paveikslėliais nurodomos žirgų plauko
spalvos: širmas, bėras, laukas,
juodbėris, obuolmušis - iš viso
apie trisdešimt. Ką reiškia arklio
ausų pakraipymai ir ką reiškia
kilstelėjus lentutę nuaidintis žirgo žvengimas, taip pat sužinome.
Nedidelė patalpėlė skirta Lietuvos
kariuomenei, didžiai žirgo svarbai
tik susikūrusios valstybės kovose
už būtį, šlovei, patirtai prie Oršos, Žalgiryje ir kituose mūšiuose. Demonstruojamas originalus
karininko kardas paradui, husaro
balnas, metalu kaustyti gurguolės
arklio pavalkai iš Pirmojo pasaulinio karo epochos ir išrašyti dragūnų pulko himno „Geležinio vilko
maršo“ žodžiai...

ir javo kelias nuo sėjos iki ūkininkų šeimos stalo skalsos pavaizduotas. Važiuojantys į mišką, šieną pjaunantys, grėbiantys
žmonės išdrožti, vaizduojami ir
kiti darbai, dabar jau palengva
slystantys į užmarštį. Jie pasiliko
įamžinti kantraus sodžiaus meistro darbuose. Išryškintos didelės
herojų nosys, tarsi visus mėgėjus išgerti vienijančios beretės
ir taiklios sentencijos „Pavargusi moteris - tautos nelaimė” ,
„Vienas dirba, penki rašo“... Sodžiaus filosofija apie didžiausią

Etnografinės sodybos. Striukų
sodyba jau nuo seno buvusi, klojime padargų ekspozicija įdomiausia, po to pirkę Legų sodybą iš tų
pačių Daunaikių, visai išnykusio
kaimo netoli Inkūnų. Duonos
kepimo, liaudiško muzikavimo,
žvakių liejimo, velykinių, kalėdinių, Užgavėnių ir kitų švenčių
papročių pažintinės programos
vakarėliai – linksmybės, pagardintos geriausios krašto virtuvės
patiekalais - krosnyje keptomis
dešrelėmis, bulvėmis, kopūstiene
ir kitais čia sukuriamais senosios
kulinarijos stebuklais.
Tai vieta, kur gardžiu valgiu
pamaloninami aukščiausi mūsų
krašto svečiai ir net iš žalio miško
„ateinantys partizanai“. Mat Legų
sodyboje vyksta ir pažinties su
pokariu bei partizaniniu judėjimu
programos „Ir tada buvo Žalgiris“.
Muziejaus teritorijoje ir po
apylinkes galima pasivažinėti ar
pasijodinėti klubų „Origonas“ ir
„Vilartas“ žirgais. Pirmąjį birželio
šeštadienį nuo pat muziejaus atidarymo tradiciškai vyksta šventė
„Bėk bėk, žirgeli“.

Arklio muziejus.
Niūronių kaimas, Anykščių r. tel. (8-623) 70629
Muziejus dirba kasdien; 9 - 17 val., gegužės mėn. savaitgalio dienomis 9 - 18. Birželio - rugpjūčio mėn. 9 - 18 val., o savaitgaliais - iki
19 val.
Kainos: bilietas 4 eurai, vaikams ir kitiems nuolaidomis besinaudojantiems 2, 50 euro.

Kareivis drožėjas
Jurgis Kazlauskas iš Vozgėlių
kaimo prie Anykščių nepriklausomybės metais husaru tarnavo.
Po visų karų ir pokario suiručių
pasiliko nevedęs, dirbo sandėlininku, labai neišvargdavo, laiko turėjo, tai ėmėsi drožinėti.
Iš pradžių paprastus reljefus,
o po to jau ir figūras, jų temomis išdėstytas grupes. Atrodytų,
menka gyslelė menui pasirodė
tikriausia gysla ar net versmė didžioji. Kruopščiai, taikliai, lino
pasakos darbai išdėlioti, taip pat

šiupinys
Muštynės. Gruodžio 4 dieną, apie
17.25 val., prekybos centre „Norfa“
Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, vyrą
(g. 1998 m.), gyvenantį Anykščių
seniūnijos Juškonių kaime užpuolė
ir sumušė nepažįstamas vaikinas bei
suplėšė žieminę striukę. Padaryta
žala - 50 eurų. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Kalbos. Lapkričio pabaigoje vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdyje rajono Tarybos narys Alvydas
Gervinskas „išrišo“, kodėl kai kurie
jo kolegos per posėdžius nori daug
diskutuoti. „Mes norime užsidirbti
daugiau pinigų, nes už posėdžio valandas mums moka. Kuo mes čia ilgiau šnekėsime, tuo gausime didesnį
atlyginimą“, - į kolegų diskusijas reagavo A. Gervinskas.
Sezonas. 2017 – 2018 metų vilkų
medžiojimo limitas jau išnaudotas.
Tačiau Anykščių rajono medžiotojai
gali tęsti vilkų medžioklę ir turi teisę
sumedžioti 2 vilkus. Taip yra todėl,
kad šalyje galioja sistema, kad dalis
rajonų, kuriuose vilkai daro didelius
nuostolius ūkininkams, gauna rezervuotas kvotas, kurios galioja tam
tikrą laiką ir nesibaigia su bendru vilkų medžioklės sezono sustabdymu,
tačiau jei medžiotojai nesumedžioja
vilkų pagal paskirtas kvotas, pasibaigus jų galiojimui, vilkus medžioti vėl
gali visos šalies medžiotojai.
Palaikymas. Anykštėnas plaukikas, olimpiadininkas Giedrius Titenis – vienas realiausių pretendentų
laimėti Mėgstamiausio metų sportininko nominaciją. Šioje nominacijoje varžosi devyni įvairių sporto šakų
atstovai. G. Titenis kol kas yra surinkęs 3 644 balsus ir yra lyderis. Jam
„į nugarą alsuoja“ dviratininkas Ramūnas Navardauskas, turintis 3 309
balsus. Anykštėnai yra ypač kviečiami palaikyti savo krašto sportininką
ir atiduoti savo balsą paspaudus ant
šios nuorodos: http://plus.lrytas.lt/
lteam2017/#megstamiausias.
„Protmūšiai“. Antradienį baigėsi
12 savaičių vykęs „Auksinių protų“
rudens sezono žaidimas. Paskutinį
turnyrą laimėjo „Šį kartą“, surinkusi 72 taškus, antrąją vietą užėmė
„Vienaskaita“ (70 tšk.). Viso sezono
nugalėtojais tapo „Nikė“, atėmus
dviejų blogiausių žaidimų rezultatus, surinkusi 718 taškų. „Nikė“ tarp
mažų miestų komandų Lietuvoje užėmė 12-ąją vietą ir pateko į Lietuvos
finalines varžybas. Anykščių komandų viso sezono turnyrinė lentelė: 2.
„Varpas“ (651 tšk.; 29 vt. Lietuvoje),
3. „Vienaskaita“ (640 tšk; 38 vt.), 4.
„Šį kartą“ (594 tšk.; 66 vt.), 5. „Dzajana“ (554 tšk.; 93 vt.), 6. „Durnių
laivas skęsta lėtai“ (543 tšk.; 106 vt.).
Lietuvos mažuose miestuose „Auksinį protą“ žaidė 283 komandos.
Šernai. Anykščių rajone šiemet
jau rasta 500 negyvų šernų. Jubiliejinis 500-asis negyvas šernas rastas
Kurklių seniūnijoje, apie 1,5 km nuo
paties Anykščių rajono valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko Dainiaus Žiogelio namų. Pagal šernų gaišenų skaičių Anykščių
rajonas yra akivaizdus lyderis - artimiausi „konkurentai“- Panevėžio ir
Ukmergės rajonai - atsilieka vos ne
dvigubai.

Niuronys garsėja jau kelis dešimtmečius rengiamomis „Bek bėk, žirgeli!“ šventėmis.

Autoriaus ir Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

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

kelionė
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Dešimt tūkstančių kilometrų
su našlelėmis (XV dalis)

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kavinė Ramiojo vandenyno pakrantėje.

Cerkvės apsauga.
(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“
Nr. 70, 2017-09-02)
„Kazino turistai“
Bevaikščiodami po miestą pataikėme į bukinistų turgelį. Iš
Vladivostoko galėjome į Lietuvą
parsivežti penkių litų monetų - bukinistai jas parduoda po 2 eurus.
Vladivostokas paskelbtas laisva
ekonomine zona, kurioje galima
steigti legalius kazino. Iki kelionės
buvau prisiskaitęs, kad šis miestas
yra tiesiog Sibiro Las Vegas - pramogų sostinė. Bet man nepasirodė,
kad jame vyksta išskirtinis siautulys. Na, sekmadienio rytą, kai atvažiavome į Vladivostoką, matėsi
akivaizdūs vakarykščių linksmybių požymiai, dažniausiai jie buvo
pastebimi ant šaligatvių ir žmonių
veiduose. Daugelis sekmadienio
rytą sutiktų žmonių priminė zombius, kurie nežino, kur buvo vakar,
bet kol kas dėl to nesikankina, kol
kas galvoja tik apie tai, kur gauti
alaus.
Tačiau vakarėjant Vladivostokas
netapo Las Vegasu - neradome nei

kazino, nei raudonųjų žibintų kvartalo. Klausinėjami apie pramogų
vietas vietiniai traukė pečiais, rodė
į skirtingas puses: „Štai ten yra klubas, ten kitas.“ Kiek aiškiau apie
pramogas išdėstė mus į oro uostą
vežęs taksistas. Pasak jo, laisvoji
ekonominė zona - tai teritorija tarp
miesto ir oro uosto, bet joje yra kol
kas tik vienas kazino. „Į kazino investavo kinai, kinai jame ir pinigus
pralošia.“ - dėstė taksistas. Situaciją vyras turėtų žinoti, nes jis sakė
dirbantis ir prie to kazino. Taksistas aiškino, kad Kinijoje nėra legalių kazino, todėl į Vladivostoką
kartais atskrenda pilnas lėktuvas
specializuotų „kazino turistų“. Jie
iš oro uosto autobusais suvežami
į kazino, paskui gabenami atgal į
lėktuvą. Tie „kazino turistai“ nevažiuoja į Vladivostoką, apskritai
niekur kitur, išskyrus kazino, nevažiuoja. Pralošia pinigus, ir namo...
„Livonia“ Vladivostoke
Pirmadienį maršrutiniu autobusu išvažiuojame į Rusų salą, susiruošėme į okeanariumą. Tačiau

pirmadienis - okeanariumui išeiginė, turistai į salą neįleidžiami.
Jiems paliktas tik siauras įlankos
ruožas. Pasižymime nusimaudydami Ramiajame vandenyne. Šalia
Rusų salos - maža salelė, pilna palapinių. Iki salelės nuo kranto tik
keliasdešimt metrų, bet brendant
jos nepasieksi - egzotikos mėgėjai
į pakrantę gabenasi pripučiamas
valtis, susikrauna mantą ir plaukia
į stovyklavietę.
Beje, Rusijoje labai retai girdėjau „normalią“ rusišką muziką
- kavinėse, taksi automobiliuose,
visuomeniniame transporte skamba arba angliškos dainos, arba
rusiškas „popsas“. Rusų saloje iš
mikroautobuso rėkė Vladimiras
Visockis. Prie to autobuso įsikūrusiai pagyvenusiai porai pajutau
dėkingumą.
Šioje kelionėje nemačiau „second hand“ parduotuvių. Tai man
vienas iš didesnių džiaugsmų Rusijoje - dėvėtų drabužių parduotuvės vadinamos „socondhandais“,
bet tas angliškas pavadinimas rašomas didelėmis raidėmis kirilica.
Tiesa, Chabarovske radau kino

teatrą „Holliwood“, o Vladivostoke perkybos centrą „Livonia“.
Na, Holivudas nuo Chabarovsko,
žinoma, ranka pasiekiamas, Livonija, kurioje vyrauja kinų, japonų
ir korėjiečių prekės bei kavinės,
egzotiškiau.
Pirmadienio vakarą Vladivostoko centre, krantinėje virė gyvenimas - grojo muzika, kurią kartais
užgoždavo nelabai sudėtingos
krišnaitų dainos, prekeiviai siūlė
cukraus vatos, užkandžių, suvenyrų.
Tiesa, mes pramogoms jau nebeturėjome laiko - pirmadienio
rytą laukė skrydis Vladivostokas
- Maskva.
Ilgiausia gyvenime para
Vladivostoko laikas nuo Maskvos skiriasi septyniomis valandomis. Vasarą toks pats laiko skirtumas tarp Vladivostoko ir Vilniaus,
rudenį mums laikrodį pasukus valanda atgal, skirtumas padidėja iki
aštuonių.

Iš Vladivostoko išskridome 8 valandą ryto vietiniu laiku, kėlėmės 5
ryto arba 10 vakaro mūsų laiku. Po
beveik 9 valandų skrydžio Maskvoje nusileidome 10 ryto, nes kirtome
septynias laiko juostas. taigi ta para
mums truko 31 valandą, o šviesus
paros metas - 24-25 valandas.
Rusų oro linijos Lietuvoje nėra
laikomos didžiai patikimomis, tačiau patys rusai yra įsitikinę, kad
bent jau „Aeroflot“ kompanija yra
saugi, viena geriausių pasaulyje.
Mus skraidino „Boing 777“, talpinantis 450 keleivių. Veikė prie
atlošų pritvirtinti planšetiniai kompiuteriai, skrydžio metu mėgavausi senais rusiškais filmais. Maisto,
kurį galėjome rinktis iš kelių patiekalų, gavome gal keturis kartus.
Nebuvo jokios turbulencijos, jokių
lėktuvo pakratymų. Beje, „Boingui“ nusileidus Maskvoje keleiviai
neplojo, matyt, įprasta, kad pilotai
sėkmingai kyla, sėkmingai skrenda, sėkmingai leidžiasi...
(Bus daugiau)

Vladivostoko miesto reljefo aukščių skirtumas - beveik 500 metrų.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
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Dr. Jonas Basanavičius Anykščiuose
Dr. Jonas Basanavičius, kaupdamas archeologinę, antropologinę,
istorinę ir kultūrinę medžiagą, reikalingą Lietuvių mokslo draugijai
ir jo tyrimams, nemažai keliavo. Jis lankė ir fragmentiškai tyrinėjo
piliakalnius, pilkapius, senas kapines, miestelius, dvarų, bažnyčių
archyvus, pas žmones užsilikusius senus rankraščius, knygas. Tų
kelionių metu jis niekad nepamiršdavo savo įgytos gydytojo profesijos
ir vos tik kur ilgesniam lakui apsistodavo, imdavo plaukti jo pagalbos
prašantieji. Kaip jis pats rašo, priimdavęs jų kasdien po 50.

Vienos tokios tiriamosios kelionės metu J. Basanavičius apsilankė mūsų krašte. 1910 m.
birželio 18 d. jis traukiniu iš
Vilniaus išvyko į Švenčionėlius,
iš ten siauruku į Uteną ir per Vyžuonas - į Svėdasus pas kleboną
Kazlauską. Svėdasuos apsistojo.
Sekančią, birželio 19, pirmąją

Sekminių dieną, abu aplankė
už kelių kilometrų nuo Svėdasų
esantį Taurakalnį. Paskui užsuko
į svečius pas Kraštų kaimo ūkininką Urbanavičių. Čia gavo senovinės apykaklės tris dalis. Birželio 20 d. nuvyko į kaimą, kurį
J. Basanavičius pavadino Vodonių vardu, greičiausiai tai Vikonys (Svėdasų apyl.). Ten vyko
Blaivininkų susirinkimas. Savo
autobiografijoje J. Basanavičius
parašė: „Ten dainų beklausant,
žaidimams, šokiams bevykstant,
bei žiūrint iki vidurnakčio laiką
praleidome“.
Birželio 21 d. pavakary vėl
abu nuvyko į Sliepsiškį (Svėdasų apyl.) pas Antaną Braknį,
kur, kaip rašė J. Basanavičius,
„vaišinami ir merginoms dainuojant prabuvome iki 12 (24)
val.“ Po to J. Basanavičius 4
dienas (birželio 22–24) su keturiais darbininkais kasinėjo senas
kapines ant Taurakalnio, surado
apie trisdešimt XV–XVII a. palaidojimų su įkapėmis. Birželio
26 d. J. Basanavičius su kun.
Kazlausku nuvyko į Užpalius,

kur kun. Kosminskis padovonojo bažnyčios apeiginių daiktų.
Kun. vikaro Strazdo lydimas, J.
Basanavičius Grikpelių kaime
ant Šventosios kranto apžiūrėjo
du pilkapius. Birželio 28 d. J.
Basanavičius su kun. Kazlausku nuvažiavo į Šimonis pas kun.
Pauliuką. Ten susitiko suomių
mokslininką prof. Niemi, kuris
ten rinko dainas. Kiek pakeliavęs po kitas vietoves Daugyvenės upės basaine, J. Basanavičius liepos 6 d. grįžo į Paąžuolę
(Obelių apyl.) pas kun. Karbauską. Liepos 8 d. J. Basanavičius
traukiniu iš Labos stoties atvyko
į Panevėžį ir siauruoju geležinkeliu, kaip rašė J. Basanavičius,
„nuvykau į Anykščius, pietų pas
kleboną Vembrę pavalgęs, nuėjau
į vysk. Baranausko, „Anykščių
šilelio“ autoriaus, tėviškę, pas
jo seserį Žukauskienę“ –Antano
Vienuolio-Žukausko motiną. Tą
pačią dieną J. Basanavičius aplankė Šeimyniškėlių kapinyną.
Nakvoti nuvyko pas gyd. Adomą Laskauską į Lagedžius, kur
buvo jo dvarelis. Birželio 9 d.
svečias ėmėsi Šeimyniškėlių kapinių tyrinėjimo. Kapai buvo iš
XV–XVII a., daugiausiai be įkapių. Šį darbą sustabdęs, J. Basanavičius birželio 10 d. su kun.
Vembre nuvyko „pas milžiniško didumo „Puntuko akmennį“.
Aplankė taip pat Anykščių šilelį,
„iš jaunų pušelių sužėlusį“.
Kitą dieną (VII 11) J. Basanavičius grįžo į Šeimyniškėlių ka-

pinyną ir ten darbavosi.
Čia norėtųsi priminti, kaip
anykštėnai supratingai vertino
neįprastus svečio tyrinėjimus,
kaukuolių ir kitų iškasenų rinkimą, apžiūrinėjimą, matavimus,
jų parengimą vežtis į Vilnių ir
kaip jam draugiškai pagelbėjo.
Tai vaizdžiai aprašė Petras Biržys (Akiras) 1928 m. leidinyje
„Anykščiai“ (p. 26):
„Dr. Adomas Laskauskas ir jo
motina tą gerai atsimena. Labai
atidžiai sekdavę kiekvieną svečio žygį, jam visada kasinėjimo
vieton prie Šeiminškėlių pietus
nešdavę ir stebėdovos, kaip planingai ir sumaniai daktaras kasinėjimo darbus atlikdavęs. Sako,
užmatuos, parodys, – kaskit: čia
buvo žinyčia (židinys), čia kapai. Taip ir pasitvirtindavo“.
J. Basanavičius liepos 12 d.
popietę svečiavosi AntanoVienuolio-Žukausko tėvų namuose.
Savo kronikoje jis parašė: „po
pietų buvau dar kartą kun. A.
Baranausko tėviškėje, pas A.
Žukausko-Vienuolio tėvus svečiuose“. Vyskupo brolis Anupras
padovonojo svečiui kelis poeto
rankraščius ir aliejiniais dažais
pieštą paveikslą. Vakare į Lagedžius sugrįžusį J. Basanavičių
pradžiugino seserys Laskauskaitės, kurios „labai gražiai dainavo
lietuviškas dainas“. Tai buvo paskutinis J. Basanavičiaus vakaras Anykščiuose. Kitą dieną (VII
13), ryte sukrovęs radinius į dvi
dėžes–skrynias, apie pietus išva-

Antanas TYLA

žiavo iš Anykščių į Vilnių.
Į Vilnių parvežti radiniai iš
Anykščių krašto buvo perduoti
Lietuvių mokslo draugijai. Taip
jis darė visą laiką. J. Basanavičiaus biografas Adolfas Nezabitauskis rašo: „Jis draugijai
atidavė visą savo numizmatikos
rinkinį iš 2000 monetų, visas
savo archeologijos iškasenas,
kelias dešimtis XII–XVII a.
lietuvių kaukuolių, labai daug
akmeninių, žalvarinių ir geležinių archeloginių daiktų. (A. Nezabitauskis, Jonas Basanavičius,
Vilnius, 1990, p. 272–273). Lietuvių mokslo draugijos paveldo
didesnioji dalis dabar saugoma
Birutės Kulnytės vadovaujame
Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
Mums, anykštėnams, prieš
107 metus buvęs dr. Jono Basanavičiaus, tautinio atgimimo
laikraščio „Aušros“ įkūrėjo, Didžiojo Vilniaus seimo vieno iš
organizatorių, Lietuvos Tarybos,
paskelbusios 1918 m. vasario
16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktą, pirmininko, apsilankymas Anykščiuose, mūsų vertybių pripažinimas, aplankymas
ir pagerbimas, padaro jį mums
ypač artimu, mielu anykštėnu, o
Anykščių istoriją – turtingesnę
ir iškilesnę. Tai paskatins šiuo
metu, minint Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo
100-metį, Anykščiuose ir Svėdasuose rasti vietos Jono Basanavičiaus vardo gatvei.

Gyventojai kviečiami dalyvauti Anykščių miesto
seniūnaitijų seniūnaičių rinkimuose
2017 m. gruodžio 11–15 d. (nuo 9 iki 18 val.) Anykščių
kultūros centro I a. fojė (A. Baranausko a. 2, Anykščiai)
vyks visų Anykščių miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai. Anykščių mieste bus renkami 6 seniūnaitijų seniūnaičiai: Janydžių, Centro, Ramybės, Jurzdiko, Ažupiečių
ir Pušyno.

Ažupiečių seniūnaitijos
seniūnaičiais pretenduoja
tapti pedagogė Dangira
Nefienė ir draudimo tarpininkas Alvydas Taleišis.
Ažupiečių
seniūnaitijai
priklauso: A. Vienuolio g.,
Ažupiečių g., Draugystės
g., Eglėkalnio g., Gedimino g., Gegužės g., J. Janonio g., J. Tumo-Vaižganto
g., Kvarco g., Lagedžių g.,
Muziejaus g., P. Rimšos g.,
Pakrantės g., Pašventupio
g., Skardžio g., Sodų g.,
Spartako g., Stoties g., Šepetiškių g., Šviesos g., Švyturio g., Tilto g., Troškūnų
g., Ukmergės g., Vairuotojų
g., Valaukio g., Versmės g.,
Vilties g., Vytauto g., Vorutos g., Žvejų g.
Centro seniūnaitijos
seniūnaičiais pretenduoja

tapti Arvydas Ribašauskas ir tarnautojas, visuomenininkas Rolandas Lančickas. Centro seniūnaitijai
priklauso: A. Baranausko a.,
Dariaus ir Girėno g., Gėlių
g., J. Biliūno g., neporiniai
numeriai nuo Nr. 1 iki Nr.35,
poriniai numeriai nuo Nr. 2
iki Nr. 34, J. Jablonskio g.,
K. Ladigos g., Leliūnų g.,
Liudiškių g., poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 18, neporiniai numeriai nuo Nr. 1
iki Nr. 19, Anykštos g., Kęstučio g., neporiniai numeriai
nuo Nr. 1 iki Nr. 55, poriniai
nuo Nr. 2 iki Nr.50, Parko
g., Paupio g, Rašytojų g., S.
Daukanto g., Sinagogos g.,
Šaltinio g., Šaltupio g., neporiniai nuo Nr. 1 iki Nr. 37,
poriniai nuo Nr. 2 iki Nr. 30,
Taikos g., neporiniai nuo Nr.
1 iki Nr. 33, poriniai nuo Nr.

2 iki Nr. 22, Vilniaus g., neporiniai nuo Nr. 1 iki Nr. 33,
poriniai nuo Nr. 2 iki Nr. 18,
Vinco Kudirkos g., Vyskupo
skv. g., M. Valančiaus g., K.
Donelaičio g., Obelų g., Panevėžio g.

Janydžių seniūnaitijos
seniūnaite pretenduoja tapti
verslininkė Kristina Juodelienė. Janydžių seniūnaitijai
priklauso: Bičionių g., Dvaro g., Elmos g., J. Biliūno g.,
poriniai numeriai nuo Nr. 36
iki galo, neporiniai numeriai
nuo Nr. 37 iki galo, Janydžių g., Kalno g., Karalienės
Mortos g., Kosmonautų g.,
Malūno g., Medžiotojų g.,
Paelmio g., Pavarių g., Piestupio g., Piliakalnio g., Pilies
g., Sportininkų g., Stadiono
g., Šeimyniškėlių g., Šilo g.,
Šilo skg., Volupio g.
Jurzdiko seniūnaitijos
seniūnaite pretenduoja tapti
Jurzdiko bendruomenės pirmininkė Irena Vaitkienė.
Jurzdiko seniūnaitijai pri-

klauso: Aušros a., Birutės g.,
K. Būgos g., K., Kęstučio g.
poriniai numeriai nuo Nr. 52
iki galo, neporiniai numeriai
nuo Nr. 57 iki galo, Konstantino Sirvydo g., Kranto
g., Kurklių g., Marčiupio g.,
Maumedžių g., Mindaugo g.,
Miško g., Puntuko g., S. Nėries g., Slėnio g., Smėlio g.,
Šilelio g., Šlavės g., Šventosios g., Taikos g., neporiniai
nuo Nr. 35 iki galo, poriniai
nuo Nr. 24 iki galo, Vilniaus
g., neporiniai nuo Nr. 33 iki
galo, poriniai nuo Nr. 20 iki
galo, Žemuogių g., Tako g.

Pušyno
seniūnaitijos
seniūnu pretenduoja tapti
muziejininkas, visuomenininkas Tautvydas Kontrimavičius. Pušyno seniūnaitijai priklauso: Alyvų g., B.
Karazijos g., Beržų g., Bokšto g., Jono Basanavičiaus g.,
Juostos g., Lakštingalų g.,
Mažoji g., Pienių g., Pušyno g., S. Kairio g., Slyvų g.,
Sodžiaus g., Storių g., Strazdų g., Šaltupio g., neporiniai

nuo Nr. 39 iki galo, poriniai
nuo Nr. 32 ik galo, Tulpių
g., Vėjo g., Vyšnių g., Volungės g., Žalioji g., Pievų
g., Rožių g., Tvenkinio g.,
Jazminų g.
Ramybės seniūnaitijos
seniūnaitėmis pretenduoja
tapti draudimo tarpininkė
Regina Jacikienė ir pedagogė Inaida Komarova.
Ramybės seniūnaitijai priklauso: Liudiškių g., neporiniai numeriai nuo Nr. 21
iki galo, poriniai numeriai
nuo Nr. 20 iki galo, Ramybės g., Statybininkų g., Žiburio g.
Papildomą informaciją
apie Anykščių miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus
teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Blazarėnas, tel.
(8 381) 58039, mob. 8 698
08729, el. p. ramunas.blazarenas@anyksciai.lt.
Užsak. Nr 1407

situacija
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Kitąmet keisis mokesčiai už žemę
(Atkelta iš 1 p.)
Tarifai nustatyti atsižvelgiant į
žemės naudojimo paskirtį, būdą
bei verčių zonas, kurių iš viso yra
dvylika. Kaip teigiama rajono Tarybai pateiktame sprendimo projekte,
žemės ūkio paskirties žemei tarifas
2018 metais mažės perpus. Gyvenamųjų teritorijų žemės tarifas nuo
1,1 mažės iki 1 proc.
Šių metų rugsėjo 1 dienos duomenimis, Anykščių rajone yra 39
595 žemės sklypai, kurių bendras
plotas siekia 99 398,13 ha.
„Kaimai aplink Anykščių miestą šiemet už žemės ūkio paskirties
žemę mokėjo 4,46 Eur už hektarą,
o 2018 metais mokės 3,96 Eur už
hektarą. Likusi savivaldybės dalis
šiemet už žemės ūkio paskirties
žemės hektarą mokėjo 2,64 Eur, o
kitais metais mokės 2,90 Eur. Bet
jei tarifas nebūtų sumažintas, šie

gyventojai būtų mokėję 5,79 Eur
už hektarą“, - pavyzdį, kaip keisis
žemės mokestis skirtingose Anykščių rajono vietovėse, pateikė Žemės
ūkio skyriaus vedėjas V. Velikonis.
Tuo tarpu mokestis už gyvenamųjų teritorijų žemę išaugs visiems
Anykščių rajono gyventojams.
„Gyvenamųjų teritorijų tarifas
Anykščių miesto centre buvo 5,36
Eur už arą, o 2018 metais – 5,84
Eur už arą. Rajone už arą mokėjo
0,43 Eur, o kitais metais mokės 0,63
Eur už arą“, - sakė V. Velikonis.
Žemės mokesčio įstatymas numato, kad masinis žemės vertinimas apskaičiuoti žemės mokestines
vertes Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip kas
penkeri metai. Šiemet atliekamas
naujas masinis vertinimas įsigalios
nuo 2018 m. sausio 1 dienos ateinantiems penkeriems metams. 2018

metų žemės mokestis bus skaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines vertes.
„Žemė brangsta. To masinio įvertinimo pagrindinis kriterijus – sandoriai, kuriuos su žeme daro fiziniai ir juridiniai asmenys. Kadangi
sandorių vertė kyla, tai atsiliepia ir
tam masiniam įvertinimui“, - aiškino Žemės ūkio skyriaus vedėjas V.
Velikonis.
Žemės mokesčio įplaukos į
Anykščių rajono biudžetą 2016 metais siekė 371,09 tūkst. eurų, arba
20,43 tūkst. eurų daugiau, negu
2015 metais. Suteikta lengvatų už
76,48 tūkst. eurų. 2017 m. priskaičiuota mokesčio apie 400 tūkst.
eurų ir suteikta lengvatų už 87,2
tūkst. eurų.
Po to, kai Anykščių rajono taryba patvirtino 2018 metų žemės
mokesčio tarifus, pavyzdžiui, 30

80-ojo jubiliejaus proga
Eleną SKADIENĘ, gyvenančią Kunigiškių I-ame kaime, sveikina
sūnus Valdas, dukros Edita, Lina, Gražina, Irena, marti,
žentai, 8 anūkai ir 6 proanūkiai

Keičia suremontuotą 2 kambarių
butą mediniame name miesto centre
(apšildomas malkomis, yra daržas,
įvestas vandentiekis, kanalizacija) į
namą Anykščiuose su priemoka.
Tel. (8-604) 39539.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Atlieka įvairius vidaus apdailos darbus. Deda įvairias grindis. Švitruoja
laiptus, naujas ir senas grindis.
Tel. (8-676) 69399.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą Naujonių k., šalia
Anykščių. Tvenkinys, ūkinis
pastatas, pirtis, vandens gręžinys, 1 ha.
Tel. (8-683) 91121.
Nebrangiai - senovinį mūrinį pastatą Surdegio mstl.,
Anykščių r. Rūsys, sodas, 1,85
ha sklypas.
Tel. (8-683) 91121.
Kuras
Malkas: drebulės, baltalksnio,
beržo , juodalksnio - 3 m ilgio,
kiekis ne mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612) 59532.

Nestandartinių baldų gamyba, virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Gamina ir montuoja indėklus, pristatomus kaminus. Valo kaminus.
Naudoja 0,5-0,8 mm nerūdijančio
plieno skardą.
Tel. (8-656) 24531.
Veža krovinius Lietuvoje ir ES šalyse. Teikia perkraustymo paslaugas.
Parveža prekes iš parduotuvių.
Tel.: (8-611) 41002, (8-611) 96814.
Priima užsakymus durpių ir medžio
briketams. Veža krovinius iki 10 t su
kranu.
Tel. (8-612) 93386.

Valo kaminus, krosnis, pečius, židinius. Atlieka apdailos darbus.
Tel. (8-610) 08039.
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.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Pjauna pavojingai augančius medžius prie pastatų, elektros linijų,
sodybose. Karpo, formuoja gyvatvores, geni šakas.
Tel. (8–644) 41260.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Nebrangiai - beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas, trimetrėmis.
Tel. (8-630) 57490.

Bekoną ir maistines bulves.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

,,Kitoks Teatras“ pristato naujausią intriguojančią premjerą
- „Užsiimkime meile? Ačiū, su
malonumu!” gruodžio 12 d. 18
val. Anykščių kultūros centre
su būriu visiems žinomų teatro,
kino, TV filmų ir serialų žvaigždžių - Neringa Nekrašiūte,
Ramūnu Šimukausku, Arvydu
Dapšiu ir kitais aktoriais.
Tikitės, kad spektaklyje išvysite visą Kamasutros vadovėlį? Nustebsite išvydę - komedija visai ne apie tai, apie ką iš karto pagalvojote.
Herojai išsiaiškins, kad tikrasis seksas prasideda dar gerokai iki jo, tai tik viena iš meilės
išraiškų. Režisierius A.Lebeliūnas cituoja Gabriel Garcia Marquez, sakydamas, kad ,,seksas tai vienintelė paguoda, meilės ir šilumos stokojantiems žmonėms”.
Spektaklis atskleis, kad mylėjimasis tai mokslas, pirmiausiai reikia išmokti teorinių pagrindų. Tada seks istorija, socialiniai aspektai, fiziologija ir psichologija, technika ir higiena,
pratimai, balso treniruotės, atsipalaidavimas ir – eurofijos žiuspnelis… o kas po to?
,,Vyro” vaidmenį spektaklyje vaidinantis aktorius R.Šimukauskas sako: ,,Spektaklis patiks visiems, kurie bent kartą užsiiminėjo seksu”.
O ,,Žmonos” vaidmenį sukūri aktorė Neringa Nekrašiūtė teigė, kad ,,į spektaklį turėtų
ateiti poros, kurių santykiai atšalę, taip pat visi norintys pasitikrinti savo santykius, o ir visi
kiti, kurie galvoja, kad viską žino apie seksą”.
Gerai pagalvokime, prieš kviesdami ką nors į spektaklį, nes tai daugiau, nei užuomina.
Kuklesnius- spektaklis privers raudonuoti ir abejingų tikrai nepaliks!
Ir kuo viskas pasibaigs, kai atmosfera užkaitusi kaip reikiant?! Bus netikėta ir provokatyvu.
Režisierius: Arvydas Lebeliūnas, Žmona - Neringa Nekrašiūtė, Profesorius - Arvydas
Dapšys, Vyras - Ramūnas Šimukauskas, Mergina - Taura Kvietinskaitė
Spektaklio trukmė – 1 val. 40 min.

REMONTO IR
APDAILOS
DARBAI.

Tel. (8-614) 60197.

Pavojų keliančių medžių pjovimas, genėjimas, surišimas.
Tel. (8-692) 75903.

Beržines malkas kaladėmis,
skaldytas. Atraižas pakais, supjautas. Atveža.
Tel. (8-609) 91007.

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

Lietuvos ūkininkų sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius „Anykštai“
sakė, kad šios sąjungos Anykščių
skyriaus taryba dėl rajono Tarybos
priimtų 2018 metų žemės mokesčio
tarifų „laikosi neutralios pozicijos“.
„Realiai tas mokestis daug nepakilo, lyginant su tuo, kas buvo. Procentai mažėja, bet žemės vertė didėja, tai mokestis liko maždaug tame
pačiame lygyje, koks buvo ir anksčiau“, - aiškino Ž.Augustinavičius.
Pasak Ž.Augustinavičiaus, ūkininkus daug skaudžiau palies įvedami nauji „Sodros“ ir fizinių asmenų
pajamų mokesčiai.
Šalies žiniasklaida skelbia, kad
didžioji dalis savivaldybių žemės
ūkio paskirties sklypams taikomą
žemės mokesčio tarifą kitiems metams nustatė virš 1 proc., o 15 savivaldybių – iki 1 proc.

Premjera ,,Užsiimkime, meile? Ačiū, su malonumu!”
su būriu puikių aktorių Anykščiuose

Leisk, mama, tau rankas šias išbučiuoti,
Sugrubusias nuo vargo ir darbų.
Leisk, mama, tau karštai priglust prie skruostų,
Prie laiko pėdsakų giliai grubių.
Tu, mama, šviesk skaisčiausiu žiburėliu,
Dangaus žvaigždynų tolių spinduliais,
Visi troškimai žvaigždėmis tespindi Stiprios sveikatos linkime visi.

įvairūs

arų gyvenamosios teritorijos žemės
turinčiam Anykščių rajono gyventojui mokestis nuo 13 Eur didės iki
19 Eur.
Iš „Anykštos“ išgirdęs, kad vidutinės namų valdos savininkas kitai
metais už žemę mokės maždaug 6
eurais daugiau, Seimo narys Antanas Baura sakė, kad tai nėra didelė
pinigų suma.
„Jeigu būtų manoma, kad mažinkime ar visai panaikinkime mokesčius, tai tuomet kyla klausimas
– o iš ko visus viešuosius dalykus
finansuoti? Norint išlikti populiariam, galima lipti ant bačkos ir sakyti, kad mažinkime mokesčius,
bet yra ir kita medalio pusė. Norim,
kad atlyginimai, pensijos, pašalpos
didėtų, o jei tik mokesčių mažinimo linkme eisime, šito mes niekada
nepasieksime“, - pastebėjo Seimo
narys A.Baura.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Amonio salietrą, azofoską,
sulfatą, kompleksines trąšas.
Pristato, išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

Gyvulių
skerdykloje,
Paežerio I k., Panevėžio
r. kiaulių skerdenų puselės - 2,35 Eur/kg.
AKCIJA! Iki pat Šv.
Kalėdų kiaulių subproduktų rinkinys TIK 4
Eur!!!
Perkant 10 rinkinių
- 1 rinkinys dovanų!
Pažandės tik 1,20 Eur!
Perkant 10 kg, kaina tik
1 Eur!
Tel. (8-656) 49074.

SKELBIMAI
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perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei
eksploatacijai arba ardymui.
Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00
val., tel.: (8-622) 60349, (8-699)
60871, (8-610) 41900.

PERKAME MIŠKUS
VISOJE LIETUVOJE

aukštomis kainomis, atsikaitome
iš karto, apmokame notaro išlaidas, nemokamai įvertiname miško
kainą.
Tel. (8-687) 71663.

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 - įvairų mišką arba
mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti įvairius variantus.
Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai

A. Juškos ūkis
PERKAME
kirstus, nekirstus, išvežtus,
nevežtus krūmus, menkavertę
medieną. Nemokamai iškertame
ir išvežame.
Tel. (8-677) 20998.

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

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

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

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
Tel. (8-614) 14777.
Brangiai superkame automobilius visoje Lietuvoje. Automobiliai
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su
defektais. Automobilius pasiimame
patys iš reikiamos vietos. Vietoje
sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus. Dirbame be išeiginių.
Tel. (8-647) 87959.

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

Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Tariame pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius
Kavarsko klebonui Nerijui Vyšniauskui, giedotojams, kaimynams, sūnų draugams ir bendradarbiams, giminėms, UAB
“Anykščių komunalinis ūkis” darbuotojams - visiems, kurie
buvo šalia pačiomis sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis,
išeinant į amžinybę artimam, palydint į paskutinę kelionę
mūsų brangų, mylimą vyrą, tėvelį, senelį Petrą JURKĖNĄ.
Telydi Jus visus Dievo palaima.
Žmona, sūnūs, anūkai

Įmonė - automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš
karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.
Gyvuliai

Įmonė

PERKA MIŠKĄ SU
ŽEME

Siūlyti įvairius variantus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. (8-695) 67598.

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

Brangiai superkame

Brangiai - jaučius, telyčias,
karves, veršelius.
Tel.: (8-686) 95532,
(8-687) 30197.

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Senus, traumuotus arklius ir
kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.

siūlo darbą
Įmonei reikalingi darbuotojai:
- Keleivinio mikroautobuso vairuotojai
(D kategorija);
Reikalavimai darbuotojui:
- Atsakingumas
- Darbštumas
Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas
- Laiku mokamą atlyginimą (aptariama susitikimo metu)
KREIPTIS
tel. +370 699 01 040 arba
el.p.: transportocentras@inbox.lt

MIŠKUS

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

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

Reikalingas (-a) fermos darbininkas (-ė) ŽŪB .
Tel. (8-682) 97420.
Utenos transporto įmonei reikalingi:
MECHANIKAS.
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remonto organizavimas, priežiūra
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas (CE kategorija)
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas 1000 EUR dydžio atlyginimas!
ŠALTKALVIS.
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remontas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas geras atlyginimas!
Tel. (8-698) 49355.
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iš arti

2017 m. gruodžio 9 d.

vardadieniai
šiandien
Delfina, Leokadija, Vakaris,
Gedenė, Valerija.
gruodžio 10 d.
Eidimtas, Ilma, Eularija,
Loreta.
gruodžio 4 d.
Artūras, Aistis, Tautvaldė,
Dovydas.

mėnulis
gruodžio 9-10 d. pilnatis.

apklausa
Ką manote apie kadrų kaitą
Anykščių rajono savivaldybės
administracijoje ir savivaldybės
įmonėse?
( balsavo 172 )
Neturiu
nuomonės.
6.4%

Manau, jog
“valymai” yra
žalingi rajonui.
38.4%

Prenumeratos kainos 2018 metams
Prenumeratorių laukia
prizai !

Viskas gerai. Valdininkų rotacija - būtina.
55.2%

oras
2

-1

Pagrindinis prenumeratos
prizas - benzopjūklas

„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai:

„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
7,00

3 mėn.
EUR
21,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
40,00
66 (84)

6,00

18,00

35,00

60,00

4,00

12,00

24,00

45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
6,00
18,00
30,00
50,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
5,00
15,00
25,00
45,00
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00

„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys,
sodininko pjūklas, kirvis, grėblys.
Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma - oficialus
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“
penki 20 eurų čekiai. Ši parduotuvė yra VilŽurnalas „Aukštaitiškas formatas“
niaus gatvės „Norfoje“.
1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
Anykščių baseino „Bangenis“ dešimt kvietimų
„Aukštaitiškas formatas“
2,00
4,00
6,00
8,00
dviem asmenims apsilankyti šioje įstaigoje.
Elektroninės „Anykštos“ kaina
1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
Prizų aruodas dar pildosi...
(PDF formatu)
EUR
EUR
EUR
EUR
5,00
15,00
30,00
60,00
„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 29145 AnykšPrenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29).
čiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
adresą.
www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių lai- Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
kotarpiui.
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė užsiperka vaistų, o
draudimą netikėtai atšaukia

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Virpina receptų stygą
Vėl Aurelijus Veryga.
Ot, blaivaus kipšiuko monai –
Dvėskite be citramono.

Seimo skausmą pamatai Baigės Langsbergiui lašai,
O Gražuliui stogą rauna,
Analgino kai negauna.

Opozicija, jei snaudžia Tegu morką jie pagraužia.
Duokite nors paprastų,
Bet be recepto vaistų.

Amiliutė greitai sukos,
Perėjo per daktariukus Pirko, kol nusiramino,
Bet... draudimą panaikino,

