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Meilė

Viskas gyvenime turi būti su 
saiku. Kaip vargsta per daug my-
limi vyrai, supratau tik įsigijęs 
šunį. Žiūri televizorių? Ir aš kar-
tu.Valgai? Ir aš su tavim. Išeini?  
Ir aš paskui, ach tu prigulei – ir 
aš kartu. O, pagaliau tu parėjai... 
Žodžiu, meilė be jokios pertrau-
kos. Tiesa, kolega sako, kad šuo 
tiesiog mane gano, o tai geriau-
sias įrodymas, kad aš – avinas. 

Linas BITVINSKAS

Disidentė įsitikinusi: nuo nelaimių ją 
saugojo Dievo Apvaizda

„Ar per žiemos šventes puoš-
davote eglutę?“ – klausiu vie-
nuolę, disidentę, už Katalikų 
bažnyčios kronikos spausdini-
mą ir platinimą suimtą ir 5 me-
tus kalintą Mordovijoje ir Sibi-
re, buvusią Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos moksleivę, 77-erių 
Nijolę Sadūnaitę. 

„Gal vėlesniais laikais ir par-
nešdavo tėvelis iš miško kokią 
eglutę nukirtęs, bet daug svar-
biau buvo tai, ką ant Kūčių 
vakarienės stalo mamytė padės 
– gerai, jeigu duonos būdavo“, 
– pasakoja pačiose Antrojo pa-
saulinio karo išvakarėse gimusi 
disidentė N. Sadūnaitė.

„Noriu perduoti linkėjimus visiems Anykščių krašto žmonėms. 
Mielieji, būkite laimingi, būkite geri, tesaugo jus Viešpaties ma-
lonė, tegu jūsų kelią lydi šviesa. Myliu, bučiuoju“, – šventinis 
vienuolės, disidentės sveikinimas buvusiems kraštiečiams.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Metų geriausieji: Giedrius Titenis, 
Lajų takas ir „Anykščių vandenys“

Portalo anyksta.lt skaitytojai Metų anykštėnu išrinko plauki-
ką, Europos čempionato prizininką Giedrių Titenį, Metų įmone – 
UAB „Anykščių vandenys“, Metų turistiniu objektu – Lajų taką.

Plaukikas Giedrius Titenis – geriausias Anykščių sportininkas 
nuo Sergejaus Jovaišos laikų. Plaukikas, mėgstamas ir vertinamas 
kraštiečių – kol kas jis visų anyksta.lt skelbiamų balsavimų nuga-
lėtojas.

Rašytoją, šių metų Anykščių 
garbės pilietį Antaną Dri-
lingą įvertino ir internautai. 
Metų anykštėno rinkimuose 
jis užėmė antrąją vietą.

UAB „Anykščių šiluma” di-
rektorius Virgilijus Vaičiulis 
šių metų anykštėno rinki-
muose užėmė trečiąją vietą.

Būsimas biologas skundžiasi... 
atmintimi

Žygimantas Obelevičius, pa-
gal studentų mainų programą 
Erasmus turėjęs galimybę bio-
logiją pastudijuoti Turkijoje.

2015-ieji 
„Anykštos“ 
darbuotojų 
akimis

Automobilis 
nukirto stulpą

Po Naujųjų metų 
ne visi 
savivaldybės 
darbuotojai grįš 
į darbą

Ekskursija. Paskutiniąją 
šių metų savaitę rajono valdžia 
nusprendė skirti komandiruotei 
į užsienį. Pirmadienį  rajono 
meras Kęstutis Tubis, taip pat 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Saulius 
Rasalas išvyko į Latviją, Agluonos 
savivaldybę. Koks išvykos tik-
slas, skaidrumo bei viešumo 
principus deklaruojantys valdantieji 
nepraneša.

Stropūs. Naujos kadencijos 
Anykščių rajono taryba posėdžiavo 
10 kartų. Net 13 iš 25 Tarybos narių 
dalyvavo visuose posėdžiuose. Tie-
sa, „valstietis“ ūkininkas Raimondas 
Balsys neatvyko net į 4 posėdžius, o 
liberalas, profesorius Audrius Biti-
nas nedalyvavo 3 posėdžiuose. 

Rekordas. Šiemet rugpjūčio 8 
dieną užfiksuotas karščio rekor-
das Anykščių rajone. Tą dieną oro 
temperatūra siekė 35,5 laipsnio ši-
lumos. Rugpjūčio 12 dieną vanduo 
Šventosios upėje buvo sušilęs iki 
23,8 laipsnių. 

Šventoji. Šiemet upė Anykščių 
mieste labiausiai patvino rugpjūčio 
4 dieną, pasak hidrometeorologijos 
posto stebėtojo Petro Buterlevi-
čiaus, virš nulinės padalos Šventoji 
pakilo tada 57 cm, o labiausiai nu-
seko gruodžio 17 dieną. 

Sprendimai. Anykščių rajono 
taryba per 2015 metus priėmė 369 
sprendimus. Registruoti buvo 394 
projektai, tačiau 25 iš jų buvo arba 
iš dienotvarkės išbraukti dar prieš 
posėdį, arba deputatai balsuodami 
jiems nepritarė. Beveik visi Tary-
bos komitetai rinkosi 8 kartus, tik 
Biudžeto komitetas posėdžiavo 7 
kartus.

Drąsiausias. Ūkininkas Audrius 
Juška rengia šalia Anykščių vietą 
papildomiems 6 hektarams šiltna-
mių. „Kalbama apie 80 naujų darbo 
vietų. Manau, tai drąsiausias Lietu-
voje žmogus, besidarbuojantis šil-
tnamių srityje“,- sakė A.Baura.   

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis sausio 5 dieną, antra-
dienį. Redakcija gruodžio 31 dieną 
nedirbs. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Dingo. 2015-12-25 apie 11 val. 

45 min. Troškūnų seniūnijoje  grį-
žusi iš parduotuvės 20-metė mer-
gina pastebėjo, kad iš palto kišenės 
dingęs mobiliojo ryšio telefonas. 
Nuostolis – 500 eurų.

Smurtas. 2015-12-25 gautas 61-
erių moters, gyvenančios Andrio-
niškio seniūnijoje pareiškimas, kad 

neblaivus (1,85 prom.) 61-erių su-
tuoktinis užsimojo su peiliu, mėgin-
damas jai smogti, tačiau ji sugebėjo 
dūrio išvengti. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 138 str. 1 d.

Mušė. 2015-12-26, apie 8 val., ne-
blaivus (1,76 prom.) 47-erių vyriškis 
Anykščiuose, Parko gatvėje, kumš-
čiais smūgiavo savo 41-erių žmonai. 
Vyriškis uždarytas į areštinę.

Apiplėšimas. 2015-12-27, apie 8 

val. 30 min., pastebėta, kad išdauž-
tas automobilio „Fiat“ stiklas. Iš au-
tomobilio, stovėjusio Anykščiuose, 
Liudiškių gatvėje, pavogta striukė. 
Nuostolis – 170 eurų.

Vagystės. 2015-12-21, apie 19 val., 
pastebėta, kad iš namų Anykščiuose, 
Stoties gatvėje, pavogtas kompiuteris. 
2015-12-27 apie 9 val. pastebėta, kad 
nėra lagamino su 16 puodų rinkiniu. 
Nuostolis – 550 eurų. 2015-12-28 

apie 18 val. 30 min. pastebėta, kad 
iš namo Anykščiuose, Leliūnų ga-
tvėje, pavogtas televizorius, biotu-
aletas, akumuliatorinis grąžtas, auk-
sinis žiedas. Nuostolis – 320 eurų.

Mirtis. 2015-12-27 Anykščių 
rajono policijos komisariate pradė-
tas ikiteisminis tyrimas dėl 49-erių 
moters, rastos savo bute Anykščių 
seniūnijoje mirties priežasties nu-
statymo.

Prie pat pagrindinio posūkio į 
Leliūnus, kelyje Svėdasai-Anykš-
čiai, sugedo padargus vilkęs, į 
Anykščių pusę važiavęs traktorius. 
Moters vairuojamas lengvasis au-
tomobilis „Volvo”, važiavęs ta pa-
čia kryptimi, kliudė važiuojamojo-
je kelio dalyje stovinčio traktoriaus 
padargus ir, nuskriejęs dar kelias-
dešimt metrų, rėžėsi į elektros stul-
pą. Moteris važiavo viena. Vaduo-
jant ją iš automobilio, medikams 
ugniagesių gelbėtojų pagalbos ne-
prireikė. Nukentėjęs asmuo - šalia 
traktoriaus padargų buvęs vyras. Jį 
kliudė  “Volvo” užkabinti padargai 
ir jis griuvo ant jų.

Jaunimo  darbo centre anykš-
tėnams iki 29-erių metų  bus su-
darytos galimybės konsultuotis 
profesijos pasirinkimo, savano-
rystės, profesinio ar asmeninio 
tobulėjimo, karjeros planavimo ar 
darbo paieškos klausimais, vyks 
susitikimai su darbdaviais, įvairūs 

Tyrimas. STT toliau apklau-
sinėja žmones tyrime dėl to, kad 
Kauno klinikinėje ligoninėje ga-
limai buvo bandyta nuslėpti Na-
cionalinės žemės tarnybos vado-
vės Daivos Gineikaitės girtumą. 
Politikai net nelaukdami tyrimo 
pabaigos jau nusprendė, kad mo-
teris avariją tikrai sukėlė būdama 
neblaivi. “Neturėjau priekaištų 
Nacionalinės žemės tarnybos va-
dovei dėl darbo kokybės, tačiau 
po įtarimų, kad D.Gineikaitė eis-
mo įvykį sukėlė būdama neblaivi, 
jos ketinimą atsistatydinti vertinu 
kaip teigiamą žingsnį. Tarnautojas 
negali menkinti institucijos vardo, 
juolab kai eina vadovaujamas par-
eigas”, - sakė V.Baltraitienė. 

Veikla. Jau trejus metus dir-
bantys šio Seimo nariai skirtingai 
vertina įstatymų leidybos, vienos 
pagrindinių jų prievolių, procesą. 
Kai kurie parlamentarai per ka-
denciją jau įregistravo kelis šim-
tus įstatymų projektų, kiti pateikė 
vos po kelis pasiūlymus.

Indėlis. “Darbiečių” vadovas 
Valentinas Mazuronis neišmano 
vadybos, Seimo pirmininkė Lore-
ta Graužinienė nemoka atstovauti 
net sau, o partijoje trūksta koman-
dos. Užtrenkdamas šios politinės 
jėgos duris tai išrėžė Viktoras 
Uspaskichas. (...) “O tiesa yra ta, 
kad jokios finansinės naudos iš 
partijos negavau, į ją tik dėjau pi-
nigus, o ne ėmiau iš jos. Apskritai 
per visą savo gyvenimo Lietuvoje 
laiką į šalies ekonomiką įnešiau 2 
mlrd. litų”. – sakė buvęs partijos 
vadas.

Skolos. Beveik 750 tūkst. eurų 
- tiek politinės partijos ir visuo-
meniniai rinkimų komitetai liko 
skolingos už jiems suteiktas pas-
laugas per rinkimus į savival-
dybių tarybas. Bene didžiausios 
skolos smaugia dvi rinkėjams li-
beraliomis prisistatančias partijas. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) duomenimis, per šių metų 
pradžioje vykusius savivaldos rin-
kimus jų dalyviai išleido beveik 
6,018 mln. eurų. Pajamos buvo 
gerokai kuklesnės - tesurinkta vos 
per 4,875 mln. eurų. 

Auga. Nuo maždaug 1100 narių 
iki daugiau nei 2000 - taip naujuo-
sius metus pasitinka Rusų aljan-
sas, prisišliejęs prie kitos tautinių 
mažumų partijos Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos (LLRA). 

Smūgiai. Nors darbas jai buvo 
pomėgis ir antrieji namai, Šiaulių 
profesinio rengimo centro bendra-
bučio budėtoja Regina Štriupkie-
nė vis dėlto ketino vykti gyventi 
pas sūnų į JAV. Tačiau jos svajonę 
sužlugdė mirtini 18-mečio narko-
mano smūgiai. “Regina žinojo, ką 
reiškia būti našlaite. Gal todėl jai 
ir pagailo to į bendrabutį po pa-
silinksminimo vėlai naktį grįžusio 
jaunuolio. Nors bendrabučio bu-
dėtoja apsvaigusio mokinio galėjo 
ir neįsileisti, jai, matyt, suspaudė 
širdį - kurgi šis namų neturin-
tis našlaitis dėsis naktį. Tačiau 
taip žmogiškai pasielgusi Regina 
sulaukė ne padėkos, o smurto. 
Sunku patikėti, kad jos nebėra”,- 
kalbėjo Kalėdų naktį Šiaulių pro-
fesinio rengimo centro bendrabu-
tyje nužudytos budėtojos 68 metų 
R.Štriupkienės bendradarbės. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Automobilis nukirto stulpą
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį trečiadienį, Kūčių išvakarėse,  apie 17 val., ties Leliū-
nais lengvasis automobilis „Volvo“ kliudė važiuojamojoje kelio 
dalyje stovėjusio traktoriaus padargus, o paskui „nukirto“ elek-
tros stulpą. Sužeistas šalia padargų buvęs vyras, o 39 metų „Vol-
vo“ vairuotoja J.K. iš Panevėžio per avariją nenukentėjo, nors jos 
automobilis po įvykio virto metalo laužo krūva.

Stipriai sudaužyto „Volvo“ vairuotoja per avariją nenukentėjo
Roberto ALEKSIEJŪNO  nuotr.

Po avarijos pakelėje vienas pas-
kui kitą stovėjo du traktoriai - suge-
dusiojo traukti jau buvo atvažiavęs 
antrasis. Tačiau „Volvo“ vairuotoja 
„Anykštai“ sakė, kad per avariją 
kelio važiuojamojoje dalyje buvo 
vienas neapšviestas traktorius, o 
antrasis atsirado tuoj pat po autoį-
vykio. Sveikas likęs traktorininkas 
„Anykštai“  pasakojo, kad sužeis-
tas jo kolega stovėjo pakelėje su 
žibintuvėliu, perspėdamas vairuo-
tojus apie kliūtį, neva buvęs pa-
statytas ir avarinis ženklas. Vyras 
tvirtino, kad „Volvo“ nuo kalno 
atskriejo didžiuliu greičiu. Asfaltas 
buvo šlapias, lynojo.

Tuo tarpu „Volvo“ vairuotoja 
aiškino, kad jos automobilio grei-
tis avarijos metu buvo tik apie 80 
km per valandą. Ji teigė, kad žmo-
gus su žibintuvėliu ant kelio buvęs, 

Jauniesiems bedarbiams bandys pagelbėti 
Jaunimo darbo centras

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Antradienį Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriaus 
patalpose atidarytas  Jaunimo darbo centras.

renginiai.
Su jaunimu dirbs darbo biržos 

Anykščių skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Valė Baliūnienė.

Atidarymo metu Utenos teritori-
nė darbo birža pasirašė bendradar-
biavimo susitarimą su Daugpilio 
universiteto Karjeros ir iniciatyvų 

palaikymo centru.
Daugpilio universitetas rengia 

profesionalius karjeros konsulta-
vimo ir darbo su jaunimu specia-
listus, todėl šis bendradarbiavimas 
padės keistis gerąja patirtimi, pro-
fesinėmis žiniomis ir įgyvendinti 
tarptautinius projektus jaunimo 
karjeros gebėjimų plėtros srityje.

Anykščių rajone gruodžio 1 die-
ną buvo registruoti 285 bedarbiai 

iki 29 metų, jaunimo nedarbas 
siekia 6,2 proc. Daugiausiai tarp 
darbo biržos Anykščių skyriuje  
registruotų jaunuolių buvo pagei-
daujančių dirbti traktorininkais, 
automobilių mechanikais, suvi-
rintojais elektra, apdailininkais, 
pardavėjais, administratoriais, au-
tomobilinių krautuvų vairuotojais, 
pastatų apšiltintojais, vairuotojais 
ekspeditoriais ir virėjais. 

tačiau traktoriaus padargo kontūrų 
nebuvo matyti ir ji nesuprato, kad 
tai yra perspėjimas apie pavojų. 
Moteris sakė kliudžiusi padargus ir 
nestabdydama įlėkusi į stulpą. 

ninkė, – Jeigu žmogus prašo knygos, 
kuri yra kitoje bibliotekoje, kaip galiu 
neatnešti?, - retoriškai klausė D. Ka-
valiaukienė. 

Pasak jos, Kurklių bibliotekoje yra 
14 000 knygų, o mokyklos 8 000, tad 
suvežus knygas į vieną vietą knygų 
fondas gerokai viršija 20 000, tačiau 
bibliotekininkė pastebėjo, kad dėl su-
sidėvėjimo apie 3 tūkstančius knygų 
teks nurašyti. 

Kurklių biblioteka naudojasi 300 
Kurklių ir aplinkinių kaimų skaityto-
jų, o mokykloje skaito 78 vaikai. Se-
niems seniūnijos gyventojams kny-
gas į namus nuneša knygnešiai, kurių 
yra dvi dešimtys. Bibliotekininkės 
nuomone, vaikams šis užsiėmimas 
labai patinka. 

Užkalbintas Kurklių seniūnas 
Algimantas Jurkus teigė, kad bibli-
otekos perkraustymas į mokyklą gy-
ventojams naudingas. Perkraustyti 

Kurkliuose vietoj dviejų liko viena 
biblioteka

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Gruodžio mėnesį Kurklių biblioteka iš Kurklių seniūnijos pas-
tato persikėlė į Kurklių pagrindinę mokyklą. Nuo šiol Kurkliuose 
vietoje dviejų buvusių, suaugusiųjų ir mokyklos, liko tik viena 
biblioteka, kuri užėmė beveik 100 kv. m mokyklos pastato plotą.

biblioteką jis skyrė tris už pašalpas 
atidirbinėjančius asmenis, biblioteki-
ninkei padėjo jos namiškiai, vaikai.  
Paklaustas, kam atiteks buvusios 
bibliotekos patalpos seniūnijos pas-
tate, seniūnas sakė, kad jose įsikurs 
Kurklių bendruomenė, vienijanti 120 
narių. „Jai vadovauja veikli Anykščių 
komunaliniame ūkyje dirbanti Julija 
Sabalienė, - pastebėjo seniūnas. – Ga-
lės ten organizuoti šventes“.  

Iš Zarasų krašto, Antazavės, kilusi 
D.Kavaliauskienė prisipažino, kad 
jau vaikystėje žinojo, kad bus bibli-
otekininke. Baigusi Rokiškio kul-
tūros mokyklą buvo paskirta dirbti į 
Anykščių rajoną ir štai jau 33 metai 
kai dirba mėgstamą darbą. Moteris 
sako, kad dėl tokio pasirinkimo nie-
kada nesigailėjo. 

Paklausta, ką sovietmečiu skaitė, 
ką dabar skaito kurkliečiai, D. Kava-
liauskienė sakė, kad sovietmečiu, ko 

gero, skaitytojų netgi mažiau buvę. 
„Tuomet suaugę skaitydavo grožinę, 
nuotykių, mokslinę literatūrą, beveik 
nekreipdavo dėmesio į laikraščius ir 
žurnalus, nes patinkančius prenume-
ruodavo, - sakė D. Kavaliauskienė. 
– Ką dabar pastebiu? Suaugę į bi-
blioteką ateina skaityti laikraščių, 
tos pačios „Anykštos“, nes stokoja 
pinigų prenumeratai. Jie skaito ne 
tik meilės romanus, bet ir mokslinę, 
fantastinę, nuotykių literatūrą, tebėra 
mėgstamas Juozas Baltušis, Mykolas 
Sluckis ir ypač skaitomos anykštėnų 
rašytojų Antano Drilingos, Rimanto 
Vanago ir kitų knygos. Nepatikėsit, 
bibliotekoje yra susibūrusi moterų 
poezijos skaitytojų grupelė. Vaikai 
sovietmečiu buvo aktyvesni, dabar 
jiems tenka knygas tiesiog įsiūlyti. 
Tikriausia dėl to įtakos turi interne-
tas. Bibliotekoje yra 3 kompiuteriai, 
tai prie jų eilė“.

Kurklių biblioteka organizuoja 
nemažai renginių. „Kultūriniam dar-
bui vienijam jėgas su bendruomene, 
kultūros namais, seniūnija“, - sakė 
moteris. 

Bibliotekininkė Danguolė 
Kavaliauskienė įsitikinusi, 
kad bibliotekų sujungimas 
į vieną naudingas ir jai, ir 
skaitytojams. 

Autoriaus nuotr. 

Gruodžio 19–ąją  vyko bibliotekos 
įkurtuvės naujose patalpose, į kurias 
susirinko 70 skaitytojų. Pasak bibli-
otekininkės Danguolės Kavaliaus-
kienės, įsikūrus naujose patalpose iš 
karto padaugėjo skaitytojų. 

D.Kavaliauskienė spėjo dirbti 
miestelio ir mokyklos bibliotekose, 
tad dėl dviejų bibliotekų sujungimo 
į vieną niekas nepraras darbo. Bi-
bliotekininkė teigia, kad dėl to tapo 
geriau. „Man atsibodo tampyti knygų 
krepšius iš vieno pastato į kitą, nors 
jie ir arti vienas kito, - sakė biblioteki-



O sakė, kad pasaulio pabaigos nebus. 
Bet, žinoma, dažnai apmąstydamas 
savo gyvenimą pamanau - koks gai-
lestingas yra Dievas. Bet už viską, 
ką padarei, ne taip reikia mokėt, nes 
Dievas yra ne tik gailestingumas, bet 
ir teisingumas. 

Tikrasis gailestingumas įvyksta 
tada, kai ne tik tau leidžiama gyventi 
kitaip, bet leidžiama ir ištaisyti klai-
das. Dievas yra ir stebuklas, ir realybė, 
jis gi myli, bet ir nubrėžia ribas: per-
žengi ir gauni per galvą. Laimė vien 
matyti tą harmoningą Dievo sukurtą 
pasaulį, o mes turime laisvę ne tik jį 
pagražinti, bet ir sujaukti - padaryti 
didžiausią netvarką. Neturėtumėm 
užsimiršti ir įsismaginti, nes mes 
esame tik įrankiai. O kai tai pamiršti 
ir imi kartoti: „Aš, aš, aš”, tuomet ir 
išgirsti dieviškąjį įspėjimą: „Ša“. Iš 
tiesų Dievas yra meilė, o ji gali viską, 
jai visada būdingas gailestingumas”, 
- samprotauja A. Tarabilda.

Atjauta turi būti 
be vertinimų

Anykščių miesto gyventoja, 
A.Baranausko ir A.Žukausko - Vie-
nuolio memorialinio muziejaus vady-
bininkė Kristina Kiaušaitė įsitikinusi, 
kad gailestingumą, užuojautą turime 
reikšti ne su ypatingu gailesčiu, steng-
damiesi kenčiantį žmogų sugraudinti, 
bet oriai, stengdamiesi jį pakelti, su-
teikti viltį.

 “Kai kažkas nutinka, tai dažniau-
siai būna žmogui pamoka, kliūtis ar 
išgyvenimas, kurį peržengęs pasidaro 
dar stipresnis - dvasiškai bręsta. Gy-
venti ir eiti tolyn išgyvenant įvairių 
formų - skausmingas ir džiaugsmin-
gas pamokas.Atjauta turi būti besąly-
giška, be vertinimų ir gryna širdimi”,- 
sako K. Kiaušaitė.
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Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Jums 
įsimintiniausias 
2015 metų 
įvykis? 

Gailestingumas ir 
jautrumas 
siejamas su 
silpnumu

Anykščių Šv. evangelisto Mato 
bažnyčios vikaras Nerijus Papirtis 
pastebėjo, kad šiais laikais nėra po-
puliaru kalbėti apie gailestingumą, 
nuolankumą, jautrumą, kantrią ir pa-
garbią meilę, nes manoma, kad toks 
būdamas esi silpnas ir nepritampantis 
šiuolaikiniame pasaulyje žmogus. 
Bet tai tik akivaizdus įrodymas, kad 
dabarties pasaulis nusigręžia nuo 
bendražmogiškų vertybių.

Dabartinis popiežius Pranciškus 
vienoje iš savo trečiadienio kateche-
zių sako: „Mūsų gilių pokyčių epo-
choje Bažnyčia yra pašaukta savo vei-
kla liudyti ir skleisti Dievo buvimo ir 
artumo ženklus. dabar mums visiems 
palankus laikas, nes apmąstydami 
dieviškąjį gailestingumą, kuris pra-
noksta žmogiškąjį ribotumą, spindin-
tį nuodėmių tamsybėje, galime būti 
ryžtingesni ir tobulesni liudytojai.

Mes, visi geros valios žmonės, 
būdami Dievo vaikai, lygiuojamės 
į Jį, trokšdami spindėti šventumu, 
gerumu, meile vienas kitam, norime 
gyventi tiesoje, o svarbiausia - gailes-
tingume. Dievas, kurdamas žmogų, 
labai džiaugėsi - turės kam atleisti 
klaidas bei išdavystes. Tad ir mes 
savo gailestingume savo širdimi tiek 
priartėjame širdimi prie gailestingojo 
Dievo paveikslo, tiek atskleidžiame 
savo žmogiškumą vienas kitam. Tik 
atvira ir gailestinga širdis moka my-
lėti, tik gailestinga būsena moka ap-
kabinti, tik gailestingas protas moka 
patarti, tik gailestingas žvilgsnis 
moka paguosti” ,- cituoja popiežiaus 
žodžius kun. N.Papirtis.

Gailestingumas 
netikras be 
atgailos

Tauragniškė, nūnai gyvenanti Vil-
niuje, bet vasaras leidžianti Anykščių 

Naujieji metai Katalikų bažnyčios yra paskelbti Dievo gailestingumo metais.
 Kaip mes patiriame Dievo ir žmonių gailestingumą, kaip įvyksta dieviškosios taikos - atgailos 

ir atleidimo, vadinamo gailestingumu, nušvitimas. Kai kam gailestingumas yra kasdienė pagalba 
į bėdą, vargus puolusiems, kitiems gi išpažintis, mat kai kaltes išpažįsti, Danguje - šventė. Atleidi-
mas? Jei tu neatleidi, tai kaip tau bus atleista. Juk Viešpaties maldoje pasakyta: “ ...ir atleisk mums 
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams”.

Raimondas GUObIS

apylinkėse, rašytoja Ema Mikulėnai-
tė pastebėjo, kad gailestingumas būtų 
netikras, jei nebūtų atgailos. 

Nuoširdus gailestis mirusio artimo 
ar nenoras nuolankiai priimti likimo 
smūgius, susitaikyti su ištikusia nelai-
me nebelaikoma nuodėme. Anksčiau 
gi toks dvasios maištas buvo supran-
tamas kaip prieštaravimas Dievo va-
liai. 

Gyvendama didmiestyje, judria-
me rajone prie bažnyčios, rašytoja 
dažnokai patiria svyravimus: duoti 
ar neduoti smulkių pinigėlių elgetai. 
Net žinant, kad sukaupęs reikiamą 
sumą varguolis ją išleis nusipirkda-
mas alaus.

Gailestingumu sužydėti žmogus 
gali tik sutikęs tą, kuriam reikalingas 
gailestingumas. E.Mikulėnaitė prisi-
mena jaunystės keliones autobusais. 
Kaip ji, kukli, smulki moterėlė daž-
nai būdavo nustumiama, pasilikda-
vo paskutinioji - įsėsdavo arba jau 
netilpdavo į „koncesinę“. Ir būdavo, 
kad geraširdis vairuotojas ją pastebė-
jęs, paliepęs keleiviams susispausi, 
priimdavo smulkiąją Emiliutę.

Vienoje kelionių Emai teko patirti 
labai keistą gailestingumą. Ties Kryž-
kalniu stabdė pakeleivingas mašinas. 
Sutemo, geso aplink švietę sodybų 
žiburiai, pakilo vėjas, atnešdamas ne-
malonų lietų, ji pasuko prie žiburėliu 
gyvo vienkiemio, paprašė nakvynės. 
Priėmė - parodė nešildomą kamaraitę 
bei geležinę lovą be matraco, tik su 
kažkokia palaike antklode. Buvusi 
šlapia, sušalusi, tačiau su drabužiais 
gulusi šiaip taip sušilo ir pamiegojo. 
Ryte gi šeimininkai  Emos nepaklau-
sę ar alkana, o atsisveikindami išgirdę 
pasiteiravimą, ar nereikia užmokėti, 
tuoj pat paprašė poros rublių ir juos 
paėmė. Visokių žmonių yra, bet aukš-
taitis niekada nebūtų taip padaręs, 
mano E. Mikulėnaitė.

Skriaudėjams 
linkusi atleisti

Lietuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos Anykščių skyriaus pir-
mininkė Prima Petrylienė, kalbėdama 
apie gailestingumą, prisiminė metus, 
praleistus Stalino lageriuose, ir tenai 
patirtą Dievo bei žmonių gailestingu-
mą.

Ji pastebėjo, kad gyvenime mes vi-
sada esame su gailestingumo pojūčiu, 
mintimi, ir nuolatos gailestingumo 
prašome Dievo. Juk prašant Aukš-
čiausiojo kartais nutinka tikriausi 
stebuklai. Ji prisiminė, kad būdama 
kalėjime tiek išseko, pasiligojo, kad 
veik nebegalėjo paeiti, net užplūdo 
mintys apie mirtį. Bet su viltimi mel-
dėsi į Dievo Motiną, prašė pagalbos 
tikriausios. Gorkio kalėjime kalinama 

tuomet pateko į kriminalinių nusikal-
tėlių kamerą ir netikėtai prižiūrėtojai 
pranešė – „atėjo“ pinigai. Pasiekė ka-
daise motinos perduoti ir būtent tada, 
kai buvo reikalingiausi. Prima nusi-
pirko vaistų ir pasitaisė, išliko gyva.

Savo skriaudėjams, kankintojams, 
išdavikams, okupantų talkininkams 
moteris yra linkusi atleisti, būti jiems 
gailestinga, nes tik atleisdami patys 
užsitarnaujame dieviškąjį atleidimą 
ir gailestingumą. Ir tie nedorieji gi 
dažniausiai pabunda iš klaidų, pasuka 
teisingu keliu, tik dažnai jų sugrįži-
mas būna pavėluotas.

Centai alučiui - 
dar ne 
gailestingumas

Svėdasuose gyvenantis, nuolatos 
miestelio gatvėmis judantis, dažnai 
kiek valandų ar kelinta šiandien die-
na paklausiantis ar centų pridėti prie 
jau sukaupto kapitalo alučiui pirkti 
prašantis Valentinas pastebėjo, kad jei 
kas duoda centų, tai gerai.

 Bet tai, anot jo, joks gailestingu-
mas. 

Gailestingumas būna tada, kai 
slaugo ligonius, ne veltui slaugytojas, 
globotojas ir vadina „gailestingosio-
mis seserimis.”

 “Nesifotografuosiu. Matai gi, kad 
po avarijos. Malkas nešiau ir slystelė-
jau...”, - ginasi Valentinas. 

Šiek tiek pamėlęs paakys, apibroz-
dinta nosis, bet švariai nuskusta šiaip 
jau vešliai želianti tapybiška barzda. 
O jo draugelis Bronius ligoninėje - 
pradėjo šonas sopėt. „Ilgai negrįžta, 
laukiu, galėč jam ir padėt...” - tai toks 
gailestingumas pagal Velentiną.

Dievas myli, bet ir 
nubrėžia ribas

Svėdasuose gyvenantis tautodaili-
ninkas Aleksandras Tarabilda sako, 
kad gerai net nežinąs, kas tas gailes-
tingumas. 

“Gruodžio pabaiga, o gali ir po 
lauką be kelnių su šortais vaikščioti. 

Janina KUBIKAITĖ – ŠI-
DLAUSKIENĖ, Gečionių kai-
mo (Skiemonių seniūnija) gy-
ventoja:

- Man asmeniškai - dvynukės 
anūkėlės Radvilė ir Rugilė. Jos 
gyvena Vilniuje, tačiau dažnai 
atvažiuoja, mes aplankom. Dir-
bu bibliotekoje, tai tenka daug 
švenčių, renginių pačiai orga-
nizuoti. Visuomenės gyvenime 
man šie metai normalūs, kad tik 
blogesnių nebūtų.  

Rimantas RAŽINSKAS, Vai-
vadiškių kaimo (Anykščių se-
niūnija) kaimo gyventojas:

- Anūką jau turėjau, o šie-
met gimė anūkėlė – tai man 
reikšmingiausias metų įvykis. 
Daugiau sunku ką ir pasakyti. 
Eiliniai metai ir tiek. Kažkokių 
pokyčių ar nelaimių nebuvo. 
Metams bėgant ir šventės tapo 
nebeįdomios.

Elena SABOCKIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

– Labai, labai „prabagotėjau“ 
– sulaukiau proanūkėlės Geistės 
ir tapau prosenele. Turiu 4 anū-
kus. Taigi, esu turtinga ir šio tur-
to į jokius milijonus nekeisčiau. 
Beje, pagerėjo sveikata, jaučiu 
gydytojų dėmesį, sportuoju.  

užuojauta 

Išėjus artimam žmogui, 
lieka skausmas ir tuštuma. 
Teužpildo ją mūsų nuoširdi 
užuojauta ir palinkėjimas sti-
prybės.

Nuoširdžiai užjaučiame Da-
nutę GUOBIENĘ dėl mylimos 
sesers mirties.

A. ir G. Martinoniai, Trofi-
mova, Inčirauskienė, Stasiū-
nienė, T. ir R. Korsakai

Kas yra gailestingumas?
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2. Metų šokas.  Išniekintas, 
atkirsta galva nežinomo žmo-
gaus kūnas, užbetonuotas netoli 
„Anykščių vyno“ gamyklos, prie 
šilumos trasos, kurį Anykščių me-
ras Kęstutis Tubis viešai pažadėjo 
perlaidoti kapinių žemėje, bet taip 
ir neištesėjo duoto pažado. Gal 
muziejininkai šią vietą įtrauks į 
lankytinų šiurpiausių Anykščių 
vietų sąrašą.

3. Metų džiaugsmas.  Savival-
dybės nupirkta beglobių gyvūnų 
priežiūros paslauga. Mūsų santykis 
su mažaisiais broliais rodo mūsų 
humanizmą.

4. Metų atradimas. Artėjanti 
prie saulėlydžio senovės Romos 
civilizacija deklaravo šūkį – „Duo-
nos ir žaidimų“. Visai kaip mūsų 
rajonas. Prieš vienus Naujuosius 
vietoj banko Anykščių centre ati-
darėme „Humaną“, šiemet prieš 
Naujuosius – prie Darbo biržos 
Jaunimo darbo centrą, o tarpušven-
čiu, deja, karpome tik visokių pra-
mogų atrakcionų ir parkų juos-
teles: Šventosios kairiojo kranto 
promednada,  Menų inkubatorius, 
Lajų takas...Žmonės tai mato, to-
dėl, mano nuomone, ne atsitiktinai 
realų, naudą nešantį objektą - bio-
kuro katilinę pastatęs „Anykščių 
šilumos“ vadovas Virginijus Vai-
čiulis yra trečias tarp žymiausių 
2015 metų anykštėnų.

5. Metų posakis. „Viešumas pa-
gal liberalus“

Jonas JUNEVIČIUS, „Anykš-
tos” laikraščio redaktorius

1. Metų tekstas. Manau, kad 
per metus „Anykštoje“ buvo daug 
gerų straipsnių, tad „Metų tekstu“ 
išskirti vieną kurį sudėtinga. To-
kiu laikyčiau interviu su Antano 
Baranausko literatūrinės premijos 
laureate prof., habil. Dr. Viktorija 
Daujotyte-Pakeriene. („Reikia ne 
tik skverbtis į priekį, bet ir grįžti, 
jei kelias ne tas“. „Anykšta“. 2014-
12-12). Man jis patiko įžvalgomis, 

rievės

Gražina ŠMIGELSKIENĖ, 
UAB „Anykštos redakcija“ lei-
dinių vyriausioji redaktorė

1. Metų tekstas. Interviu su 
vienu iš Lietuvos dailės muzie-
jaus vadovų Vytautu Balčiūnu apie 
nepamatuotas Anykščių savival-
dybės ambicijas siekti Europos 
kultūros sostinės titulo („Vonios ir 
stiklainiai – dar ne kultūra“, - Rytis 
KULBOKAS, „Anykšta“ , - 2015-
12-05). Šį interviu išskirčiau ne tik 
dėl to, kad jis sutampa ir su mano 
asmeniniu požiūriu į Anykščių sa-
vivaldybės romėniškus užmojus 
(deja, įgyvendinamus mano ir jūsų 
pinigais), tačiau ir iš džiaugsmo, 
koks apima, kai sutinki bendramin-
tį, kuris drąsiai, atvirai ir viešoje 
erdvėje išsako mintis, kurias dau-
guma Anykščių šviesuolių išdrįsta 
ištarti tik pašnabždomis, kad, ne-
duok tu Dieve, koks savivaldybės 
ponėkas neišgirstų, nes dar iš dar-
bo išmes. Man džiugu, kad požiūrį 
į Anykščių kultūros perspektyvas 
ir pasirinkto kelio kryptį išsakė 
ne bet kas, o žinomas Lietuvos ir 
Europos kultūroje žmogus, inte-
lektualas. Jis pasakė, kad karalius 
nuogas – nesvarbu, kaip skambėtų 
žydri stiklainiai ar operų arijos iš 
vonios. Kultūra nėra ir negali būti 
tik graži ir blizganti forma, kultūra 
negali egzistuoti be turinio. Kultū-
ra, kaip įvardija V. Balčiūnas, yra 
„šviesos ir išminties erdvė, sąmo-
ningumo ir prasmės keliai, galin-
gas medis su tvirtomis šaknimis“, 
kurios pradžia - krašto istorijoje.

bininkais. Ko gero, didesnį įspūdį 
paliko pačių ilgiausių ir aukščiau-
sių lajų tako dalių bei bokšto mon-
tavimo akimirkos nei jo atidary-
mas. Staigmena buvo, kad po Lajų  
tako atidarymo Anykščius užplūdo 
minios lankytojų.  

5. Metų posakis.  Anykščiai 
– Europos kultūros sostinė. Na ir 
kas, kad Anykščiai net ne į savo 
roges ropščiasi, na ir kas, kad tai 
kaip girto drambliuko svajonė už-
siauginti sparnus ir skraidyti. Vis 
tiek linksma ir smagu.

Rytis KULBOKAS, filosofas, 
žurnalistas

1. Metų tekstas. Žiūrint kaip 
traktuoti tą „tekstas“? Kiekvienas 
tekstas yra lašelis, kuris užpildo 
bendrą „indą“ – laikraštį. Kiekvie-
nas. Tačiau, jei jau išskirti – inter-
viu su profesore Viktorija Daujoty-
te gruodžio 12 dienos „Anykštoje“: 
„Reikia ne tik skverbtis į priekį, 
bet ir grįžti, jei kelias ne tas“. Bene 
pirmą kartą Antano Baranausko 
premija įteikta to vertam kūrėjui. 

2. Metų šokas.  Šokas? Pamenu 
Anykščių savivaldybės vasarą iš-
leistą draudimą, nors ir motyvuojant 
gaisrų pavojumi, lankytis miškuose. 
Šokas, nes po truputį tęsiasi įbau-
džiavinimas, įdaiktinimas, žmogus 
iš anksto traktuojamas kaip kaž-
koks nemąstantis piktadarys, kurį 
reikia visais įmanomais būdais kon-
troliuoti ir gąsdinti. Šokas ne todėl, 
kad tai padarė konkrečiai Anykščių 
savivaldybė, bet todėl, kad ir ji tę-
sia gąsdinimo ir draudimų politiką. 
Deja, tikrųjų liberalų partija mirė, 
kai jos pirmininku, dar 1999 me-
tais, buvo tapęs Rolandas Paksas. 
Ne draudimais, o tik sąmoningumo 
kėlimu, pilietiškumo stiprinimu, ne 
silpninimu galime išlikti šiomis žai-
biškos globalizacijos sąlygomis. (Nukeltą į 13 p.)

Linas BITVINSKAS

Na ką, sulaukėm ir Kalėdų, 
sulaukėm ir sniego. Tie, kurie 
zirzė, kaip blogai be sniego, 
antrą dieną  jau ėmė zirzti, 
kaip slidu vaikščioti ir važinėti. 
Žodžiu, viskas įprastai, viskas 
kaip Lietuvoj.

Metai baigiasi, o šie buvo 
nelengvi. Meteorologė Audronė 
Galvonaitė sako, kad didžiau-
sią įtaką Lietuvos orams turi 
Amerikos Uoliniai kalnai. O 
Lietuvos politikoje didžiausią 
įtaką irgi turi ne vietiniai įvykiai. 

Šiemet supratome, kad neturime 
saugaus užutekio, pasaulis ne-
nuspėjamas, procesai neprogno-
zuojami. Šiemet daugelis patyrė 
šaltą dušą, stebėdami įvykius 
Ukrainoje, kur nuo naftos dolerių 
į neregėtą išdidumą pasikėlusi 
putinistų Rusija užsimanė ir Kry-
mo, ir Donbaso. broliška slavų 
ukrainiečių tauta Rusijai staiga 
pavirto fašistų banderovininkų 
irštva, kurioje „žudo ir persekio-
ja rusus“. Taigi, pajudėjo „iš-
vadavimo“ procesas.  Ir staiga 
supratome, kad mūsų armijoje 
karių mažiau negu Estijoje, o 
prisipirkti už šimtus milijonų 
laivai niekaip nepadės apsiginti, 
o neprognozuojamas kaimynas 
bet kada gali vėl mesti skudurą 
– skriaudžiamus rusakalbius. 
Tuo labiau, kad Kremliaus 
propaganda toliau nuosekliai 
dirba, aiškindama, kaip blogai 
Lietuvoje, bet neužsimindamas, 
kokia padėtis yra Rusijoje. Šiuo 
atveju reikia pasakyti, kad pas 
mus, aišku, ne Rojus, bet su savo 
bėdom ir nesąmonėm patys ir 
tvarkysimės. 

Pastaruoju metu viešumoje 

nagrinėjamos įvairios istorinės 
asmenybės, bandoma nusta-
tyti, kas įvyko, kad lietuviai 
mielai vyko į Maskvą atiduoti 
nepriklausomybės, kad Stalino 
saulė tapo mielesnė už gyveni-
mą laisvėje. Mano galva, reikia 
pripažinti, kad kolaborantai 
neatsirado tuščioje vietoje. 
Taip, visais laikais bus įvairių 
keistuolių, turbūt ir Anykščiuose 
rastume žmonių, kurie Putino 
portretą po pagalve laiko, tačiau 
reikia suprasti, kad žmogus ima 
ieškoti geresnio šeimininko, kai 
nusivilia gyvenimu. Tarpukario 
diktatūrinis Lietuvos valdymas, 
armija ir politika neišlaikė nė 
vieno egzamino, net ir nebandė 
laikyti. Tuo tarpu žmonės buvo 
laikomi nuošalyje. 

Kolaborantų  istorija įspėja, 
kaip pavojinga visuomenėje 
nepaisyti teisingumo, demo-
kratijos ir socialinės gerovės. 
To, mano galva, labai trūksta 
šiandieninėje Lietuvoje. Vieni 
vis labiau turtėja, kiti toliau 
laikomi ant skurdo ribos, nyksta 
vidurinysis sluoksnis – formuo-
jasi tipiškas Lotynų Amerikos 

sociumas.  Žengiant šituo keliu 
užprogramuotas neišvengiamas  
konfliktas. Laisvė ir nepriklau-
somybė turi būti visiems, o ne tik 
kai kuriems. 

Kokią valstybę sukūrėme 
žmonėms, geriausiai atspindi 
reportažai iš kaimyninės Lenkijos 
parduotuvių, kur maisto pro-
duktai dažnai dvigubai pigesni 
negu pas mus. Manyčiau, kad 
kaip tarpukariu nepriklausomybę 
praradome dėl besaikio piktnau-
džiavimo valdžia, taip ir dabar 
esame pavojingoje padėtyje dėl 
politikų, verslininkų besaikio 
godumo.Dejuojama dėl emigra-
cijos, skundžiamasi, kad nebėra 
kam dirbti, tačiau nutylima, kad 
patys darbdaviai ir sukūrė tokią 
išnaudojimo atmosferą, kad 
žmonės vengia dirbti. Darbas yra 
vertybė tik tada, kai už jį atlygi-
nama tinkamai ir jis vertinamas. 
Kol kas bene pagrindinis darb-
davių argumentas, motyvuojantis 
žmogų dirbti, yra „Pilna darbo 
birža“.  Todėl juokingai skamba 
darbo skelbimuose užrašai „lai-
ku mokamas atlyginimas, visos 
socialinės garantijos“. Suprask, 

esu toks geras darbdavys, kad 
net atlyginimą moku. O tai ką? 
Kitur už ėjimą į darbą dar susi-
mokėti reikia?  

Aišku, galima mūsų realybę 
vartyti kaip kotletą ant keptuvės 
ir vis skrudinti, skrudinti, bet 
naudos iš to jokios, nes žmonių 
santykiai keičiasi lėčiau negu 
tirpsta Arkties ledynai nuo pa-
saulinio atšilimo. 

Anykščiams šie metai, manau, 
buvo neblogi. Nors mažai nau-
dos gavome, bet bent jau išgar-
sėjome kaip turistus traukianti 
vietovė. O tai labai svarbu – kur 
yra judesys, ten ateina ir kapi-
talas, todėl vilties atsigauti eko-
nomiškai Anykščiai turi, svarbu 
nekliudyti. bet kuris gydytojas 
pasakys, kad ne tiek vaistai, kiek 
pats organizmas padeda sau, 
kai įvyksta sužeidimas. Todėl ir 
šiemet išrinktai valdžiai reiktų 
mažiau vaistų kišti ligoniui, o 
daugiau leisti sveikti pačiam, 
juo labiau, kad procesas jau 
pajudėjo. Net ir per Kalėdas 
Lajų takas pilnas turistų. Tik 
reikia sugalvoti, kaip juos ilgiau 
Anykščiuose užlaikyti.  

2015-ieji „Anykštos“ darbuotojų akimis
Baigiantis 2015-iesiems „Anykštos“ kolektyvas buvo paprašy-

tas įsijausti į jiems neįprastą aplua – atsakyti į klausimus. Pasi-
rodo, ne tokia jau lengva interviu davėjų duona, mat paskutiniai 
kolektyvo narių atsakymai į bendrą tekstą „sugulė“ tik laikraščio 
išleidimo dieną, t.y. vakar.

minties gilumu, pastebėjimais apie 
tyliąsias ir giliąsias žmogaus būse-
nas, Anykščių kultūrinę erdvę.

2. Metų šokas. Įdomaus, cha-
rizmatiško ir veiklaus žmogaus, 
lakūno Vytauto Galvono netektis. 
Apie jo žūtį  sužinojau praėjus gal 
5 minutėm Alytuje nukritus jo pi-
lotuojamam sportiniam lėktuvui 
JAK–55, birželio 26 ąją 19 val. 27 
min. Negalėjau  atsitokėti, patikėti, 
kad šis žmogus jau niekada nepa-
skambins, nenueisime puodelio 
kavos, nepasakos savo planų, ku-
rie kartais atrodydavo net keistoki, 
vargiai įgyvendinami. Jis mane 
žavėjo savo begaliniu optimiz-
mu, veiklumu, tikėjimu ateitimi, 
gebėjimu visur suspėti, bet kada 
paskambinus randančiu laiko su-
sitikti. Atsikvošėjęs įsijungiau te-
levizorių...  Išgirdau šio kraupaus 
atsitikimo detales.

3. Metų džiaugsmas. Gyvenda-
mas Anykščiuose matau nemažai 
negatyvo, senstantį rajoną, tad la-
biausiai džiugina į Anykščius sugrį-
žusių gyventi ir dirbti jaunų kraštie-
čių aktyvumas ir optimizmas. Kai 
du jauni vaikinai Tomas Kairys ir 
Matas Jakovlevas Pagojės ežerė-
lyje įkūrė vandenlenčių parką, į tai 
žiūrėjau skeptiškai. Tačiau vasarą 
įsitikinau, kad parkas gyvybingas, 
pasiteisino, o vaikinai net Lietuvos 
čempionę išugdyti spėjo, tačiau 
pamaniau, o ką jie veiks žiemą. 
Kalėdų išvakarėse šie du veiklūs 
anykštėnai Anykščių menų inku-
batoriuje atidarė vienintelę Baltijos 
šalyse atrakciją „Cosmos. Paukščių 
takas“, į kurią per šventes plūdo 
žmonės. Kaip gali nesidžiaugti?

4. Metų atradimas. Medžių 
lajų takas. Galima sakyti, jo sta-
tybas sekiau nuo pirmųjų dienų, 
susidraugavau su ją stačiusios ben-
drovės „Empower fidelitas“ staty-

Kitas šokas – baudžiavinio dar-
bo kodekso „stūmimas“ ir įrodinė-
jimas, kad juoda yra balta. Ypač, 
sukrečia, kad tai aktyviai daro tie, 
kurie traktuoja, kad svarbiausia turi 
būti žmogus. Tačiau ir vienas, ir ki-
tas šokas iš tiesų yra vienos ir tos 
pačios valstybės „galvų“ raiškoje 
įsigalėjusios vartotojiško mąstymo 
paradigmos padarinys, kuriame 
žmogus – daiktas, ekonominis vie-
netas, kurį reikia kuo labiau išnau-
doti, bet ne tikslas savaime.

3. Metų džiaugsmas.  Na, koks 
gali būti džiaugsmas valstybėje, 
kuri (kažkur teko skaityti duome-
nis), kartu su Portugalija pirmauja 
Europos Sąjungoje pagal antide-
presantų vartojimą ir jau individu-
aliai – pagal savižudybių skaičių? 
Valstybė, kuri yra viena iš trijų 
sparčiausiai nykstančių pasaulyje, 
o emigracija prilygsta, kaip dažnai 
juokaujama, evakuacijai? Šalis, ku-
rioje, pasirodo, net nekaltas žmogus 
vos ne trejus metus gali būti užda-
romas į kalėjimą ir dar išgirsti, kad 
kompensacija už tai jam nepriklau-
so, nes procedūros nepažeistos (ar 
kažkaip panašiai)? Aplinkybes būtų 
galima vardinti ir vardinti. Džiaugs-
mas, deja, kitų pasaulių, o gal tik 
valstybių, dimensija.

4. Metų atradimas. Metų atra-
dimu buvo (bent iš pradžių taip at-
rodė) meru išrinkto Kęstučio Tubio 
pastangos pagaliau spręsti žmonių 
problemas (pirmas pavyzdys, kurį 
prisiminiau – pastangos sutvarkyti 
tas idiotiškas „saleles“, nuo san-
kryžos į Piktagalį, kurios sukelia 
daugiau pavojaus eismo dalyviams, 
nei didina saugumą, problemą), o 
ne kartoti mantrelę „Europa duoda 
pinigus, statykime, neimsim mes 
– ims kiti“. Europa veltui nieko 
neduoda, dažniausiai vėliau tai la-
bai brangiai kažkam kainuoja. Ta-
čiau, atrodo, jau ir šis maištininkas 
„miršta“. Šlovė Drakonui! 

5. Metų posakis. „Na, žinot, aš 
esu kaunietė, man yra sudėtinga“, - 
televizijos žurnalistų paklausta, ar 
į savo namus priimtų pabėgėlius, 
atsakė Seimo narė Birutė Vėsaitė, 
nors prieš tai pozavo su plakatu 
„Mano namai – jūsų namai“ ragin-
dama priimti pabėgėlius. Super!

1.Metų tekstas. 
2.Metų šokas. 
3.Metų džiaugsmas. 
4.Metų atradimas. 
5.Metų posakis. 



  
2015 m. gruodžio 30 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

šiupinys

- Ožiaragis trokšta nuveikti ką 
nors ypatinga, įgyti gerą profesi-
ją, orientuotis politikoje, visuo-
menės reikaluose, intelektuali-
niame pasaulyje.

- Niekada neturėjau užsibrėžęs 
tikslo žūtbūt nuveikti gyvenime 
kažką ypatingo ar tapti žinomu 
veidu visuomenėje. Turbūt todėl 
ir pasirinkau biologo specialybę 
ir mieliau neriu į mišką nei į vie-
šąsias erdves. Žinoma, savo srity-
je norisi nuveikti kažką svarbaus, 
įnešti savo indėlį į mokslą, tačiau, 
ko gero, man asmeniškai yra svar-
biau būti savo srities specialistu, 
nei vieną publikaciją po kitos pleš-

Būsimas biologas skundžiasi... atmintimi
Žygimantas Obelevičius, gimęs po Ožiaragio Zodiako ženklu ir 

per Kalėdas atšventęs 23-ąjį gimtadienį, seka tėčio – rajono vi-
cemero – pėdomis. Jauniausias Sigučio ir Alytės Obelevičių sū-
nus - vienintelis iš keturių atžalų nusprendė studijuoti biologiją 
ir domisi politika. Vaikinas šiuo metu Vilniaus universitete studi-
juoja biologiją, o per praėjusius rinkimus kandidatavo į rajono 
Tarybą. 

Žygimantas „Anykštos“ skaitytojams pasakojo apie save, tačiau 
teigė, kad pagal Zodiako ženklus žmonių neskirsto. „Esu linkęs 
domėtis mokslu, tad tokie pseudomokslai kaip astrologija visada 
kėlė tik juoką. Natūralu, jog jokiu būdu horoskopais netikiu, jų 
neskaitau ir neklausinėju žmonių, po kokiu ženklu jie yra gimę. 
Galbūt esu per daug nuobodus biologas, tačiau niekada nebūsiu 
įtikintas, kad mano gyvenimui įtaką daro žvaigždės. Nors kartais 
ir labai norėtųsi dėl blogai išlaikyto egzamino kaltinti būtent jas“, 
– sakė Žygimantas. 

kinančiu neišmanėliu. Orientuotis 
politikoje ir kituose svarbiuose 
Lietuvos ir pasaulio įvykiuose, ži-
noma, didesnis ar mažesnis troški-
mas yra, tačiau viskam laiko rasti 
sudėtinga. 

- Lengvai išsisuka iš bet ko-
kios, netgi labai sudėtingos, situ-
acijos.

- Dažniau išsisuku, nei susipai-
nioju jose, bet dėl žodžio „lengvai“ 
sunku pritarti. Mano atveju, teiginį 
tektų perfrazuoti į „Vargais nega-
lais išsisuka...“.

- Po šiuo ženklu gimę vyrai 
pirmenybę teikia saugumui, pa-
stovumui ir nemėgsta naujovių.

- Iš dalies tai atitinka ir man, 
tačiau tik iš dalies. Pavyzdžiui, 
įstojęs studijuoti į Vilnių bakalauro 
studijų, magistrantūrai studijuoti 
nesirinkau kito miesto ar užsienio 
valstybės. Sostinėje man patin-
ka ir bent iki šios pakopos studi-
jų pabaigos net nesvarstau keisti 
miesto. Tačiau besirinkdamas, kur 
vykti mokytis pagal mainų pro-
gramą Erasmus, nusprendžiau iš-
keisti labiau nuspėjamas Europos 
valstybes į saulėtąją Turkiją, kur 
anglų kalbos žinias gali pritaikyti 
toli gražu ne visur ir turi pramokti 
vietinę kalbą.

- Jie turi gerą atmintį, yra 
intelektualūs ir nepasotinamai 
trokšta žinių.

- Labai gaila, tačiau kuo jau kuo, 
bet gera atmintimi niekada nega-
lėjau pasigirti. Deja, bet tą žino 
ne vien draugai ir artimieji, bet ir 
dėstytojai bei kai kuriais atvejais 
ir visai nepažįstami žmonės. Ne 
kartą dėl to teko raudonuoti, nu-
leisti galvą ir liūdnu balsu ištarti tą 
pabodusį žodį „pamiršau“. Vienas 
iš skaudžiausių dalykų, kas įvyko 
dėl mums, Ožiaragiams, būdingos 
„geros atminties“, buvo Vilniuje 
pamestos entomologinės vabalų 
kolekcijos, kurios buvo surinktos 
ruošiant baigiamąjį darbą. Vienin-
telė paguoda yra ta, kad brangiąsias 
dėžes „praganiau“ važiuodamas iš 
bakalaurinio darbo gynimo, o ne į jį.  
- Vyrai Ožiaragiai visai neroman-
tiški.

- Keista, ne iš jūsų pir-
mų tai išgirstu. Pana-
šu, jog laikas susimąstyti! 
- Jie pasižymi dideliu darbingu-
mu ir patikimumu, į bet kokią 
užduotį žiūri be galo atsakingai 
ir stengiasi nepadaryti jokių 
klaidų.

- Jei sutinku su šiuo teiginiu – esu 
pagyrūnas, jei ne – galimybes rasti 
darbą Anykščių rajone susimažinu 
per pusę. Tačiau ir nemeluojant sau 

galiu teigti, jog tikrai į bet kokias 
užduotis žiūriu labai atsakingai. 
Neretai – per daug atsakingai ir 
tam skiriu gerokai daugiau laiko 
nei turėčiau, nors tos užduotys 
gali būti ir mažos svarbos ar žemo 
prioriteto. Iš kai kurių pusių – esu 
perfekcionistas ar bent su polinkiu 
į tai. 

- Paprastai šio ženklo atstovai 
pasižymi konservatyviomis pa-
žiūromis.

- Pagal politines pažiūras – taip, 
esu konservatorius, tačiau gyve-
nime – esu liberalesnis bei atviras 
naujovėms. 

- Neretai jau vaikystėje jie vi-
sai rimtai renkasi savo būsimąją 
profesiją.

- Na, vaikystėje, žinoma, norėjau 
būti kosmonautu arba krepšininku. 
Vėliau, jau pradėjęs mąstyti realiau 
ir supratęs, kad apsisprendimas ne-
numaldomai artėja, ateitį siejau tik 
su biologija. Visada mėgau gamtą 
ir gyvūnus, tad apsispręsti sunku-
mų nekilo. Tam, žinoma, turėjo 
įtakos ir tėvukas, kuris ir pats yra 
biologas ir mane nuo mažų dienų 
tampydavo po miškus (kartais kai 
pats ir netryškau dideliu noru). 

-Ožiaragiai būna puikūs inži-
nieriai, vadovai, pareigūnai, ar-
chitektai, statybininkai, buhal-
teriai, geologai, mokytojai, net 
karo vadai.

- Nors mokytojo specialybę ir 
esu įgijęs, tačiau ši profesija ma-
nęs visiškai nevilioja, tad manau, 
kad tai turėtų įtakos mano mokyto-
javimo stiliui. Tačiau dvigubos ge-
ologo–karo vado specialybės tikrai 
neatsisakyčiau. 

- Taupūs šypsenoms šio ženklo 
atstovai paprastai turi baltus ir 
tvirtus dantis.

- Panašu, kad sistema šitaip ne-
veikia – šypsenos taupymas sveikų 
dantų neišsaugojo. 

-ANYKŠTA

4 detalės apie Žygimantą Obelevičių

Spalva… 
Kaip biologui, sunku rinktis ne žalią.

Paskaita... 
Labiausiai įsiminusios - išsamios ir įdomios prof. J. R. Stonio bestubu-

rių zoologijos paskaitos.

Kalėdos... 
Kalėdos tradicinės, sutinkamos su šeima, bet kadangi gimtadienis su-

tampa su Kalėdomis, tenka derinti abi šventes.

Praradimas... 
Reikia pasidžiaugti, kad joks šiuo metu į galvą nešauna. 

Receptas:
Plovas. Mano plovas nesudėtingas (galbūt ir nelabai skanus), tačiau 

paprastas. Jis nėra originalus ir kažkada rastas internete, bet man prilipo. 
Dideliam puodui reikės: 

400g kiaulienos/vištienos/ar kitos mėsos
400g plikytų ryžių
2 vidutinio dydžio morkų
2 svogūnų 
2-3 skiltelių česnako
Šaldytų daržovių
Prieskonių, sojų padažo, pomidorų padažo

Į keptuvę sudedame smulkiai supjaustytas morkas ir svogūnus, juos pa-
kepame. Po kurio laiko sudedame kubeliais pjaustytą mėsą, pagardiname 
prieskoniais ir viską kartu pakepame. Apkepus visą keptuvės turinį kartu 
su aliejumi suverčiame į puodą, ant viršaus užbarstome ryžių, kad viską 
tolygiai apsemtų. Tuomet užpilame verdančio vandens, įdedame nelup-
tas česnako skilteles, keletą lauro lapelių, gerai uždengiame ir paliekame 
troškintis. Po maždaug 20 minučių plovą išmaišome, įdedame pomidorų 
padažo, sudedame šaldytas daržoves, jei reikia, dar pripilame vandens. 
Troškinti, kol ryžiai suminkštės. Pabaigus troškintis iš nenuluptų česnakų 
skiltelių išspaudžiame jų tyrelę ir viską išmaišome. Skanaus. 

Žygimantas Obelevičius, pagal studentų mainų programą Eras-
mus turėjęs galimybę biologiją pastudijuoti Turkijoje, susipaži-
no ir su vietiniais gyvosios gamtos gyventojais.  

Nuotr. iš asmeninio albumo

 OŽIARAGIS
(gruodžio 22 d. – sausio 20 d.) 
Ožiaragiams būdingas pareigos jausmas, jie labai ištvermingi 

ir išskirtinai sugeba, esant reikalui, sutelkti visas savo kūrybines 
galias. Tačiau šio žemės stichijai priklausančio ženklo atstovai ne-
gali gyventi be nurodymų ir instrukcijų.

Prieš ko nors imdamiesi, Ožiaragiai pirmiausiai viską nuodu-
gniai apsvarsto, todėl bet kokie netikėtumai ar naujovės dažniau-
siai išmuša juos iš vėžių. 

Pasikeitė. Penki į Anykščių rajo-
no tarybą išrinkti politikai šiais me-
tais pasitraukė iš įstatymus leidžia-
mosios valdžios: partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ narys Vytautas Galvo-
nas žuvo, liberalai Saulius Rasalas, 
Kęstutis Indriūnas ir „valstietis“ 
Antanas Baurą pasirinko vykdomą-
ją valdžią (kitaip tariant, valdžią, už 
kurią dar mokamas ir atlyginimas), 
o „valstietis“ Remigijus Pečiukėnas 
mandato atsisakė dėl neįvardintos 
priežasties.   

Girti. Anykščių rajono policijos 
komisariato pareigūnai šiemet su-
laikė 190 neblaivių vairuotojų: 178 
vyrus ir 12 moterų. 3 girti vairuotojai 
buvo dar nepilnamečiai. 

Azartiški. Vien per sausio mėne-
sį vienas anykštėnas įkliuvo keturis 
kartus, kai vairavo automobilį ne-
turėdamas vairuotojo pažymėjimo. 
Kitam anykštėnui teismas konfiska-
vo jau penktąjį automobilį (pakarto-
tinai vairuodavo neblaivus). Pirma-
sis jo automobilis konfiskuotas 2010 
metais. 

Rekordas. Anykščių policijos pa-
reigūnų šiais metais užfiksuotas grei-
čio viršijimo rekordas – 57 km/h.

Iškvietimai. Per 2015 metus  
Anykščių policijos komisariatas 
gavo 5385 pranešimus. Pranešimų 
skaičius atskirais mėnesiais labai 
svyruoja, pvz. per rugpjūtį gauta 606 
pranešimai, o per vasarį - tik 348. Už 
žinomai melagingą policijos iškvie-
timą nubausta 19 asmenų. Jiems pri-
teista 183 eurai už padarytus nuosto-
lius policijai. 

Taranavo. Anykščių rajone Leliū-
nų kaime dviratininkas, vairuodamas 
dviratį, po to, kai pastebėjo policijos 
patrulių automobilį, staiga metėsi į 
priešingą pusę ir trenkėsi (taranavo) 
į patrulinį automobilį. Policininkai 
spėjo automobilį sustabdyti, bet 
dviratininkas atsitrenkė ir nežymiai 
susižalojo. 

Avarija. Viešintose tamsiu paros 
metu du dviratininkai važiavo ke-
liu. Abu neturėjo prisisegę šviesą 
atspindinčių elementų, nevilkėjo 
šviesą atspindinčių liemenių, ne-
švietė žibintuvėliais, todėl vienas į 
kitą atsitrenkė. Dėl susidūrimo vie-
nas dviratininkas susižalojo ir ilgai 
gydėsi.

Pėdsakas. Svėdasuose vagis įsi-
brovė į parduotuvę, pavogė alko-
holinius gėrimus ir cigaretes, tačiau 
nepastebėjo, kad įsipjovė ranką. Po-
licijos pareigūnai pagal kraujo lašus 
nuo vagystės vietos nuėjo iki nusi-
kaltėlio, kuris jau miegojo, o šalia 
rastos ir vogtos prekės.

Vardai. Savivaldybės Civilinės 
metrikacijos skyriaus duomenimis, 
populiariausi naujagimiams sutei-
kiami vardai rajone  buvo šie: Tajus, 
Nojus, Jonas, Dominykas, Dovydas, 
Gabrielius, Kajus, Majus, Matas, 
Adas, Emilijus, Emilija, Ugnė, Ru-
gilė, Liepa.

Koncertai. 2015 metais Anykščių 
kultūros centre pasirodė 19 atvyks-
tančių pramoginės muzikos kolekty-
vų, kultūros centro kolektyvai išvy-
kose koncertavo  30 kartų.

Jubiliejinė. Sausio 3 d., po pa-
maldų Svėdasų bibliotekos Meno 
galerijoje, minint galerijos veiklos 
15 metų sukaktį, svėdasiškių daili-
ninkų darbų parodos atidarymas.
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iš arti

G.Titenis ir Lajų takas per portalo 
balsavimus toli aplenkė konkurentus, 
o štai tarp įmonių didžiulio skirtu-
mo nebuvo, antrąją vietą užėmu-
sios D.Dilio pramogų įmonės nuo 
„Anykščių vandenų“ atsiliko vos 0,8 
proc. 

Metų anykštėno rinkimuose 
G.Titenis surinko 50,4 proc. balsų. 
Antrąją vietą užėmė rašytojas, šių 
metų Anykščių garbės pilietis Anta-
nas Drilinga. Už jį balsavo 13,2 proc. 
skaitytojų. Internetu naudojasi jauni 
ar, sakykim, jaunesni žmonės, tad 
rašytojo surinkti 13 procentų, o vie-
netais – 74 balsai - yra įrodymas, kad 
jį mėgsta ir vertina įvairaus amžiaus 

Metų geriausieji: Giedrius Titenis, 
Lajų takas ir „Anykščių vandenys“

auditorija, ne tik vyresnieji. 
Ir G.Titenį, ir A.Drilingą, ir trečią-

ją vietą balsavime užėmusį  UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorių Virgili-
jų Vaičiulį kalbinome „Anykštai“. Su 
G.Titeniu spausdinamas interviu, kitų 
prizininkų paprašėme pasakyti po 
kelis sakinius apie praėjusius 2015-
uosius.  

Rašytojas A.Drilinga „Anykštai“ 
sakė, jog apskritai nežinojo, kad mūsų 
portale vyko tokie rinkimai, tačiau 
kalbėjo, kad G.Titenio pergalė yra 
pelnyta. Paklaustas, kokie jam buvo 

- 2016-ųjų Rio de Žaneiro 
olimpinės žaidynės Jums bus 
trečiosios. Jau anksčiau esate mi-
nėjęs, kad norėtumėt nuvažiuoti 
ir į 2020-ųjų metų olimpiadą. 
Didžiajame sporte esate jau be-
veik dešimt metų. Kur pats sau 
randate motyvų tiek daug metų 
sistemingai ir sunkiai dirbti?

- Man patinka tai, ką darau. Varžy-
bų jaudulys, atmosfera, patiriami jaus-
mai... Svarstau, o kas bus, kai baigsiu 
karjerą, kas užpildys tuštumą?

- Svarstot galimybę tapti tre-
neriu?

- Taip. Manau, turiu patirties, ku-
rią galėčiau perduoti auklėtiniams. 
Kita vertus, trenerio darbas leistų 
likti toje varžybų atmosferoje. 

- Kaip sporto žmonės, su savo 
ir Lietuvos plaukimo rinktinės 
vyriausiuoju treneriu Žilvinu 
Ovsiuku kartu užaugote. Trenerį 
“tujinate”?

- Žilvinas mano pirmasis ir vie-
nintelis treneris. O aš, man regis, 
buvau jo pirmoje treniruotėms su-
rinktoje vaikų grupėje. Kasdienia-
me bendravime trenerį “tujinu”, 
tačiau oficialesnėje aplinkoje jam 
sakau “jūs”. Nesame mes ant to 
paties laiptelio, kad viešai galėčiau 

Kas, Jūsų nuomone, turėtų būti išrinktas 2015 metų 
anykštėnu?

(Balsavo 560 skaitytojų)

Išrinkite geriausią 2015 metų Anykščių įmonę ar 
įstaigą?

(Balsavo 274 skaitytojai)

Išrinkite 2015 metų Anykščių turistinį objektą
(Balsavo 129 skaitytojai)

Žvaigžde būna prie automobilio
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Geriausias paskutinių dešimtmečių Anykščių krašto sportinin-
kas, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas, dviejų olimpi-
nių žaidinių dalyvis 26-erių Giedrius Titenis tradiciškai ir šiemet 
išrinktas metų anykštėnu. Portalas anyksta.lt  jau beveik dešimt 
metų rengia metų anykštėno rinkimus ir visus juos iki šiol laimėjo 
G.Titenis. 

Plaukikas šiemet Izraelyje vykusiame Europos plaukimo čem-
pionate pelnė bronzos medalį, o jo asmeniniame gyvenime įvyko 
esminis pokytis – Giedrius vedė ilgametę savo draugę Armintą.  

demonstruoti familiarumą.
- Galite save palyginti su tuo, 

koks buvote 18-metis. Kaip kei-
tėtės kaip sportininkas ir kaip 
žmogus?

- Labai daug pasikeitimų ir ne-
buvo. Rezultatai gerėjo tolygiai, 
beveik kasmet.

- Kalbate, jog sportuoti pla-
nuojate dar ilgai. Na, bet jei Rio 
de Žaneire laimėsite medalį, ne-
bebus ko siekti?

-Niekad neturėjau tikslo sportuo-
ti tam, kad kažką konkretaus kada 
nors laimėčiau. Į baseiną einu pa-
jausti atmosferą čia ir dabar, einu 
ne dėl medalio. Kiekvieno starto 
pirmasis tikslas yra pagerinti savo 
ankstesnį rezultatą. 

- Būdamas tarptautinio maste-
lio žvaigžde likote gyventi Anykš-
čiuose. Čia gyvenate dėl baseino 
ar dėl trenerio?

- Na, ne dėl baseino. Žilvinas 
buvo čia, tai ir aš čia. Yra teorijos, 
kad kas kelis metus reikia keisti 
trenerį, bet aš su Žilvinu puikiai su-
tariu, mes vienas kitą suprantame. 
Treneris daug dirba, gilina savo 
žinias, tobulinasi. Kalbant apie tre-
nerį, manau, turiu gerą komandą ir 
jos nepaleidžiu.   

- Kalbant apie Lietuvos vyrų 
plaukimo rinktinę – kai jūs į ją 
buvote tik pakviestas, teko dirbti 
su dešimt metų už save vyresniais 
vyrais, o dabar pats esate „senu-
kas”. Neverčiat jaunimo nešioti 
Jūsų krepšio? Rūta Meilutytė 
rinktinėje turi išskirtinį statusą?

- Komandoje visi esame lygūs. 
Rūta – draugė, kaip ir visi kiti. Nie-
kad ji savęs „nekėlė“.

-Anykščiuose esate per daug 
savas, visiems pažįstamas. O 
žvaigždė, kad ryškiai švytėtų, 
turi būti kiek toliau nuo mūsų… 
O kituose Lietuvos mietuose Jus 
atpažįsta, kalbina?

- Anykščiuose man patinka, kad 
mane vertina taip, kaip vertina. 
Apskritai žvaigždėmis žmonės daž-
nai tampa ne dėl jų nuopelnų, o dėl 
žiniasklaidos. Ar Lietuvoje atpažįs-
ta? Atpažįsta, kai išlipu iš automo-
bilio, ant kurio užrašyta „Giedrius 
Titenis“ , kai nuo jo pasitraukiu – 
pasidarau nebeįdomus.

-Nuolat gyvenate varžybų ir 
treniruočių ritmu. Kasdienės 
treniruotės trunka 6-7 valandas. 
Ar negaila baseine praleistos jau-
nystės?

-Viską man pavyko suderin-
ti,  turėjau ir vaikystę, ir jaunystę. 
Prieš treniruotes ilgiau pasėdėti su 
draugais ir nueiti vėlai miegoti nėra 
tragedija. Sėdėt juk galima ir be al-
koholio.

- Alumi sau leidžiate pasimė-
gauti?

- Labai minimaliai. Didesnis 
alkoholio kiekis trukdytų, o vyno 
taurė ar alaus stiklinė, net gydytojų 
teigimu, nieko nepagadina.

- Ar pasikeitė gyvenimas po 

vestuvių?
- Gyvenimas liko toks pats pui-

kus kaip buvo, gal net tapo dar 
geresnis. Kalbant rimtai, mudu su 
Arminta kartu gyvenome ir iki ves-
tuvių, tad vestuvės iš esmės nieko 
nepakeitė.

- Planuojate atžalas?
- Dar luktelsim, dar norime pa-

sidžiaugti.
- Kiek sporte buvo svarbi šei-

mos parama?
- Kasdienis palaikymas labai 

svarbus, o per varžybas artimųjų 
palaikymas greičiau jau trukdo. 
Jie kartą buvo atvykę. Paprastai ne 
tik per varžybas, bet ir kokias dvi 
savaites prieš varžybas stengiuosi 
būti be šeimos, tik su komandos 
draugais, kurie sprendžia tas pačias 
užduotis kaip ir aš. 

- Dirbdamas didžiuliu krūviu 
turbūt valgote ne taip, kaip visi 
žmonės?

- Prieš varžybas labiau prisižiū-
riu, o šiaip negaliu sakyti, jog ne-
valgau kebabų ar picos. Na, sten-
giuosi valgyti jautienos kepsnį, o 
ne kebabą, bet jeigu jau labai jo 
užsinoriu, tai nusiperku. O maisto 
kiekiai nėra tokie, kaip jūs galvo-
jate, suvalgau tiek, kiek normalus 
suaugęs žmogus.

-Ar auga Anykščiuose Jums 
pamaina?

- Žilvinas Anykščiuose turi gerą 
mergaičių komandą. Yra panelė, su 
kuria man žada, jog galėsiu plauk-
ti kartu. Gabių vaikų yra nemažai. 
Žilvinas „taupo“ vaikus. Manau, ir 
mano karjera tiek tęsiasi todėl, kad 
treneris mane saugojo, neforsavo 
rezultatų...    

- Pasakykit dar apie specifinius 

dalykus – Jums geriau plaukti 25 
ar 50 m ilgio baseine? Kuri dis-
tancija - 200, 100 ar 50 m - mie-
liausia?

- Prioritetas – ilgas baseinas, 
nes tokiame baseine kovojama dėl 
olimpinių medalių. „Trumpas van-
duo“ nėra vertinamas, jei tu trum-
pame baseine atplaukei pirmas, 
nereiškia, kad ir ilgame būsi čem-
pionas. Trumpas baseinas orientuo-
tas į sprogstamąją galią, kai plau-
kikas pusę distancijos praleidžia po 
vandeniu. Kalbant apie distancijų 
ilgius, norint gerai plaukti 200 me-
trų, reikia daug plaukti per treni-
ruotes, o per dieną nuplaukti 12-15 
kilometrų jau darosi sunku. 100 ir 
50 m reikia ne tiek kiekybės, kiek 
kokybės, todėl trumpesnės rungtys 
tampa mano prioritetu. 

- Kokio amžiaus vaikai atsiklei-
džia kuriuo stiliumi jie plauks?

- 12-13 metų vaikams treneris pa-
renka stilių, paskui stilius nebekai-
taliojamas. Tiesa, ir dabar kartais 
varžybose plaukiu ne krūtine, o kitu 
stiliumi, tačiau tai tik pramoga. Su 
Lietuvos rinktinės nariais juokauja-
me, kad štai plauksiu tavo stiliumi 
ir tave įveiksiu, nors visi puikiai ži-
nome, kur kuris yra geriausias.

- Regis, Jūsų treneris 
Ž.Ovsiukas taip pat visada vis-
ką žino. Jei kokiose stambiose 
varžybose nepatenkate į finalus, 
jis vis tiek sako, kad taip ir buvo 
suplanuota.

- Kai iš anksto žinau, kad iš 
varžybų nėra ko tikėtis, net nesi-
skutu… Iš tiesų, nekeliam tikslo 
laimėti visas varžybas, metodiškai 
ruošiamės svarbiausiems sezono 
startams.  

praėję metai, rašytojas tvirtino, jog iš-
skirtinai geri. „Išėjo knyga, buvo su-
teiktas Anykščių garbės piliečio var-
das. Guodžia ne tik tai, kad esu gyvas, 
bet ir mane supantis dėmesys. Jau lai-
kas būtų nurimti, bet metai buvo ju-
drūs. Su anykštėnais daug bendravau, 
jaučiau anykštėnų ir Šimonių girios 
pakraščio, Andrioniškio gyventojų, 
dėmesį“, – džiaugėsi A.Drilinga. Tie-
sa, jis pridūrė, kad 2015-aisiais buvo 
ir artimų žmonių netekčių. Apie kūry-
bos planus rašytojas sakė nekalbėsiąs. 
„Impulsu ir ekspromtu kūryba remia-

si, tad planuoti yra rizikinga“, – šyp-
sojosi rašytojas A.Drilinga.    

„Anykščių šiluma“ direktorius 
V.Vaičiulis tarp pretendentų į metų 
anykštėnus buvo įrašytas už amžinos 
Anykščių problemos, brangaus šil-
dymo, sprendimą. Šiemet pastatytas 
biokatilas, turėtume šildytis pigiau ir 
už šilumą mokėti mažiau. V.Vaičiulis 
„Anykštai“ sakė, kad dėl to šildymo 
katilo praėjusius metus jis vertina 
kaip sėkmingus. Tačiau direktorius 
pabrėžė, kad įmonės atmosfera pri-
klauso ne tik nuo ekonominių rezul-

tatų, bet nuo darbuotojų džiaugsmų 
ir tragedijų. „Netekome dviejų dar-
buotojų. Vienas darbuotojas žuvo 
per nelaimingą atsitikimą darbe, o 
įmonės ekonomistė mirė po sunkios 
ligos“, – kalbėjo „Anykščių šilumos“ 
direktorius.  V.Vaičiulis šypsojosi, 
kad asmeninį gyvenimą pradžiugino 
gimęs anūkas. Kalbėdamas apie atei-
nančius metus direktorius sakė, kad 
jo įmonės sėkmę pakankamai sunku 
suderinti su anykštėnų pasitenkinimu 
„Anykščių šiluma“.  „Norėtųsi, kad ir 
vilkas būtų sotus, ir avis sveika. Ki-
taip tariant, kad ir „Anykščių šiluma“ 
uždirbtų, bet ir kad gyventojai už būs-
tų šildymą nepermokėtų“, - kalbėjo 
V.Vaičiulis.
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sekmadienis 2016 01 03

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Vakavilis. 
9.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.25 Saugaus eismo pamokos 
visiems.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Premjera. Tilis 
Ulenšpygelis. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukinė Aliaskos 
gamta. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Musonų viešpatija. 
13.55 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 4. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.10 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Metų panorama.  
20.30 Panorama.  
21.00 Iškilmingas naujametinis 
gala koncertas.  
22.55 Trumposios žinios.  
23.00 Viki, Kristina, Barselona. 
N-14.  
0.40 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė Aliaskos gamta. 

1.30 Pasaulio dokumentika. 
Musonų viešpatija. 
2.25 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl. N-7.  
4.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.50 Metų panorama.  
5.40 Klausimėlis.lt. 

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “PREMJERA Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mauglis. Rakša. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Pramuštgalviai Paryžiuje”. 
11.30 “Žmogus-voras 2”. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.  
19.30 Lietuvos balsas. Muzikinis 
šou.  
22.30 “Kruvinas deimantas”. N14.  
1.15 “Pinigų kalba”. N14.  
3.00 “Šešios kulkos”. N14.

 
6.50 Garfildas trimačiame pa-
saulyje.  
8.10 Mėnesienos karalystė. N-7.  
9.50 Atostogos su Dereku.  
11.30 Kosmoso kariai. N-7.  
13.15 Mergina vaikino kelnėse. 
N-7.  
15.10 Bethovenas 2.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  

19.15 TV3 sportas.  
19.20 TV3 orai.  
19.30 X Faktorius.  
22.30 Volterio Mičio slaptas gyve-
nimas. N-7.  
0.35 Greisė. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Martinikoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. “Riteriai II. Už 
garbę ir šlovę”. 
12.00 “BBC dokumentika. 
Įsimylėję gyvūnai”.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka III”. N-7.  
21.00 “Dingęs”. N14.  
23.00 “Dakaras 2016”.  
23.30 “Zero 2”. S.  
1.10 “Penktoji pavara”.

 
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Paskutinė šuns viltis”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  

14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 Nemarus kinas. “Galima 
pasvajoti”. N-7.  
18.55 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
20.00 Deividas Bleinas. 
Svaigulys.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir degantis žmogus” 
N-7.  
22.45 “Korumpuotasis”. N14.  
0.50 “Šeštasis pojūtis”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.30 Duokim garo!  
8.00 Meilė aplanko per Kalėdas. 
N-7.  
9.30 Nacionalinei M. K. Čiurlionio 
menų mokyklai - 70.  
11.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.00 Šaltoji širdis. 
13.30 Volisas ir Gromitas. 
Gyvenimas arba mirtis. 
14.00 Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms. 
Kalbos vakaras. “Proteggere 
le nostre frontiere” arba 
Pasisveikinimas su Tėvyne. 
15.30 Aktoriaus Juozo Rygerto 
80-mečiui. J. Volčekas. Tiesos 
riba.  
17.15 Meilė aplanko per Kalėdas. 
N-7.  
18.40 Aktoriaus Juozo Rygerto 
80-mečiui.  
19.30 BIPLAN - 20!  
21.30 Daktaras ir Mangaryta.  
23.30 Vakarienė vienam. 1963 
m. N-7.  
23.50 Šventinis “Visu garsu” 

koncertas. 
1.30 J. Volčekas. Tiesos riba. TV 
spektaklis. 
3.15 Ryčio Cicino jubiliejinis 
koncertas.  
5.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. 

 
05.30 Beatos virtuvė (k).  
06.20 Sveikatos ABC televitrina.  
06.45 Valanda su Rūta (k).  
07.55 Mes pačios (k).  
08.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k). 
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 Panikos kambarys (k).  
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 PREMJERA Lietuva 
Pirmajame pasauliniame kare. 
tremtis ir tautos gimimas.  
22.30 Gyvenimas yra šventas (k). 
00.00 Valanda su Rūta (k).  
01.10 Nuo... Iki... (k).  
01.45 Ne vienas kelyje (k).  
02.15 KK2 (k).  
04.10 Dviračio šou (k)

 
6.55 Topmodeliai. N-7.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  

12.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus “Lietuvos 
rytas” - Šiaulių “Šiauliai”.  
19.00 Auklė nakčiai.  
20.40 6 kadrai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kartą laukiniuose vakaruo-
se. N-7.  
1.45 Broliai Grimai. N-14. 

 
7.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Premjera. Pasaulis nuos-
tabus 2.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Iššūkis”. N-7. 
12.45 “Nieko nematau, nieko 
negirdžiu”. N-7. 
15.00 Žinios. 
15.20 Dar pažiūrėsim.  
16.00 Žinios. 
16.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 Dar pažiūrėsim.  
19.15 Premjera. “Kitas tu”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “23:14”. N-14. 
23.20 “”Delta” būrys. Kruvinas 
žaidimas”. N-14. 
1.20 “Kitas tu”. N-7. 
3.00 “23:14”.. N-14. 
4.20 “”Delta” būrys. Kruvinas 
žaidimas”. N-14. 
5.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
6.40 Gamtos pasaulis. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Svetimoje žemėje.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
11.25 Bėdų turgus.  
12.10 Metų panorama.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.25 Klausimėlis.lt.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Saugaus eismo pamo-
kos visiems.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Lietuva gali.  
23.00 Durys atsidaro.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 Saudo Arabija. permai-
nos smėlynuose. 
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  
07.25 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
07.50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
09.50 Titanų įniršis. N-7.  
11.45 Įsivaizduok tai (k). 
13.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Išpirka. N14.  
00.20 “Kortų namelis”. N14.  
01.15 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
02.10 “Mentalistas”. N-7.  

 
6.45 Asilo Kalėdos su giemė-
mis.  
6.50 Stebuklinga žaislų krau-
tuvėlė.  
8.30 Kapitono Granto beieš-
kant.   
11.05 Avalono mokykla.  
12.55 Spąstai tėvams II.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Tėtis namuose. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  
0.30 Detektyvas Bekstriomas. 
N-14.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

 
6.45 Sveikatos ABC televi-

trina.  
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 12 vilties valandų. N14.  
23.15 “Dakaras 2016”.  
23.45 “Judantis objektas”. 
N-7.  
0.40 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  

12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Sostinės keksiukai”.  
13.50 “Mylėk savo sodą”.  
14.50 Brokenvudo paslaptys. 
Odinis kamuolys (k)  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. 
N-7.  
21.00 Mano super buvusioji. 
N-7.  
22.45 “Velvet”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Tilis Ulenšpygelis.  
7.05 Šventadienio mintys. 
7.30 Meilė aplanko per 
Kalėdas. N-7.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.15 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Tragiškoji 
daktaro Fausto istorija. 
14.45 Kelias į namus.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 Rusų gatvė.  
18.15 Premjera. Atlantida. 
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Juditos Leitaitės kon-
certas “Meilė keičia viską”. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Užkibo. N-14.  
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.10 ...formatas. Poetas 
Liutauras Degėsys.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  

4.15 Šventinis gala koncertas.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
8.00 “Alfa” savaitė (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.00 Valanda su Rūta.  
12.10 “Alfa” savaitė (k).  
12.35 Gyvenimas yra šventas. 
N-7. 
14.00 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
14.30 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.05 Universitetai.tv.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
23.00 Salemo valdovai.  S.  
0.55 Nepaprastos Kalėdos 
Niujorke. N-7.  
2.30 Greislendas. N-14.  
3.20 Trapučio parkas. N-14.  

 
7.10 Šiandien kimba.  
7.40 Pasaulis nuostabus 2.  
8.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.15 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.20 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
11.25 “Fandorino bylos. 
Puolęs angelas”. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Paslapčių 
sala”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Bręstantis blogis”. 
N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.40 “Genijai iš prigimties”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
HD. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
10.55 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
11.20 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.15 Saudo Arabija. permai-
nos smėlynuose. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.00 2015 metų Lietuvos 
sporto apdovanojimai. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Emigrantai.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.30 Premjera. Šlovės die-
nos. Sukilimas. N-7.  
0.20 Bėdų turgus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Karinės paslaptys.  
4.05 Emigrantai.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  
07.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
07.50 “Volkeris, Teksaso 

reindžeris”. N-7.  
09.50 Žmogus-voras 2. N-7.  
12.20 Pramuštgalviai 
Paryžiuje (k). 
13.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
Oušeno vienuoliktukas. N-7.  
00.15 “Kortų namelis”. N14.  
01.20 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
02.15 “Mentalistas”. N-7.  

 
6.50 Kosmoso kariai.  N-7.  
8.25 Kapitono Granto beieš-
kant.  
11.05 Barbė ir slaptosios 
durys.  
12.45 Spąstai tėvams 3.  
14.25 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja ge-
riau. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Bibliotekininkai. N-7.  
23.30 Legendos. N-14.  
0.30 CSI kriminalistai. N-14.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 

7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Svotai”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Pabudau miręs. N14.  
23.05 “Dakaras 2016”.  
23.35 “Judantis objektas”. 
N-7.  
0.30 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  

13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 Midsomerio žmog-
žudystės XVII. Midsomerio 
grafystės baladė (k) N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Sudie, Čaina. N14.  
22.45 “Velvet”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Džonson” 
N-7.  
1.20 “Karadajus”. N-7.  

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Raganiukė.  
7.15 Peliukas Lukas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Euromaxx.  
12.15 Rusų gatvė.  
12.45 Juditos Leitaitės kon-
certas “Meilė keičia viską”.  
13.50 Naujų idėjų kamerinio 
orkestro NIKO koncertas.  
15.15 Gustavo enciklopedija. 
15.45 Namelis prerijose. 
17.25 Aš - laidos vedėjas.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Istorijos detektyvai.  
20.00 Septynios Kauno die-
nos. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Viki, Kristina, 
Barselona. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Neapolietiškos dainos.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Šventinis “Visu garsu” 
koncertas.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Diagnozė. valdžia (k).  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena. Vedėjas 
Viktoras Jakovlevas 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.10 Tavo augintinis. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   

21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Gelbstint eilinį Rajaną. 
N-14.  
1.15 Gelbėtojų būrys.  N-7.  
2.05 Greislendas. N-14.  
2.55 Trapučio parkas. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.15 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.20 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
11.25 “Fandorino bylos. 
Puolęs angelas”. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Paslapčių 
sala”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Bręstantis blogis”. 
N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Bręstantis blogis”. 
N-14. 
3.40 “Genijai iš prigimties “.  
4.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
4.55 “Bręstantis blogis “. N-14.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
11.20 Emigrantai.  
12.15 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta. 
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
0.20 Stilius.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Pinigų karta.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  
07.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
07.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
09.50 Nuogas ginklas. iš polici-
jos metraščių. N-7.  
11.35 Odisėjas ir Ūkanų sala. 

N-7.  
13.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
13.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Hana. N14.  
00.05 “PREMJERA 
Persekiotojas. N14.  
01.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
01.55 “Mentalistas”. N-7.  

 
6.50 Mergina vaikino kelnėse. 
N-7.  
8.50 Kapitono Granto beieškant.  
10.10 Pavasaris magiškoje 
vidurinėje mokykloje.  
11.05 Globėjai.  
12.55 Helovino linksmybės. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Suvokimas. N-14.  
0.55 Elementaru. N-7.  
1.50 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

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

9.15 “Svotai”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Išpirka. N-7.  
23.15 “Dakaras 2016”.  
23.45 “Judantis objektas”. N-7.  
0.40 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
Ilsėkitės ramybėje, ponia 
Kolambo. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 

18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Šiaurietiškas soulas. N-7.  
22.45 “Velvet”. N-7.  
0.20 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7. 

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 ...formatas.  
6.25 Dvynukės ir dvynukai.  
7.15 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.25 Namelis prerijose(kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Naktinis ekspresas.  
12.15 Septynios Kauno dienos.  
12.45 Ačiū Tau, kary. 
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.35 Atspindžiai.  
15.05 Gustavo enciklopedija.  
15.35 Namelis prerijose. 
17.10 Teatras.  
17.55 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
18.45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.  
19.00 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Salonikų 
“Aris” - Klaipėdos “Neptūnas”.  
21.00 Labanaktukas.  
21.30 Mokslo sriuba.  
22.00 Klaipėdos kamerinio 
orkestro koncertas “Carl Philipp 
Emanuel versus Johann 
Sebastian”.  
23.00 Ortodoksų Kalėdų 
Dieviškoji liturgija iš Vilniaus šv. 
Paraskevės cerkvės.  
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 ...formatas.  

1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys.  
5.15 Teatras.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki....  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena. Vedėjas 
Viktoras Jakovlevas 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.10 Adrenalinas. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   

21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Kietas bičas. N-14.  
23.45 Sporte tik merginos. N-14.  
1.20 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.10 Greislendas. N-14.  
3.00 Lyga. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.15 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.20 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
11.25 “Fandorino bylos. Puolęs 
angelas”. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Paslapčių 
sala”. N-7. 
21.30 “Kulinaras”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.40 “Genijai iš prigimties”.  
4.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
4.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
5.40 “Gamink sveikiau!”.  
6.05 “Genijai iš prigimties”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
11.20 Gyvenimas.  
12.15 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Nusikaltėlių 
armija. 
23.50 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Svetimoje žemėje.  
5.10 Stilius.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  
07.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
07.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
09.50 Nuogas ginklas 2 1/2. 
Baimės kvapas. N-7.  
11.30 Nes aš taip pasakiau. 
N-7.  
13.30 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  

13.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Pagrįsta abejonė. N14.  
23.35 “PREMJERA 
Persekiotojas”. N14.  
00.30 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
01.25 Sveikatos ABC televitri-
na (k). 

 
7.00 Atostogos su Dereku.  
8.50 Kapitono Granto beieš-
kant.  
10.05 Mažojo indėno nuotykiai.  
12.20 Skola tėtušiui.   
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Išlikimo eksperimentas. 
N-14.  
0.35 Kaulai. N-14.  
1.30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 

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

N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.05 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Labai juokinga laida.  
20.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Pats geriausias mergva-
karis. N14.  
23.00 “Dakaras 2016”.  
23.30 “Judantis objektas”. N-7.  
0.25 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Pagaminta Italijoje”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Sudie, Čaina (k). N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 

20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Foilo karas. 
Vokietė. N-7.  
23.00 “Begėdis”. N14.  
0.05 “Ties riba”. N14.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.55 “Karadajus”. N-7.  

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 ...formatas.  
6.25 Dvynukės ir dvynukai.  
7.15 Peliukas Lukas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Mokslo sriuba.  
12.10 “Carmen Cubana”.  
13.40 Ekskursantė. Istorinė 
drama.  
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 10 km sprintas.  
17.00 Gustavo enciklopedija. 
17.25 Namelis prerijose. 
19.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
19.15 Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Legendos.  
21.45 Lietuvos kronika. 1993-
24.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Geraldas Sibleyras. 
Vėjas tuopose.  
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.15 ...formatas.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Klaipėdos kamerinio or-
kestro koncertas “Carl Philipp 
Emanuel versus Johann 

Sebastian”.  
5.15 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta (k).  
13.50 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.50 Bus visko.  
16.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.00 Info diena. Vedėja Rasa 
Tapinienė 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.10 Vienam gale kablys. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  

20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Komandinis dar-
bas. N-14.  
23.50 Klyksmas 4. S.  
1.45 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.35 Lyga. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.15 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.20 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
11.25 “Fandorino bylos. Puolęs 
angelas”. N-7. 
13.35 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Paslapčių 
sala”. N-7. 
21.30 “Kulinaras”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
0.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.40 “Genijai iš prigimties”.  
4.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.55 “Bręstantis blogis”. N-14.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 7. 
11.20 Specialus tyrimas.  
12.15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Muzikinis projektas 
“Vario audra”. Finalas.  
22.45 Ar galiu jus nužudyti? 
N-14.  
0.25 Euromaxx.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.10 Muzikinis projektas 
“Vario audra”. Finalas.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  
07.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
07.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
09.45 Nuogas ginklas 33 1/3. 
Paskutinis įžeidimas. 

11.20 Nortas.  
13.00 “Tomas ir Džeris”.  
13.30 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
13.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 1 dalis. N-7. 
23.50 Amerikietiški kalneliai. 
N14.  
02.05 Hana. N14.  

 
7.00 Pelenė.  
8.45 Kapitono Granto beieš-
kant.  
10.05 Barbė - perlų princesė.  
11.30 Loch Nesas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Paslaptinga karalystė.  
21.30 Mumijos sugrįžimas. 
N-7.  
0.00 Naujasis pasaulis. N-7.  
2.35 Išlikimo eksperimentas. 
N-14.  

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

12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Paskutinis kartas. N14.  
23.15 “Dakaras 2016”.  
23.45 “Tramdytojai”. N14.  
0.40 “Tramdytojai”. N14.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Pagaminta Italijoje”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Šiaurietiškas soulas. 
N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 Brokenvudo paslaptys. 

Mirti ar nemirti. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Midsomerio 
žmogžudystės XVII. Vintažinė 
žmogžudystė. N-7.  
22.45 SNOBO KINAS 
Mergišiaus praeities vaiduo-
kliai. N14.  
0.40 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 ...formatas. Poetė Rasa 
Kutkaitė.  
6.25 Dvynukės ir dvynukai. TV 
filmas.  
7.15 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Naktinis ekspresas.  
12.15 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
12.45 Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys.  
13.45 Šventinis gala kon-
certas. Montserrat Marti ir 
Nomeda Kazlaus 2015.  
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprintas.  
17.00 Gustavo enciklopedija.  
17.25 Namelis prerijose. 
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
20.05 Degantis žmogus. N-7. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultmisijos.  
21.45 Sparnuoti lietuviai.  
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Nusikaltėlių armija. 
0.45 Dabar pasaulyje.  

1.15 Koncertuojanti Europa. 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.45 Septynios Kauno dienos.  
5.15 Atspindžiai.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Diagnozė. valdžia (k).  
12.20 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
12.45 Nuo... Iki... (k).  
13.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Gyvenimas yra šventas. 
N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.   
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta.  
21.30 PREMJERA Menininkų 
portretai. Dailininkas Arvydas 
Šaltenis.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.15 Išlikimas. N-7.  
9.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Saša ir Tania.
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  

16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Apgaulės meistrai. N-7.  
1.00 Rubė Sparks.  N-14.  
 

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Lietuva tiesiogiai.  
8.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.15 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.20 “Apelsinų sultys”. N-7. 
12.55 “80-ieji” N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 “Viskas apie gyvūnus”. 
19.00 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Paslapčių 
sala”. N-7. 
21.30 “Kulinaras”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Kolonija”. 
1.00 “Muzikantas”. N-14. 
2.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.10 “Kolonija”. S. 
4.40 “Muzikantas”. N-14. 
6.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
6.45 “Laukinis pasaulis”.  
 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios.  
11.35 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.00 Žinios. 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
13.55 Šerloko Holmso sugrįži-
mas. 
15.40 Klausimėlis.lt.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.00 Eurovizija 2016. 
Nacionalinė atranka.  
23.00 Premjera. Kompanionas. 
N-7.  
1.05 Pasaulio dokumentika. 
Planetų gidas. 
2.50 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  
4.35 Specialus tyrimas.  
5.30 Durys atsidaro.  

  
06.30 “Dora ir draugai“.
06.55 “Tomas ir Džeris”.  

07.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės”.  
07.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
08.10 “Harvis Biksas”.  
08.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
09.00 “Ponas Bynas”.  
09.30 Mauglis. Pagrobimas. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Pašėlę 
Tornberiai. 
11.35 Atsarginių suolelis. N-7.  
13.15 Pričiupom!. N-7.  
14.05 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė. 
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Bitė Maja.  
21.15 Žmogus-voras 3. N-7.  
00.00 Kiečiausi Spartos vyrai. 
N14.  
01.30 Pagrįsta abejonė. N14.  

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Ančiukų istorijos.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Kadetė Kelė.  
12.35 Gatvės šokiai. N-7.  
14.35 Laiškai Džuljetai.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot.  
19.30 King Kongas. N-7.  
23.10 Robas Rojus. N-14.  

 
7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Norvegijoje.  
12.00 “Viena už visus”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “Nikonovas ir Ko” N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 “Operacija “Anekdotai” ir kiti 
Naujųjų metų nuotykiai”.  
21.30 MANO HEROJUS Juodoji 
aušra. N14. 
23.25 “Dakaras 2016”.  
23.55 AŠTRUS KINAS Ilgas 
savaitgalis. Gamtos kerštas. N14. 

 
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Paskutinė šuns viltis”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Aš tikiu vaiduokliais”.  
18.00 “Anjezė, Elizos dukra”. N-7.  

19.00 MEILĖS ISTORIJOS Iš 
Utos Danielos kolekcijos. Liza 
išsivaduoja. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir angelas. N-7.  
22.45 Kapinių stotis. N14.  
0.30 “Begėdis”. N14.

 Kultura 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
10.40 Premjera. Keliaukime kartu.  
11.15 Septynios Kauno dienos.  
11.45 LRT Kultūros akademija.  
12.30 Amžinoji šviesa. 1987 m. 
14.00 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Henrikas V. 
16.45 Pasaulio biatlono taurė.  
17.30 Etnokultūros ratas.  
18.00 Pasaulio biatlono taurė.  
18.45 Muzika gyvai. 
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Juditos Leitaitės koncertas 
“Meilė keičia viską”.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Koncertuoja grupė “Saulės 
kliošas”. 
2.20 Muzikos savaitė.  
2.50 Kultmisijos.  

3.35 IQ presingas.  
4.00 Daktaras ir Mangaryta.

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.30 Dviračio šou (k).  
19.00 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Plėšikai. N-7.  
21.00 Diagnozė. valdžia (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta.

 
6.40 Topmodeliai. N-7.  
7.35 Gražiausi žemės kampeliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  

16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos “Juventus” - 
Šiaulių Šiauliai”.  
19.00 Prieskonių princesė. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Rembo. Pirmasis kraujas 
2. N-14.  
0.15 Pagrobimas. 48 baimės 
valandos. N-14.  
1.55 Komandinis darbas.  N-14.  
 

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.00 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Premjera. Arčiau namų.  
11.00 “Vera. Gerasis samarietis”. 
N-7. 
13.00 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
15.00 Žinios. 
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Jaunikliai”. N-7. 
18.45 “Mainai gamtoje”. N-7. 
19.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”.  
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Antras šansas”. 
N-14. 
0.15 “Meilė, seksas ir Los 
Andželas”. N-14. 
2.45 “Vera. Gerasis samarietis”. 
N-7. 
4.15 “Mainai gamtoje”. N-7. 
5.05 “Žemė iš paukščio skrydžio”.  
5.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

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

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

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

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

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

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

Prenumeratos kainos 
2016 metams

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.Taip 
pat „Biomaistas“ 5 kuponai po 20 Eur.10 spalvotų ir šiltų „D”letters” 

šalikų.5 kuponai apsilankyti 2 asmenims baseine Bangenis. 3 stiklo 
padėklai. 2 rinkiniai natūralaus rankų darbo muilo. 

Prizų steigėjai: A.Šimkaus firma - sodo ir daržo inventorius. „Biomaistas“ - sveikų ir natūralių kulinarinių 
maisto produktų gamybos įmonė. UAB “2D Pack” - tai rankomis gaminamų natūralaus pluošto drabužių 
bei aksesuarų įmonė. Anykščių plaukimo baseinas Bangenis su mini SPA. UAB „Pilnatvė“ - natūrali rankų 
darbo kosmetika ir muilas. Stiklininkė, keramikė Justė Kamarauskaitė.

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

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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Disidentė įsitikinusi: nuo nelaimių ją 
saugojo Dievo Apvaizda

Inteligentų šeimai teko 
slapstytis

N. Sadūnaitės tėveliai buvo giliai 
tikintys žmones, tuo laiku „nepato-
gių“ profesijų, bet tai šeimos nuo 
Dievo neatbaidė. Tėvelis Jonas (ki-
lęs iš Pusnės k., Molėtų r.) – buvo 
mokslininkas agronomas, mama 
Veronika (kilusi nuo Svėdasų) – 
taip pat buvo baigusi agronomijos 
mokslus. Turėjo ir trejais metais vy-
resnį brolį Joną, kuris irgi ne kartą 
nukentėjo nuo pogrindinės sesers 
veiklos – buvo tardomas, namuose 
atliktos kratos.

1945 m. rudens naktį nuo grėsu-
sio trėmimo Sadūnų šeima iš Telšių 
(vasarą ir rudenį 
Telšiuose jų šei-
mą, atbėgusią 
iš Dotnuvos, 
priglaudė vys-
kupas Vincentas 
Borisevičius) 
vėliau slapta persikėlė į Anykščius, 
arčiau motinos gimtinės. 

„Gyvenamo mažyčiame geltona-
me namelyje miestelio centre, tėtis 
rado darbą N.Elmininkų bandymų 
stotyje, o mes, vaikai, būdavom 
namie su mama. Aplink gyveno ne 
vienas varguolis, kuriam tai van-
dens reikėdavo atnešti, tai bent jau 
kas rytą į trobą užbėgti aplanky-
ti. Buvau be galo pasiutęs vaikas, 
ne piktybinis, bet iš kur pas mane 
tiek energijos buvo, matyt, vienas 
Dievas težino... Mokykloje užsii-
minėjau įvairiomis sporto rūšimis, 
galėjau stoti į Kauno kūno kultūros 
institutą – būti mokytoja ar trenere. 
Galėjau, bet ką tai reiškė man, gi-
liai tikinčiai merginai? Ogi tai, kad 
turėsiu išsižadėti religinės praktikos 
(su tėveliais kiekvieną sekmadie-
nį dalyvaudavo šv.Mišiose – red.
past.), turėsiu veidmainiauti žmo-
nėms, jaunus žmones vesiu ateizmo 
keliu – baisi man tokia ateitis pasi-
rodė“.

Mama netikėjo, kad dukra
taps vienuole

Anykščių J. Biliūno gimnaziją N. 
Sadūnaitė baigė 1955 m. ir reikėjo 
apsispręsti, ką toliau veiks. „Ma-
tyt, ir šį sprendimą priimti Dievas 
nepaliko manęs vienos... Draugės 
Bronytės Kibickaitės paprašyta ta-
pau jos Sutvirtinimo sakramento 
motina. Po apeigų Anykščių bažny-
čios šventoriuje išėjome pasivaikš-
čioti po Anykščių šilelį. Taip mums 
abiem gera buvo, lengva, atrodė, 
širdis iš krūtinės iššoks, tarsi tikrai 

pajutau Dievo Apvaizdos ženklą... 
Grįžau namo ir savo sprendimą sto-
ti į vienuoles pasakiau motinai, ne-
tikėjo ji, kad vienuolyne ilgai išbū-
siu, gi tokia berniokiška buvau...“ 
Kai mama nuvežė mane į Panevėžį, 
mama vyriausiajai vienuolei pasa-
kiusi, galinti pati sumokėti už mano 
išlaikymą vienuolyne, juk vis tiek 
daugiau nei poros mėnesių neišbū-
siu.

Vis dėlto 1963 m. Švč. Nekal-
tosios Mergelės Marijos tarnai-
čių seserų kongregacijos vienuolė 
N.Sadūnaitė davė amžinuosius įža-
dus Anykščių bažnyčioje.

Katalikiškas žodis iš 
pogrindžio

P a k l a u s u s , 
kaip prisijungė 
prie Lietuvos 
Katalikų baž-
nyčios kronikos 
leidimo ir ar nie-

kada nesuabejojo savo pasirinkimu, 
iš N.Sadūnaitės veido nedingsta 
šypsena: „1956 metais, būdama aš-
tuoniolikos metų, Panevėžyje įsto-
jau į vienuolyną. Su seserimis vie-
nuolėmis prie Panevėžio būdavome 
rekolekcijose, į kurias atvažiuodavo 
ir kunigas Juozas Zdebskis. Daž-
niausiai jis rekolekcijas ir vesdavo. 
Kartą Juozas man pasiūlė: „Nijole, 
ar tu nenorėtum bendradarbiauti su 
Lietuvos Katalikų bažnyčios kro-
nika? Bet negausi nieko, išskyrus 
kalėjimą.“ Atsakiau jam: „Žinoma, 
noriu! Būtų visai įdomu pamatyti, 
kaip ten yra tame kalėjime.“ „Kai 
aš ėmiau bendradarbiauti, redakto-
rius buvo dabartinis arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevičius. 
Kronikos bendradarbiai buvo mon-
sinjoras Alfonsas Svarinskas, vys-
kupas Jonas Kauneckas, kunigas 
Juozas Zdebskis ir daugelis kitų 
kunigų bei vienuolių. Tačiau kai 
pradėjau dirbti, nei pavardžių, nei 
adresų ar numerių, nei daugelio 
žmonių vardų nežinojau. Tiesiog 
taip buvo lengviau, nes niekuomet 
negalėjai žinoti, kokių tardymo 
priemonių griebsis kagėbistai, jei 
tardys“,- pasakojo N.Sadūnaitė.  

Net teisiama kliovėsi 
Aukščiausiojo teismu

Toks scenarijus įvyko 1975 m. 
N.Sadūnaitę suėmė dėl šešių Kro-
nikos puslapių, rastų jos namuose. 
„Visada jutau, kad esu sekama, ta-
čiau tą lemtingąją dieną čekistus į 
jos namus pakvietė N. Sadūnaitės 
kaimynė. Už sienos išgirdusi rašo-

mosios mašinėlės bildesį, kaimynė, 
kuri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo 
KGB informatorė, paskambino į 
KGB ir pranešė apie iš mano buto 
sklindančius garsus. Visai tuo ne-
sistebiu. Būdavo kokiai močiutei 
numeta KGB atstovai kelis rublius, 
o ji visą dieną rymodavo prie lango 
ir registruodavo, kas atėjo, kas išė-
jo“,- pasakojo disidentė.

Tuo metu, kai čekistai darė kratą 
jos bute, sesuo N.Sadūnaitė su savo 
drauge Brone Kibickaite garsiai 
kalbėjo rožinį. Vis dėlto ją išsivežė 
į KGB skyrių, o kratos toliau buvo 
daromos jos brolio Jono bute. Tik 
ten nieko draudžiamo nerado.

Tardymo metu N.Sadūnaitė atsi-
sakė duoti bet kokius parodymus, 
teigdama, kad nusikaltėliams nepa-
dės daryti nusikaltimo. 

Sakydama paskutinį savo 
žodį teisme, pašnekovė citavo 
N.Lermontovo žodžius: „Tačiau yra 
teisingas Dievo teismas. Ir, duok 
Dieve, kad teismo nuosprendis 
būtų palankus tiek man, tiek jums‘. 
Vėliau iš teismo salės ją lydėję ap-
sauginiai prisipažino, kad jau antri 
metai kaip lydi nuteistuosius, tačiau 
tokio cirko dar jiems netekę matyti. 

Uždaryta į 
kamerą sesuo 
Nijolė sako vis 
tiek nepraradusi 
geros nuotaikos: 
„Kameroje dė-
kodama Dievui 
giedojau gies-
mes, taip erzin-
dama sargybinius. Jie net mane „il-
gai grojančia plokštele praminė“.

„Nerimo“ disidentė ir lageryje

N.Sadūnaitę nuteisė trejus me-
tus kalėti griežtojo režimo pataisos 
darbų kolonijoje, o paskui dar tre-
jus metus būti tremtyje. Net pagal 
to meto politinių teismų praktiką 
nuosprendis buvo nemotyvuotai 
griežtas...

Moterų lageryje kalėjo daugiau-
siai ukrainietės ir garbaus amžiaus 
rusės stačiatikės. Pirmosios dėl tau-
tinių, antrosios - dėl religinių įsitiki-
nimų. Nijolė su jomis susidraugavo. 
Ji dirbo po 16 valandų, kad įvykdy-
tų normą ir gautų leidimą už kelis 
rublius nusipirkti šiek tiek maisto. 
Ne sau – sergančioms stačiatikėms 
senutėms. Išmoko giesmių ir kartu 
su jomis giedodavo. Vėliau prisimi-
nimų knygoje aprašė visų jų likimus 
ir nurodė adresus, jei atsirastų no-
rinčių padėti. Už kelių šimtų metrų 
nuo jų lagerio buvo vyrų politinių 
kalinių zona. Su jais slapta susira-

šinėdavo. Vienas iš būdų tai dary-
ti: Nijolė įsliuogia į aukštą tuopą 
ir laidyne permeta į laišką įvyniotą 
akmenį per keturias tvoras. Reikėjo, 
kad to „nematytų“ sargybos bokšte 
budintis kareivukas. Padėjo Nijolės 
gebėjimas užmegzti ryšius su pa-
čiais įvairiausias žmonėmis, nė vie-
no nesmerkti, nežeminti, į kiekvie-
ną kreiptis su meile. Kartą iš laiško 
moterys sužinojo, kad vyrų lageryje 
smarkiai sumušė ir į karcerį numir-
ti įmetė ukrainiečių poetą Vasilijų 
Stusą. Ukrainietės kartu su Nijole 
paskelbė bado streiką ir taip iško-
vojo, kad į lagerį atvyktų prokuro-
ras – administracija buvo priversta 
paguldyti Stusą į ligoninę. Tokių 
protestų įvyko daug. Po kiekvieno 
moterų laukdavo karceris.

Lageryje buvo siekiama, kad ka-
liniai palūžtų ir žūtų. Bet apie Nijo-
lę žinojo platusis pasaulis, nužudyti 
jos lageryje KGB nedrįso. Buvo 
sumanyta sunaikinti ją tremtyje. 
Į tremtį – Krasnojarską – vėl vežė 
etapu per visą Sibirą. Nijolė matė 
visokių kriminalinių kalinių, klau-
sėsi jų pasakojimų. Iš Krasnojars-
ko kartu su aštuoniais alkoholikais 
kriminalistais Nijolę atskraidino 

lėktuvu į Bogu-
čianus, o iš ten 
turėjo vežti į 
taigą ir palikti 
kirsti miško. Bet 
tą dieną sugedo 
mašina, ir visi 
turėjo nakvoti 
Bogučianuose. 

Paprastos rusės moterys įkalbėjo 
milicijos pareigūną palikti Nijolę 
dirbti mokykloje valytoja, nevežti į 
taigą ir taip išgelbėjo jai gyvybę.

Grįžo prie Katalikų 
bažnyčios kronikos

Grįžusi iš tremties į Lietuvą, Ni-
jolė jautė pareigą papasakoti apie 
kalinių vargą lageriuose, apie el-
gesį su jais. Nijolės pasakojimai 
mokė žmones nebijoti amoralios 
valdžios, nesitaikstyti su ja. Kurį 
laiką KGB tenkinosi įžūliu seki-
mu, bet buvo aišku, kad jie Nijolę 
arba nužudys, arba vėl įkalins. Ji 
ir vėl įsitraukė į Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikos leidimą, bet 
taip sekamai buvo sunku dirbti. 
Penkerius metus represinėms ins-
titucijoms nepasisekė jos pagauti 
ir tai mažino jų autoritetą – KGB 
bandė sudaryti įspūdį, kad visi yra 
sekami ir viskas apie visus žino-
ma. Pagrindinis Nijolės uždavinys 
buvo nuvežti Kroniką į Maskvą ir 
perduoti per rusus žmogaus teisių 

gynėjus į užsienį. Tekdavo keis-
ti išvaizdą, prieš išlipant pereiti į 
kitą vagoną, labai greitai reaguoti 
į kintančias aplinkybes. Apie tą 
laiką Nijolė pasakoja su humoru, 
atsimindama ne sunkumus, o nele-
galios veiklos romantiką. Kai 1987 
m. balandį Nijolę sulaikė Vilniuje, 
jau buvo paskelbta Gorbačiovo 
„glasnostj i perestroika“. Nauji 
areštai būtų pakenkę atkuriamos 
demokratijos įvaizdžiui, todėl Ni-
jolę KGB išlaikė tik pusę paros.

N.Sadūnaitė pokštavo ir ją 
tardant

1987 m. balandžio 1 d., kai 
N.Sadūnaitę eilinį kartą tardė dėl 
Kronikos, ji visų pirma visus tar-
dytojus pasveikino su jų švente. Jie 
susidomėję paklausė, kokia šventė. 
Atsakiau: „Juk melagių diena yra 
pati didžiausia jūsų šventė!“ - ir juo-
kiuos, o jie sėdi susiraukę ir klausia: 
„O ko tu taip džiaugies?“. Atsakau: 
„Jau penkerius metus jūsų nema-
čiau, broliai, gi pasiilgau.“ Po šių 
žodžių jie klausia: „Tai kodėl neatė-
jai anksčiau?“ Sakau: „Aš kukli, ne-
drįsau, laukiau, kol pakviesit.“ Tokie 
būdavo mūsų pokalbiai. Mane jie 
laikė pavojingiausiu priešu, ir vien 
dėl to, kad jų nebijojau, o kai nebijai, 
jie neturi jokių priemonių su tavim 
susidoroti. Jie žmogų gali pavergti 
tik tol, kol jis bijo. Mano minėto po-
kalbio metu jie klausė, kas Kronikos 
redaktorius. Atsakiau: „Tai galiu pa-
sakyt. Tai jūs esate redaktoriai.“ Juos 
užplūdusią viltį greit pakeitė pasi-
piktinimas: „Kaip tai mes?“ Tada 
sakau: „Nepersekiokit tikinčiųjų, 
nepažeidinėkit savo Konstitucijos 
įstatymų – jūs duodat faktus, o mes 
juos registruojam. Mes – sekretoriai, 
o redaktoriai esate jūs.“

Nelaimingiems žmonėms 
pykčio jausti negalima

Paklausta, ar nejaučia pykčio ją 
kankinusiems, persekiojusiems, 
tardžiusiems asmenims, panie-
kos dėl tokių šlykščių veiksmų, 
N.Sadūnaitė tik šypsosi: „Dėl 
Dievo meilės, tikrai ne. Juk tai ne-
laimingi žmonės. Jie klausdavo, 
kodėl tu mus myli? Aš sakydavau, 
jeigu būtų katalikų valdžia, o jus 
sodintų į teismą, kad esate ateistai, 
aš už jus eičiau į kalėjimą. Jūs gi 
mano broliai, aš jus labai myliu ir 
užjaučiu. Jeigu būtumėte augę to-
kioje šeimoje kaip aš, turėję tokius 
mylinčius tėvelius, kokius aš turė-
jau, jūs taip nesielgtumėte“

- ANYKŠTA

(Atkelta iš 1 p.)

Ši diena atkeliavo palaukėm,
O su ja štai ir šventė tava.
Ji atėjo visai nekviesta,
Metų puokšte gražia nešina.
Toje puokštėje viskas sudėta -
Ir vaikystės rasoti takai,
Ir jaunystės svajonės saulėtos,
Darbai, rūpesčiai, laimė, vaikai.

Eleną Oną DIENINIENĘ 82-ojo 
gimtadienio proga sveikina 

vyras ir dukros

Šešios dešimtys aruode kaupės...
Grūdeliai laimės, meilės, išminties,
Byrėjo dienos šilumos ir džiaugsmo,
Svajonių ir šviesios vilties.
Te per ateinančius metus sėkmė ir džiaugsmas lydi,
Tegu veide neblėsta šypsena,
Širdy - ramybė

60-ojo jubiliejaus proga 
Bronių SAKALAUSKĄ sveikina 

Kavarsko medžiotojų būrelio kolektyvas

...Atsakiau jam: „Žinoma, 
noriu! Būtų visai įdomu pa-
matyti, kaip ten yra tame ka-
lėjime...“

...tuo metu, kai čekistai 
darė kratą jos bute, sesuo 
N.Sadūnaitė su savo drau-
ge Brone Kibickaite garsiai 
kalbėjo rožinį...
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(Atkelta iš 4 p.)

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
portalo anyksta.lt redaktorius
1. Metų tekstas. Vidmanto Šmi-

gelsko pranešimas portale anyksta.
lt „Robertas Aleksiejūnas pasitraukė 
iš „Nykščių“. Buvo smagu po šiuo 
pranešimu skaityti komentarus. Su-
pratau, kad einu teisingu keliu.

2. Metų šokas. Seniūnų sueiga 
savivaldybėje, kuomet savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojo Sauliaus Rasalo nurodymu 
buvau priverstas nutraukti savo darbą 
ir palikti posėdžių salę. Juokingiausia 
ir graudžiausia šioje istorijoje, kad vė-
liau S.Rasalas taip ir nesugebėjo pa-
aiškinti tokio savo elgesio motyvų...

3. Metų džiaugsmas. Jau septy-
nerius metus tas džiaugsmas aplan-
ko liepos viduryje, kai Anykščiuose 
vyksta festivalis „Velnio akmuo“. 
Kažkas labai teisingai yra pastebėjęs, 
kad gyvenimas mūsų mieste vyksta 
iki „Velnio akmens“ ir po „Velnio 
akmens“. Džiugu, kad  organizato-
riai išlaiko aukštą renginio lygį, ieško 
naujų ir originalių sprendimų bei pa-
rodo vietos kultūros organizatoriams, 
kaip reikia teisingai dirbti.

4. Metų atradimas. Pramanytas 
personažas feisbuke – Anykščių trolis. 
Smagu, kad atsiranda žmonių, kurie į 
anykštėniško gyvenimo aktualijas su-
geba pažvelgti su gero humoro doze.

5. Metų posakis.  “Svarbiausia – 
skaidrumas ir viešumas” (rajono me-
ras Kęstutis Tubis). Kiek jo liko po 
savivaldos rinkimų šiandien, palieku 
vertinti jums patiems.

Vidmantas ŠMIGELSKAS,
žurnalistas:
1. Metų tekstas. Puoselėdamas 

savo įgimtą kuklumą, turėčiau var-
dinti savo tekstus… Deja, 2015 
metais pasaulio nepakeičiau. Nors, 
gal pasauliui nuo to ir ne blogiau… 

2015-ieji „Anykštos“ darbuotojų akimis

Kita vertus, pats, ko gero, labiausiai 
susinervinau dėl savo “Rievių” apie 
medinę pilį vertinimo. Paprastai ne-
kertu oponentams į kaktą tiesiai ir 
vis viliuosi, kad bus suprasta tik tiek, 
kiek norėjau pasakyti. Matyt, vis dar 
esu naivus… 

2. Metų šokas. Vytauto Galvono 
žūtis. Galvoju, kad jis vis gi teisingai 
gyveno… V.Galvonas buvo greičiau 
mano priešas, nei draugas, tačiau man 
jo žiauriai trūksta. Nieko įdomaus, 
kai mirusio gaili giminės ir draugai, 
bet kai priešai jaučia vakuumą – jau 
vertybė.

3. Metų džiaugsmas. Savivaldos 
rinkimų rezultatai. Visai ne dėl to, 
kad liberalai laimėjo, o todėl, kad 
sisteminga valdžios kaita yra demo-
kratijos garantas. Galvoju, kad jei dar 
vienai kadencijai būtų likusi senoji 
gvardija – tolesni rinkimai dešimtme-
čiais būtų likę formalumu. 

4. Metų atradimas. Mano drau-
gas, savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojas Saulius Ra-
salas. Šimtą metų Saulių pažįstu ir 
nuolat jis mane stebina. Tolerantiš-
kas, protingas, kruopštus, sąmojin-
gas, būdamas šalia direktorės Venetos 
Veršulytės, net ir gražus… Po to, kai 
iš seniūnų sueigos S.Rasalas išvijo 
žurnalistą, nori nenori jam naujas epi-
tetas limpa. Na, epiteto neįvardinsiu, 
patys susiformuluokit pagal savo su-
gedimo laipsnį.

5. Metų posakis. Po savivaldos 
rinkimų antrojo turo „valstiečio“: 
Antano Bauros „Anykštai“ pasakyti  
žodžiai „Esu atviras pasiūlymams“  

 
Sigita OBELEVIČIŪTĖ, 
žurnalistė
1. Metų tekstas.  Mano dėdės Vi-

dmanto Šmigelsko tekstų serija apie 
kariuomenę. Nes įdomu skaityti apie 
tai, ką dar pati šiek tiek prisimenu - 

t.y., keistai apsirengusio dėdės lanky-
mą kaži kažkokioj kariuomenėj...

2. Metų šokas. Rinkimai. Nes nie-
kada negalvojau, kad tai, ką girdi per 
žinias, gali paliesti taip asmeniškai.

3. Metų džiaugsmas. Tas, kad 
nebegaliu užsirišt batų.  Ir normaliai 
vaikščioti, ir net pamatyt savo pėdų. 
Nes vaikai - džiaugsmas.

4. Metų atradimas. Robertas 
Aleksiejūnas. Rimtai. Net ir konku-
rentai gali tapti kolegomis. Ir dar ko-
kiais darbščiais!

5. Metų posakis.  “Galėjo būti ir 
blogiau.” Jį šiais metais girdėjau daž-
niausiai. Kaip Mikutavičiui dainoje 
nuo žodžio “myliu” darosi bloga, taip 
šis posakis pabodo man. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ, 
žurnalistė:
1. Metų tekstas. Šiemet iš kelių 

„Anykštos“ skaitytojų sulaukiau to-
kių įvertinimų: „Skaitydama jūsų 
„Rieves“ ar proginius tekstus, visada 
nubraukiu ašarą...“ Tiesą pasakysiu 
– išgirdusi tai nežinau, kaip reguoti: 
džiaugtis ar pabarti save už neprofe-
sionalumą. Gal virkdyti skaitytojus 
nėra žurnalisto misija...

Vis dėlto šiemet labiausiai mane su-
krėtė kolegų Sigitos Pivorienės ir Vi-
dmanto Šmigelsko rašyti tekstai apie 
tai, kaip darbininkai kasdami tranšėją 
šilumos trasai šalia „Anykščių vyno“ 
gamyklos rado žmogaus griaučius. 

Pats radinys ne tiek stebina – maža 
virš kieno griaučių kasdien vaikštome 
asfaltuotomis gatvėmis. Stebina palai-
kų išniekinimas, o dar labiau - jokia 
aukščiausių rajono vadovų reakcija į 
amoralų elgesį. Atrodytų, tik prieš rin-
kimus deklaruojamos pačios gražiau-
sios ir švenčiausios vertybės, atėjus į 
valdžią – tokia smulkmė kaip žmogaus 
palaikų išniekinimas – „dzin“. 

2. Metų šokas. Jų buvo ir dides-
nių ir mažesnių, bet aš apie pastarų-
jų savaičių šoką. Tai užuolaidomis, 
nėriniais ir dar visokiais skuduriais 
„papuošti“ trys medžiai miesto cen-
tre. Džiugu, kad jie greitai „nurengti“, 
bet liūdna, kad skarmalais pasipuošti 
teko šalia bibliotekos augantiems me-
džiams. Netinkamu laiku netinkamo-
je vietoje medžiai pasitaikė...

3. Metų džiaugsmas. Didžiulis 
džiaugsmas, kone iškilminga šven-
te tapo diena, kai Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direk-
torės pavaduotojas Saulius Rasalas 
išgriovė savivaldybėje stiklinę sieną 
ir paskelbė, kad dirbs valdžia atla-
pomis durimis, skaidriai, viešai ir t.t. 
Ši viešumo šventė truko beveik pus-
metį, susiprato rajono vadovai, kad 
viešumas - pavojingas dalykas, o ne 
visiems dar ir žodžius į loginę grandi-
nę sudėlioti pavyksta, tad nusprendė 
grįžti prie senos paslapčių savival-
dybėje tvarkos ir viešai skelbti tik tą 
informaciją, kuri ne piktintų, o tik 
džiugintų gyventojus.

4. Metų atradimas.  Kaip ir di-
delė dalis Lietuvos, „atradau“ Lajų 
taką. Tik nesupratau, ko ten miniomis 
traukti, ko tirtančiomis kojomis kaba-
roti į patį bokštą, o kam į tas medžių 
viršūnes dar ir šunis tempti, va šito tai 
dar „neatradau“.

5. Metų posakis. Gal ne posakis, o 
idėja: „Anykščiai – Europos kultūros 
sostinė...“ Pridurti nebėra ką. 

Linas BITVINSKAS, 
žurnalistas:
1. Metų tekstas.  Labiausiai įsimi-

nė Sergejaus Jovaišos prašymas atlik-
ti apklausą www.anyksta.lt, kaip jam 
balsuoti dėl laiko pakeitimo. Dar ne-
buvo atvejo, kad Seimo narys prašytų 
gyventojų patarimo, kaip jam balsuo-
ti. Tikiuosi, kad gyventojų dažniau 
bus klausiama ir svarbesniais klausi-
mais. Taip pat išskirčiau Daivos Goš-
tautaitės tekstą „Kavarsko seniūnijoje 
surasti du nauji piliakalniai“, kuriame 
pasakojama apie tai, kad du naujus 

piliakalnius Anykščių rajone atrado 
ne archeologai, o biologas Darius 
Stončius, beje, įgyvendinęs vaikystės 
svajonę surasti piliakalnį. Atrado net 
du. Tą patvirtino ir archeologai. Ma-
nau, tai neeilinis įvykis rajone. 

2. Metų šokas.  Vieno įvykio nebu-
vo, bet šie metai buvo pilni netikėtų, 
palyginti jaunų, pažįstamų ir mažiau 
žinomų, žmonių mirčių. Kiekvieną 
kartą išgirdus apie anksti mirusį žmo-
gų ištinka tam tikras šokas – jauti kaž-
kokį neteisingumą ir beprasmiškumą. 
Šiemet tokių mirčių buvo ypatingai 
daug. Prisiminkim kad ir per anksti 
išėjusį Vytautą Galvoną. Be abejo, 
negali palikti abejingu ir teroristiniai 
išpuoliai. Kiekvieną kartą šokiruoja 
neapykantos lygis, kuris veda žmo-
nes žudyti ir žudytis pačiam. Manau, 
kad tai rimti žmonijos degradavimo 
požymiai. 

3. Metų džiaugsmas. Nelaimės 
būna viešos, o štai džiaugsmai – as-
meniški. Paprastai nefiksuoju nei 
džiaugsmų, nei nedžiaugsmų. Šiaip 
tik galėčiau pasidžiaugti, kad Anykš-
čiuose daugėja jaunų, kūrybingų 
ir pozityviai mąstančių žmonių. 
Smagu tai, kad jų siekiai pranoksta 
asmeninės naudos ar „tūsinimosi“ 
lygmenį. Taip pat, kad kultūrinis gy-
venimas yra labai intensyvus mieste, 
su visom sėkmėm ir nesėkmėm, bet 
tai yra gyvas miestas. O gyvenda-
mas gyvame mieste ir pats jautiesi 
šiek tiek gyvas. 

4. Metų atradimas. Jei iš žmonių 
- turbūt artimesnė pažintis su Vilniaus 
universiteto dėstytoju, mokslų dakta-
ru Giedriumi Alkausku ir jo darbais, 
taip pat ir muzikos srityje. Matema-
tikas, kuris kuria muziką ir net skaito 
kursą  „Muzika ir Matematika”. Beje, 
šiemet pagal studentų atsiliepimus 
G.Alkauskas pateko tarp geriausių 
2015-ųjų metų Vilniaus universiteto 
dėstytojų.  

5. Metų posakis. „Veltui vargsta 
statytojai, jei Viešpats nestato miesto“. 

Finansų ir biudžeto skyriuje dir-
busiai pensinio amžiaus Janinai Sku-
kauskienei per reorganizaciją nauja 

Po Naujųjų metų ne visi savivaldybės 
darbuotojai grįš į darbą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo Naujųjų metų reorganizuojama Anykščių savivaldybės 
administracija. Keliolikai savivaldybės administracijos darbuotojų 
keisis darbo pobūdis, o trys darbuotojai apskritai išeina iš darbo.

darbo vieta nepasiūlyta, o Kultūros 
skyriaus vedėja Gražina Nargelie-
nė ir Vietinio ūkio ir turto valdymo 

skyriaus vyriausiasis specialistas Al-
girdas Balaišis nesutiko užimti jiems 
siūlomas pareigas ir nusprendė trauk-
tis iš savivaldybės. Pasak savivaldy-
bės administracijos direktorės Vene-
tos Veršulytės, A.Balaišiui siūlyta eiti 
į naujai formuojamą Viešųjų pirkimų 
ir turto valdymo skyrių ir jame kuruoti 
viešuosius pirkimus, o G.Nargelienei 
- užimti Švietimo skyriaus specialis-
tės, atsakingos už sportą, pareigas.

Per savivaldybės administracijos 
reorganizaciją Finansų ir biudžeto 
skyrius jungiamas su Apskaitos sky-
riumi. Šio jungtinio skyriaus vedėja 
bus buvusi Apskaitos skyriaus vado-
vė Vida Bužinskienė, o pavaduotoja 
– Danuta Gruzinskienė, iki tol vado-
vavusi  Finansų ir biudžeto skyriui.

Nebeliks atskiro Civilinės metrika-
cijos skyriaus – bus suformuotas Tei-
sės, personalo ir civilinės metrikacijos 
skyrius. Šiame skyriuje dirbs savival-
dybės teisininkai, civilinės metrikaci-
jos specialistė bei dalis savivaldybės 

sekretoriato. Civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėja Rasa Matiukienė 
naujajame skyriuje bus specialiste, o 
vedėjo konkursas bus skelbiamas po 
Naujųjų metų. 

Į naujai formuojamą Viešųjų pirki-
mų ir turto valdymo skyrių perkelia-
mos specialistės iš dabartinio Vietinio 
ūkio ir turto valdymo skyriaus bei 
Alvyta Vitkienė iš Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus.

Dabartinis Bendrojo ir juridinio 
skyriaus vadovas Audronius Gali-
šanka po Naujųjų metų vadovaus 
Bendrajam ir ūkio skyriui, kitaip 
tariant, jam bus paliktas tas pats, tik 
kiek „apkramtytas“ skyrius.  Vietinio 
ūkio skyrius liks su susiaurėjusiomis 
funkcijomis ir laikinuoju vadovu Va-
lentinu Vitkūnu.

Švietimo skyriuje panaikintas raš-
tvedės etatas, o šį darbą dirbusi Regi-
na Tamošiūnienė išleista į pensiją. 

Visai neliks Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus. Kaip minė-

jau, vedėja G.Nargelienė išeina iš sa-
vivaldybės, o kultūrą kuravusi speci-
alistė Audronė Pajarskienė liks dirbti 
tą patį darbą, tik nepriklausys jokiam 
skyriui – bus tiesiogiai pavadi admi-
nistracijos direktorei. Komunikacijos 
specialistė Monika Zaturskytė iki šiol 
dirbo pagal darbo sutartį, o naujasis 
šio specialisto etatas priskiriamas 
valstybės tarnybai ir taip pat, kaip 
kultūros specialisto pareigybė, bus 
„be skyriaus“. M.Zaturskytė kol kas 
laikinai eis komunikacijos specialis-
to pareigas, o nuolatinis darbuotojas 
bus renkamas konkursu. Tiesiogiai 
direktorei pavaldžiu specialistu iki 
šiol buvo tik savivaldybės gydyto-
ja Vaiva Daugelavičienė, dabar bus 
penki tokie specialistai. Be minėtų 
kultūros ir komunikacijos specialistų, 
„be skyriaus“ bus ir civilinės saugos 
specialistas Gintaras Vaičiūnas bei sa-
vivaldybės kalbos tvarkytoja Violeta 
Juciuvienė.    

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo 
skyrių bei Teisės, personalo ir civili-
nės metrikacijos skyriai pradės egzis-
tuoti sausio 2-ąją. Pasak V.Veršulytės, 
kas bus tų skyrių laikinaisiais va-
dovais paaiškės po pokalbių su šių 
skyrių darbuotojais. O vėliau bus 
paskelbti konkursai nuolatinių vedėjų 
pareigoms užimti.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biu-
džeto skyriaus specialistei Janinai Skukauskienei, Vietinio ūkio 
ir turto valdymo skyriaus darbuotojui Algirdui Balaišiui bei sa-
vivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėjai 
Gražinai Nargelienei rytoj bus paskutinė darbo diena savival-
dybėje.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Avinas
Ateinantys metai Avinams žada 

finansinį stabilumą ir kilimą karjeros 
laiptais. Pradėti siekti naujų tikslų pa-
lanku jau sausio, vasario mėnesiais. 
Beždžionės metai apibūdinami kaip 
nenuspėjami, Beždžionė mėgsta lais-
vę, ji energinga ir judri, nepaiso jokių 
taisyklių. Todėl tie Avinai, kurie mėgs-
ta viską planuoti, dirbą rutininį darbą, 
gali nusivilti. Siūloma atsipalaiduoti ir 
elgtis spontaniškai, drąsiai ir veržliai. 
Vasara ir ruduo Avinams – palankus 
metas. Metų pabaiga žada malonių 
netikėtumų meno atstovams. Meilės 
reikalai Avinams klostysis palankiai – 
bus daug flirto, malonaus bendravimo. 
Vieniši Avinai pavasariop gali sutikti 
savo gyvenimo meilę. Vedusioms po-
roms reikėtų surimtėti: gresia trumpa-
laikė neištikimybė, meilės nuotykiai. 
Darbštieji Avinai turėtų susirūpinti 
savo imunine sistema, daugiau ilsėtis 
ir saugoti savo nervų sistemą. Sėkmin-
ga 2016 m. spalva Avinams – violeti-
nė, raudonojo vyno. 

Jautis. 
Horoskopas pataria Jaučiams jau 

metų pradžioje pasirinkti teisingą dar-
bo ir karjeros kryptį, o palanki planetų 
konsteliacija padės įgyvendinti tikslus 
ir pasiekti sėkmę. Metai žada finansi-
nį stabilumą, naujų darbo pasiūlymų, 
skatina imtis nuosavo verslo. Kaip 
visuomet, mėnuo prieš ir po Jaučio 
gimtadienio horoskopas įspėja juos 
būti atsargesnius, lankstesnius, saugoti 
savo sveikatą ir nepersidirbti. Venkite 
svaigalų, nesveiko maisto. Meilės rei-
kalai 2016 m. bus stabilūs. Tie, kurie 
nori kurti šeimą, drąsiai gali tą daryti 
Beždžionės metais, kuri yra tiesiog 
šeimos gyvūnas, mylintis artimuosius 
ir globojantis vaikus. Tiesa, galimi 
menki nesutarimai su antrąja puse va-
saros pradžioje. Tačiau vėl įsivyraus 
taika, jei partneriai ieškos kompromi-
sų, bus atviresni vienas kitam. Kita 
vertus, Jaučiai gali susitikti seną meilę 
ir atgimti seni jausmai. Jaučiams reko-
menduojama karališkoji auksinė spal-
va, suteiksianti pakilumo ir apsaugos.

Dvyniai. 
Dvyniams 2016 m. laimingas skai-

čius bus 10. Lauks malonios permai-
nos tų, kurie vieniši ar ieško darbo. 
Beždžionės metais Dvynius lydintis 
dešimtukas rodo, kad Dvyniai atras 
laiko ir galimybių keliauti, atsipūsti. 
Dešimtukas taip pat simbolizuoja prie-
šybių vienybę. In ir jang – vyriško ir 
moteriško pradų – harmoniją. 10 – tai 
skaičius, susidedantis iš 1, kuris žymi 
egzistenciją, lyderystę, vadovavimą ir 

Ugninės Beždžionės metai atneš atradimų
Pagal kinų horoskopą 2016-ieji – Ugninės Beždžionės metai, o Bež-

džionė yra smalsus, neramus ir nenusakomų poelgių gyvūnas. Me-
tai bus kupini įvykių, kelionių.  Svarbu žinoti, kad ateinančių metų 
žvaigždžių ir elementų konsteliacija lems sėkmę ir paskatins naujiems 
atradimams įvairių sričių mokslininkus, tyrinėtojus, pamalonins nuo-
tykių ieškotojus ir tuos aktyvius žmones, kurie ieško iššūkių gyvenime. 
2016-ieji nustebins naujais atradimais, mokslo išradimais, kūrybiniais 
siekiais. Atsivers nauji horizontai tiems, kurie bus drąsūs ir nebijos 
naujovių. Astrologai įspėja – šiukštu nelaikykite beždžionės statulėlių 
namuose ar suvenyrų: Beždžionė nugvelbs jūsų pinigus. Naujieji Bež-
džionės metai pagal kinų kalendorių prasidės tik 2016 m. vasario 8-ąją 
ir baigsis kitų metų sausio 28 d. 

0. Nulis – tai tuštuma, visa ko egzista-
vimo pradžia. Dvyniams ateinančiais 
metais reikės pasirinkti tarp tiesos 
ir melo. Daugiau sąžiningumo, ma-
žiau sukčiavimo. Beždžionės metai 
Dvyniams – pasirinkimo metai tarp 
gėrio, sąžiningumo, dosnumo ir sava-
naudiškumo bei melo. Dvynių laukia 
naujos darbo kryptys, nauja karjera. 
Tačiau teks daug dirbti. Reikėtų būti 
atsargiems finansiniais klausimais ir 
atidžiai apsvarstyti investicijų klau-
simus. Meilės reikaluose Dvyniams 
seksis, jei jie bus sąžiningi ir atviri su 
savo partneriais. Galimi neįpareigo-
jantys trumpalaikiai vasaros romanai. 
Ateinančiais metais Dvyniai turėtų su-
sirūpinti sveikata. Pailsėti nuo įtempto 
darbo, nemeluoti sau ir kitiems. 

Vėžys. 
Vėžiai 2016 m. pradžioje gali jaus-

tis šiek tiek nusilpę, pajusti lengvą 
depresiją, nors ateinantys metai žada 
būti intensyvūs ir permainingi. Vėžiai 
susidurs su iššūkiais karjeros, meilės 
ir finansų srityje. Neverta pasiduoti ir 
nusiminti. Vėžiai – bene jautriausi Zo-
diako ženklai, dažniausiai užsidarę sa-
vyje ir paslaptingi. Ateinančiais metais 
jie turėtų žengti pirmyn karjeros ir dar-
bo srityje, atmesti baimes ir abejones. 
Beždžionės metai Vėžiams bus itin 
darbingi, atvers naujų perspektyvų, 
nors finansinė padėtis gali nedžiuginti. 
Rudeniop galite gauti pasiūlymų iš už-
sienio ir jūsų finansiniai klausimai iš-
sispręs teigiamai. Susituokusias poras 
gali ištikti santykių krizė. Šiuo atveju 
padės nuoširdūs pokalbiai, atsivėrimai, 
lankstumas. Vasaros pabaigoje galimi 
meilės nuotykiai. Vieniši Vėžiai gali 
sutikti savo gyvenimo meilę ir pulti 
į meilės nuotykius stačia galva. Bež-
džionės metais Vėžiams reikia rimtai 
susirūpinti sveikata – tiek emocine, 
tiek fizine. Vėžiams Beždžionės me-
tais patariama nešioti ugninės spalvos 
aksesuarus.

Liūtas.
 Liūto ego yra beribis. Jis labai myli 

save, siekia aukščiausių gyvenimo 
standartų. Ateinančiais metais Liūtai 
turės progą permąstyti savo gyvenimo 
klaidas ir kopti į naujas aukštumas, nes 
Beždžionės metai žada daug naujų 
pokyčių saviraiškos srityje. Tie, kurių 
santuokos sėkmingos, vasaros pabai-
goje gali patirti nedidelių nesutarimų. 
Pasitelkite diplomatiją ir susitaikykite. 
Liūtai, kurie turi savo verslą, turėtų 
pristabdyti savo veržlumą ir perfekci-
onizmą. Mažiau skubėkite ir leiskite 
sau pailsėti, susirūpinkite savo svei-
kata, mažiau stresuokite ir negalvokite 

apie tai, ką pasakys kiti. Džiaukitės 
tuo, ką turite. Beždžionės metai bus 
tikrai geresni nei praėjusieji. Palankios 
planetos, apsupusios Liūtą, padės jam 
sužibėti visu grožiu ir užkariauti aplin-
kinių dėmesį. Finansinė Liūtų padėtis 
bus gana stabili, metų viduryje atsiras 
naujų pajamų šaltinių. 2016 m. pabai-
goje jūsų finansinė padėtis tikrai leis 
jums pasidžiaugti ir galbūt savo sėkme 
pasidalyti su kitais. Saugokite sveika-
tą, mažiau stresuokite, nedalyvaukite 
ginčuose ir negyvenkite svetimų gy-
venimų, nes Liūtai labai stipriai myli 
savo artimuosius ir itin išgyvena dėl jų. 
Daugiau vaikščiokite, būkite gryname 
ore, susirūpinkite sveika mityba. Liū-
tą globoja Saulės planeta, todėl jiems 
visada tinka aukso papuošalai: grandi-
nėlės, apyrankės, žiedai, suteikiantys 
energijos ir optimizmo.

Mergelė.
Mergelės laukia permainingi me-

tai. Mergelė – labai rūpestinga, prisi-
imanti didžiulę atsakomybę ne tik už 
save, bet ir už savo šeimą, kolektyvą, 
jei užima vadovaujančias pareigas. 
Beždžionės metais mažiau stresuokite, 
nusiraminkite. Mergelėms ypač nau-
dingos bus kelionės į užsienį, egzotiš-
kus kraštus. Reikėtų susirūpinti savo 
finansine padėtimi artėjant kitų metų 
rudeniui. Galbūt teks keisti darbo po-
būdį ir išmokti naujų dalykų. Meilės 
reikalai bus stabilūs. Vienišiai sutiks 
savęs vertą partnerį. Apskritai Mer-
gelėms Beždžionės metai atneš daug 
naujų malonių pažinčių ir naujų vei-
klos planų. Mergelės turėtų pasirūpinti 
savo sveikata, sveiku gyvenimo būdu. 
Mergelėms tinka ilgi pasivaikščiojimai 
gamtoje, poilsis prie jūros. Jos ne itin 
mėgsta papuošalus, žavisi kokybiškais 
daiktais. Ugningosios Beždžionės me-
tais joms palanku įsigyti kailinius arba 
nešioti aksesuarus, padabintus kailiu-
kais, – nesvarbu, dirbtiniais ar tikrais.

Svarstyklės.
2016 m. horoskopas pabrėžia, kad 

Svarstyklės pagaliau turės apsispręsti 
tiek darbo pasirinkimo klausimais, 
tiek asmeninio gyvenimo. Tai pats 
draugiškiausias ženklas, kompanijos 
žmogus, altruistas. Ateinantys metai 
bus svarbūs Svarstyklių karjerai. Ga-
limi nauji pasiūlymai darbo ir mokslo 
srityje. Laukia permainos ir asmeni-
nių santykių srityje. Ypač palankus 
metas tuoktis. Dauguma Svarstyklių 
labai charizmatiškos ir daug ką kitais 
metais pasieks dėl savo asmeninio ža-
vesio ir kerų. Vien to neužteks. Teks 
dirbti. Galite tapti žinomi ir sužibėti 
visuomenėje dėl savo atliktų darbų 
kūrybos, meno, literatūros srityje. Pa-
siseks diplomatams ir derybininkams. 
Vasarą santykiai su mylimuoju ypač 
pagerės, vienišos Svarstyklės sutiks 
savo širdžiai artimą žmogų. Ateinan-
tys Beždžionės metai atneš ir finansinį 
stabilumą. Laukite naujų pasiūlymų 
arba patys imkitės įgyvendinti savo 
kūrybinius planus, kurie bus įvertinti. 
Svarstyklės, šiaip ar taip, gana hedo-
nistiškas ženklas. Patariama saugoti 
sveikatą: nepersivalgyti, sportuoti, 
daugiau skirti dėmesio fizinėms pra-
tyboms: važinėti dviračiu, vaikščioti, 
plaukioti, pailsinti protą užsiimant me-
ditacijomis ir paprastais namų ruošos 

darbais. Beždžionės metais Svarsty-
klėms tiktų pastelinių spalvų šilko ar 
kašmyro šalikėliai.

Skorpionas. 
Ugninės Beždžionės metai Skorpi-

onams žada pasikeitimų asmeniname 
gyvenime ir darbe. Jie norėtumėte, kad 
jūsų aplinka būtų jums atvira, nuoširdi 
ir žaisminga. Skorpionai itin seksualūs, 
paslaptingi ir gabūs. Mėgsta valdyti 
ir kontroliuoti padėtį. Turi išlavintą 
intuiciją, kuria turėtų vadovautis atei-
nančiais metais. Kūrybingiems Skor-
pionams svarbu pasitikėjimas savo 
jėgomis ir ryžtas tęsti pradėtus darbus. 
Nors darbai atrodys gana monotoniški, 
tačiau jie ugdys jūsų kantrybę ir glu-
dins įgūdžius. Neatmeskite patarimų iš 
savo darbo ar mokslo kolegų. Kažko-
dėl ateinančiais metais Skorpionams 
labiau rūpės meilės nuotykiai nei kar-
jera ar darbas. Vieniši Skorpionai su-
lauks daug priešingos lyties dėmesio. 
Meilės partnerius jūs galite keisti kaip 
pirštines. Tačiau senus meilės ryšius 
reikėtų labiau puoselėti ir įsiklausyti 
į partnerio poreikius. Skorpionai atei-
nančiais metais užmegs ypač glaudų 
ryšį su savo gimine. Tikrai sulauksite 
ne vieno verslo pasiūlymo. Beždžio-
nės metais Skorpionams patartina at-
sisakyti melo, falšo, nesąžiningumo ir 
prisipažintti sau, kodėl ir kam jie daug 
melavo, kokiais tikslais, ir pasistengti 
daugiau to nedaryti. Būkite nuoširdes-
ni arba bent jau tylėkite ir stenkitės kitų 
neapgaudinėti, nes Beždžionė jus gali 
irgi smarkiai suvedžioti. Skorpionų ta-
lismanas Beždžionės metais – meilės 
simbolis – rožinis kvarcas.

Šaulys.
 Ugninės Beždžionės metais Šaulių 

lauks virtinė įvykių. Numatoma daug 
naujų pažinčių, kelionių. Šauliai – op-
timistai, todėl visus gyvenimo iššūkius 
priims kantriai ir ryžtingai. Laukia nau-
ji darbo pasiūlymai. Gali nutrūkti seni 
draugystės saitai, atsiras daug naujų 
žmonių jūsų akiratyje. Teks nemažai 
padirbėti. Šiemet Šaulys turės pasi-
kliauti savo jėgomis, nors jam padės 
artimieji ir giminės. Šiais metais gali 
smarkiai pagerėti Šaulių finansinė pa-
dėtis. Karjeros ir darbo srityje Šauliai 
bus energingi vedliai, nestokos idėjų ir 
naujų sumanymų. Vieniši Šauliai už-
megs ne vieną meilės romaną, kurie, 
deja, gali būti trumpalaikiai. Santykiai 
su senais partneriais gali išlikti stabi-
lūs, jeigu būsite kantrūs ir mokėsite 
ieškoti kompromisų. Šaulių sveikata 
dėl padidėjusio gyvenimo tempo gali 
pakrikti. Reikėtų mažiau nervintis, iš-
mokti atsipalaiduoti, karštai nereaguo-
ti į staigius pasikeitimus. Saugokite 
nervų sistemą, susirūpinkite širdies ir 
kraujagyslių ligų profilaktika, suregu-
liuokite mitybą. Šauliams ateinančiais 
metais patartina nešioti rusvų, oranži-
nių atspalvių drabužius.

Ožiaragis. 
Ožiaragis – iš ženklų, galvojančių 

apie savo veiksmų padarinius. Jie sep-
tyniskart atmatuoja – vienąkart kerpa, 
nesiima neapgalvotų veiksmų, todėl 
praėjusiais metais jie mėgavosi lais-
ve ir sėkme. Ožiaragiai turi ir pavydo 
krislą, bet šis bruožas skatina juos būti 
geresnius ir veržtis į priekį. Jie yra 
gana savikritiški, realistiškai žvelgia 

į pasaulį ir žino, kad žmonija dvasine 
prasme stovi ant didžiulių permainų 
slenksčio. Beždžionės metais Ožiara-
gis taip pat demonstruos savo ryžtą ir 
ištvermę, tad šie permainingi ir kupini 
nuotykių Beždžionės metai dar labiau 
sustiprins jų tvirtumą ir kartais perne-
lyg didelį kategoriškumą. Ateinantys 
metai Ožiaragiui suteiks daug naujų 
pažinčių ir naudingų ryšių, susitikimų, 
o vienišiems – naujos meilės viltį. Kar-
jera ir finansinė sėkmė priklausys nuo 
jo ištvermės ir atkaklumo, kryptingu-
mo. Ožiaragiai – individualistai, jiems 
reikėtų nekreipti dėmesio į seniau 
padarytas klaidas, atsižvelgti į kolegų 
patarimus – rudenį laukia naujos pel-
ningos sutartys su užsienio partneriais. 
Meilei taip pat palankus rudens metas. 
Ilgai gyvenančioms poroms gali kilti 
nesutarimų dėl Ožiaragio nelankstaus 
būdo ir nervingumo darbe. Beždžionės 
metais tiks paslaptinga juoda spalva ir 
granato papuošalai.

Vandenis.
Vandeniams sportininkams, atle-

tams šie metai atneš laurų. Tiems, 
kurie užsiima verslu, reikia nebijoti 
rizikuoti ir imtis naujų projektų, ga-
lima nauja karjera. Seksis kūrybin-
giems Vandeniams, ypač pavasario 
pabaigoje, vasaros pradžioje. O rudenį 
keistuoliai Vandeniai skins savo kūry-
binio verslo ar projektų derlių. Metų 
pabaiga finansiškai bus sėkminga. 
Vieniši Vandeniai pavasarį gali su-
tikti ilgai svajotą partnerį. Vedusioms 
poroms nežadama meilės ir aistros 
fejerverkų. Vedusioms poroms reikė-
tų ieškoti kompromisų ir susitarimo. 
Sveikatos klausimai Vandeniui netu-
rėtų kelti rūpesčių, patartina sportuoti, 
lankyti sporto klubą, neišgyventi dėl 
trumpalaikių nepasisekimų darbe ar 
asmeniniame gyvenime. Dalyvaukite 
sveikatingumo seminaruose ir pajusite 
ilgalaikį sveikatos pagerėjimą. 

Žuvys.
 Žuvų ženklo atstovams patariama 

investuoti į naujas žinias, mokslą. Pro-
gresas laukia aktyvių ir veiklių Žuvų, 
turinčių bendravimo ir organizacinių 
sugebėjimų. Kūrybiškoms Žuvims 
pavyks išskleisti savo talento poten-
cialą ir tapti žinomoms. Aišku, tai rei-
kalaus triūso ir nuoširdaus atsidavimo 
darbui. Žinoma, reikėtų pasikliauti 
intuicija ir neskubėti griebtis pasirašyti 
pirmų pasitaikiusių projektų ar darbo 
sutarčių. Vidinis balsas pakuždės, kas 
jums reikalingiausia ir naudingiausia. 
Metų pabaigoje laukia įdomios pa-
žintys su užsienio partneriais. Jos bus 
naudingos ir finansiškai, ir asmeninio 
gyvenimo prasme. Vedusioms Žu-
vims gyvenimo rutina gali nusibosti, 
bet reikėtų pasitelkti diplomatiją ir 
nepasiduoti melancholijai. Vasaros 
pabaigoje, rudens mėnesiais vienišos 
Žuvys gali sutikti savo gyvenimo mei-
lę ir visiškai pasinerti į meilės svaigulį. 
Patartina išlaikyti blaivų protą ir dirbti 
numatytus darbus, užsiimti kūryba ir 
atskleisti savo prigimtinius talentus. 
Šie metai Žuvų ženklo atstovams bus 
didžiulis postūmis dvasine prasme. 
Be abejonės, Žuvys turėtų atkreipti 
dėmesį į savo sveikatą, neišgyventi 
dėl smulkmenų, išlaikyti psichologinę 
pusiausvyrą. Rudeniop Žuvims siū-
loma pailsėti šiltuosiuose kraštuose, 
paplaukioti, pasimėgauti egzotiškais 
kraštovaizdžiais. 

Parengta pagal internetą. 
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Nuo 2016 m. sausio 1 d. visos PSD įmokos bus mokamos „Sodrai“
PSD mokėtojai

Įmokos 
dydis nuo 

MMA1

Įmokų 
kodai

Sumokėjimo 
terminas Išimtys

Verslo liudijimus turintys 
asmenys 9 % 358

Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

Mėnesio įmokas galite mokėti 1 kartą per metus, jeigu atitinkamą kalendorinį mėnesį priklausote asmenims, kurie:
moka ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį, valstybės tarnyboje ir kt.);• 
arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.);• 
Šiais atvejais įmokos perskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį • 
(pvz., PSD įmokos dydis 29 Eur per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 d., o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD 
įmoka yra 9,35 Eur (29 Eur/31x10). 
Kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės ar mažosios • 
bendrijos narys.

Šiuo atveju mokate 9 proc. dydžio įmoką nuo MMA, nepriklausomai nuo tą mėnesį turėto verslo liudijimo galio-
jimo laikotarpio.

Čia nurodytais atvejais mokėtinų PSD įmokų kodas yra 359.

Savarankiškai PSD 
besidraudžiantys asmenys 9 % 364

Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai 
kategorijai:

mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, turite • 
verslo liudijimą, esate veikiančios individualios įmonės savininkas, vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir 
kt.);
arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.);• 
arba gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas.• 

Besiverčiantys individualia 
žemės ūkio veikla asmenys, 
kurių EDV2 yra daugiau 
negu 2 ir kurie nėra PVM 
mokėtojai

9 % 314
Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai 
kategorijai:

mokate ir (arba) už Jus  yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, • 
turite verslo liudijimą, esate veikiančios individualios įmonės savininkas, vykdote individualią žemės ūkio 
veiklą ir kt.)
arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.)• 
arba gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas.• 

Besiverčiantys individualia 
žemės ūkio veikla asmenys, 
kurių EDV yra lygus 2 arba 
mažesnis

3 % 361

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai 
kategorijai:

mokate ir (arba) už Jus  yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį  ar valstybės tarnyboje, • 
turite verslo liudijimą ir kt.)
arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.)• 

Svarbu! Įmokų Jums mokėti nereikia nuo išvykimo dienos, jeigu esate deklaravę išvykimą iš Lietuvos.

Čia išvardytos tik svarbiausios įstatymo nuostatos dėl PSD įmokų mokėjimo „Sodrai“. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti ir kitos, čia neišvardytos sąlygos.
Daugiau informacijos galite sužinoti:

www.sodra.lt• 
info@sodra.lt• 
1883 arba (+370) 5 250 0883• 
bet kuriame „Sodros“ teritoriniame skyriuje• 

Įmokos ir susidariusios skolos už laikotarpį iki 2016 m. sausio 1 d., sumokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

1 Įmokos skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinė algos (MMA), galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka.
2 EDV – ekonominio dydžio vienetas.

Mokymai, seminarai, 
konsultacijos...

Centro darbuotojai (visi turi 
aukštąjį universitetinį išsilavini-
mą – red.past.) konsultuoja įvai-
riais klausimais – kaip įsteigti ar 
reorganizuoti įmonę, kur ieškoti 
finansinių lėšų, kaip vykdyti bu-
halterinę apskaitą ir į kitus, ne tik 
pradedantiesiam, bet ir patirties 

Sėkmingai dirbantis Anykščių verslo 
informacinis centras plečia paslaugų spektrą

Anykščių Verslo informacinis centras jau daugiau kaip 12 metų 
teikia nemokamas konsultacijas tiek asmenims, ketinantiems 
pradėti verslą, tiek verslininkams, rengia bei įgyvendina įvairius 
projektus. Pasak šio centro direktorės Renatos Gudonienės, pa-
grindiniai įstaigos tikslai yra skatinti verslumą bei mažų ir vidu-
tinių įmonių plėtrą Anykščių rajone, padėti jau egzistuojančioms 
įmonėms plėtoti veiklą, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, 
didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

turintiems verslininkams iškylan-
čius klausimus. Taip pat Anykščių 
Verslo informacinio centro konsul-
tantai padės parengti verslo planus 
ar užpildyti investicinius planus, 
atsakys į klausimus, susijusius su 
Europos Sąjungos struktūriniais 
ir sanglaudos fondais, jų teikia-
mą paramą, numatomus projek-
tus. Centras rengia projektus, juos 
administruoja.

Dar viena Verslo informacinio 
centro veiklos sritis – seminarų, 
kursų (darbų saugos, kvalifikacijos 
kėlimo ir t.t.) organizavimas. Pas-
kaitas skaito bei mokymus veda 
profesionalūs specialistai. 

Centre teikiamos ir biuro paslau-
gos: teksų rinkimas ir spausdini-
mas, laminavimo, maketavimo, 
kopijavimo, fakso paslaugos, įriša-
mi dokumentai. 

Verslo centras – bendruome-
nių ramstis 

Anykščių Verslo informacinis 
centras net 10–čiai bendruomenių 

padėjo parengti ir vykdyti  projektus, 
kurių pagalba ne tik buvo sutvarkyti 
bendruomenių namai, įsigyta įvai-
ri technika, užimtumą skatinančios 
priemonės, bet ir prisidėjo prie vers-
lumo skatinimo, bendruomenišku-
mo ugdymo, socialinės atskirties 
mažinimo, kūrybinės, švietėjiškos, 
kultūrinės veiklos skatinimo.

Vienas paskutinių Centro pagal-
ba įgyvendintų projektų – Svėdasų 
bendruomenės projektas „Patalpų 
pritaikymas bendruomenės po-
reikiams“. Gruodžio pradžioje į 
miestelio bendruomenės namus 
rinkosi svečiai – Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis, LR Seimo 
narys Ričardas Sargūnas, Tarybos 
nariai, Anykščių Verslo informaci-
nio centro direktorė R.Gudonienė, 
pasveikinti svėdasiškių ir perkirp-
ti simbolinę atidarymo juostelę 
– įgyvendinus projektą Svėdasų 
bendruomenės nariai pagaliau turi 
suremontuotas, šiltas, šviesias pa-
talpas. Čia įrengta salė ir renginių 
bei mokymų organizavimui, įsigyti 
nauji baldai bei įranga. 

Smagu, kad ir svėdasiškiai su-
skubo pasinaudoti galimybe susi-
tvarkyti bendruomenės namus, nes 
panašių projektų finansavimas bai-
giasi šiais metais.

Dėmesys - bendruomenių 
verslumui skatinti   

Kaimų bendruomenėms skir-

ti projektai įgyvendinami pagal 
vietos plėtros strategiją „Anykš-
čių rajono kaimo vietovių 2009-
2013 m. plėtros strategija“ Nr. 
4VP-KU-09-2-002926-PR001, 
įgyvendinamą pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 metų 
programos krypties „Leader me-
todo įgyvendinimas“ priemonę 
„Vietos plėtros strategijų įgyven-
dinimas“.

Ne tik svėdasiškiai pasinaudo-
jo šių projektų suteiktomis ga-
limybėmis – aktyvios miestelių 
bendruomenės taip pat džiaugiasi 
pagerėjusiomis buitinėmis sąly-
gomis, renginių gausa, galimybe 
praleisti laisvalaikį su bendra-
minčiais. Puikus pavyzdys De-
beikių moterų veiklos centras, 
šis centras bendradarbiaudamas 
su Anykščių verslo informaciniu 
centru įgyvendino projektą, o 
rezultatai leidžia debeikiečiams 
generuoti pajamas, vystyti verslą 
(nors ir nedidelės apimties, tačiau 
tai puiki pradžia). 

„Bendruomenės veikloje akty-
viau dalyvauja vyresnio amžiaus 
žmonės, tačiau tikimės, kad nau-
jos veiklos, renginiai pritrauks ir 
jaunimą. Svarbu, kad burtumės 
draugėn, kad ryšys tarp kartų, 
noras būti kartu vienytų įvai-
raus amžiaus žmones“, – kalbėjo 
Anykščių rajono N. Elmininkų 
bendruomenės pirmininkė Dia-
na Šermukšnienė. N. Elmininkų 

bendruomenė įgyvendino projek-
tą „N. Elmininkų kaimo bendruo-
menės saviraiškos ir kūrybinių 
gebėjimų ugdymas“. Projekto 
metu buvo organizuoti įvairūs se-
minarai, domėtasi senojo kaimo 
istorija, organizuoti kūrybiniai 
užsiėmimai. 

„Gyventojų kūrybiškumo ir 
inovatyvumo skatinimas, suku-
riant kokybišką ugdymo erdvę 
Piktagalio kaimo patalpose”, – 
tokį projektą įgyvendino Pikta-
galio kaimo bendruomenė. Šio 
projekto vienas iš pagrindinių 
tikslų buvo skatinti ne tik suau-
gusių žmonių, bet ir vaikų bei 
paauglių užimtumą. Nupirkti ir 
bendruomenės patalpose pastyti 
teniso bei biliardo stalai, kurie, 
pasak bendruomenės pirmininkės 
Daivos Šišlienės, paauglius trau-
kia net labiau nei kompiuteriai. 

Labdaros ir paramos fondas 
„Burbiškio bendruomenės cen-
tras“ vykdė projektą „Patalpų 
pritaikymas Burbiškio gyventojų 
užimtumo didinimui bei jaunimo 
iniciatyvų skatinimui“. 

Projekto įgyvendinimo metu 
sutvarkytos patalpos, sukurta 
nauja susibūrimo vieta, kurioje 
vykdoma švietėjiška, socialinė, 
kultūrinės veiklos, sukuriančios 
palankias socialines sąlygas, ska-
tinanti vietos gyventojų sociali-
nes sąlygas, skatinanti vietos gy-
ventojų socialines ir ekonomines 
iniciatyvas. 

Panašius projektus įvykdė ir 
daugiau Anykščių rajono ben-
druomenių: Vašuokėnų, Šlavėnų, 
Leliūnų, Katlėrių, Antrųjų Svirnų 
bendruomenės. 
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parduoda

pro memoria
Anykščių mieste
Rimutė LEŠČIUVIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 12 23
Danutė VAZIEMLAUSKIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 12 26
Antanas VILUTIS, gimęs 1932 m., mirė 12 22
Danutė LUŠČIAUSKIENĖ, gimusi 1947 m., mirė 12 21
Petras NEČIŪNAS, gimęs 1931 m., mirė 12 22
Kavarsko seniūnijoje
Bronius MITAŠIŪNAS, gimęs 1940 m., mirė 12 27
Svėdasų seniūnijoje
Aldona BALTUŠKIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 12 23
Valerija ŽILIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 12 25
Troškūnų seniūnijoje 
Apolonija ŠNIUIKIENĖ, gimusi 1920 m., mirė 12 27

gimė
Domantas MONČIUNSKAS, gimęs 12 17

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Tel.: 8 610 21793

AB „Krekenavos agrofirma“

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

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

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kačius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. 

Tel. (8-650) 16017. 

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, atsi-
skaito.

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Lengvojo automobilio priekabą 
(savos gamybos). Siūlyti įvairius va-
riantus.

Tel. (8-616) 82577.

Šieno-šiaudų presą Kirgiztan, pa-
kabinamą baltarusišką 2 vagų bulvių 
kasamąją, pakabinamą 4 vagų bulvių 
sodinamąją, Forstrith geros buklės 4 
m hederį, geros būklės diskinę grūdų 
sejamą SZ su žolių įsėlio dėžutėm.

Tel. (8-682) 77421.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai išsive-
ža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Kita

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

Tel. (8-617) 05596.

Bendrovė - grūdus, pupas, žir-
nius.

Tel. (8-680) 85841.

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirk-

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

Tel. (8-630) 10200.

Brangiai perka apleistas ir 
apaugusias krūmais žemes. 
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą 
menkavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-645) 19855.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 
36.0, unikalus 3464-0002-0042) 
žemės sklypą ir medinį gyv. namą 
60 kv.m bendr. ploto Anykščių r. 
Skiemonių sen. Žiogų k., 11 000 
Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

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

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

Pigiai - medienos atraižas pa-
kais, supjautas (yra sausesnių). 
Kaladukus.

Tel. (8-622) 44850.

siūlo darbą Nuolat siūlau patikimą darbą 
rimtiems žmonėms sandėliuose 
VOKIETIJOJE (krovėjams, krau-
tuvo vairuotojams, prekių surinkė-
jams, palečių remontininkams).

Uždarbis - nuo 8,50 eur/val, su-
teikiamas geras būstas (yra inter-
netas). Jokių įdarbinimo mokes-
čių.

Daugiau informacijos: 
+37066611127.

Vyrams ir moterims iki 45 m. 
Anglijoje. Kalba nebūtina, apgy-
vendina, į darbą nuveža ir parve-
ža, atlyginimas kas savaitę. 

Tel. +447435387737, el. paštas: 
aurelijus.zalieckas@gmail.com

Darbas Anglijoje. Alga iki 900 
Eur/sav. 

Tel. (8-677) 97278.

Renkasi sausio 4 - 11 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,cE,D  KA TE GO RI JOS

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Taikomos nuolaidos.

Paslaugos

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Atpigo tvenkinių kasimas, valy-
mas!! Įvairūs žemės darbai , dide-
lis technikos pasirinkimas. 

Tel. (8-683) 72277.  
www.tvenkinukai.lt.

Kriaunų malūnas parduoda 
baltarusiškus durpių briketus.  
Savo produkciją: medžio pju-
venų briketus, šviesias ir tam-
sias medžio pjuvenų granules. 
Atveža, sveria.

Tel.: (8-699) 87017, 
(8-699) 63714.

Kita

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, barstomąsias, bulvių kasa-
mąsias, sodinamąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, 
šnėkus, plūgus „Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Amonio salietrą (16,50 Eur/mai-
šui), azofoską (20 Eur/maišui), 
amonio sulfatą (14 Eur/maišui), 
kitas trąšas. Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus 
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Margarita, Sabinas, Sabina, 
Gražvilas, Dovydas, Irmina.

šiandien

gruodžio 31 d.

sausio 1 d.

sausio 2 d.

sausio 3 d.

sausio 4 d.

gruodžio 3 -. delčia.

Melanija, Silvestras, Ged-
gantas, Mingailė.

Mečislovas, Arvaidas, Arvaidė, 
Eufrozija, Mečys, Eufrozina.

Bazilijus, Grigalius, Mažvydas, 
Gailutė, Fulgentas, Stefanija.

Genovaitė, Viltautas, Vyda, 
Vida.

Arimantas, Arimantė, Titas, 
Benediktas, Arminas, Benas, 
Arminė, Andželika, Anželika.

anekdotas

oras

-7

-13

iš arti

Amiliutė skaito metinį 
pranešimą

Taigi, ponai ir draugai, 
Šiemet gyvenau gerai. 
Kilo kainos, kilo pensija
Aš meldžiausi ta intencija.

O pasaulyje dalykai
Nelabai sėkmingai vyko
Vien konfliktai ir karai,
Kur žiūri – visur blogai.

Pranešime nepalūšiu
Jį baigiu žodžiu baltušio -
Kas dėl kainų ir valdžios,
Pasakau – skalsu kalbos.

bet tikiuosi, kitąmet
Laimė mums žvaigždes uždegs
Suklestės, mielieji ponai, 
Visi Anykščių rajonai. 

Žodžiu, žmogelis skambina savo 
direktoriui pirmadienį ir sako:

– Direktoriau, aš šiandien negaliu į 
darbą ateiti, nesveikas.

– Gerai, o ryt būsi?
– Būsiu.
Kitą dieną ateina, atidirba už pir-

madienį, o už savaitės, kitą pirmadie-
nį, vėl skambina:

– Direktoriau, aš šiandien negaliu į 
darbą ateiti, nesveikas.

– Gerai, o ryt būsi?
– Būsiu.
Ir taip dar kelias savaites. Žodžiu 

,vieną antradienį pasikviečia vadovas 
tą darbininką ir sako:

– Kas čia dabar tau yra? Kaip tik 
pirmadienis, taip ir į darbą neateini.

– Suprantat, ponas direktoriau, 
mano sesė turi šeimoj problemų, tai 
aš savaitgaliais pas ją ir nuvažiuoju.

Vyras jos geria, vaikai neklauso. 
Tai aš ten vaikus prižiūriu ir sesei pa-
dedu. O paskui susėdam prie stalo, ko 
nors išgeriam ir į lovą.

– Į lovą?? Su seseria?!
– Taip, tai aš ir sakau, kad pirma-

dienį negaliu ateit - nesveikas.

Pirmadienio rytą į darbą važiuo-
jantiems anykštėnams teko gerokai 
mažinti greitį dėl slidžių kelių. Vie-
nas kitas gal kur netyčia ir bakste-
lėjo, tačiau apie rimtesnes avarijas 
neteko girdėti. 

Anykščių kelių tarnyba darbą 
pradėjo penktą valandą ryto. Pasak 
viršininko Daliaus Stasiukonio, va-
lyti ir barstyti kelių važiavo 6 bars-
tytuvai, 4 traktoriai su priekiniais 
peiliais. 4 greideriai liko stovėti 
įmonės kieme, nes jie važiuoja, tik 
kai daug prisninga ir pusnių neį-
veikia ratiniai traktoriai.  „Mums 
tai eilinė, įprasta darbo diena, nes 
kelius barstome nuo lapkričio pir-
mosios. Iki 8 valandos ryto spėjo-
me nuvalyti ir pabarstyti 150 kilo-
metrų krašto kelių, 65 kilometrus 
asfaltuotų rajoninės reikšmės kelių 

Vairuotojus ir kelininkus 
tikrina žiema Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Ankstus pirmadienio rytas tapo išbandymu vairuotojams, o kelininkai teigia, kad jiems šis snie-
gas - ne naujiena, nes jau nuo lapkričio pirmosios jie barsto slidžius ir pavojingus kelio ruožus. Dėl 
slidžių šaligatvių per dvi šios savaitės dienas į polikliniką kreipėsi  ir traumų patyrę anykštėnai.  

pabarstėme iki 9 valandos, - sakė 
D.Stasiukonis, pastebėdamas, kad 
tokie darbo terminai jiems ir nu-
matyti. – Kadangi dalies kelių dan-
gos slidžios dėl privažinėto sniego, 
tai iki pietų, kad neprišaltų, juos 
barstysime gryna druska, valysi-
me kelkraščius. O per Naujuosius 
laukiam šaltuko, tad keliai turėtų 
būti geri, tačiau esame pasiruošę ir 
staigmenoms.“

D.Stasiukonis teigė žinąs, kad 
vairuotojai skundžiasi prasta 
žvyrkelių kokybe. Pasak jo, dėl 
nesiliaujančio lietaus žvyrkelių 
nebuvo galima greideriuoti gruo-
džio mėnesį, nes šlapius kelius 
nugreideriavus būtų dar blogiau. 
O žiemą žvyrkeliai nėra barstomi, 
tad vairuotojams reikia pasikliauti 
savo sugebėjimais ir vairuoti at-

Net ir druska pabarstyti asfaltuoti keliai gali būti slidūs ir ypač 
pavojingi lenkiant ar prasilenkiant. 

Autoriaus nuotr. 
 

sargiai.
Dėl blogai valomų kai kurių ga-

tvių slidžių šaligatvių traumų paty-
rė Anykščių miesto gyventojai. Pa-
sak pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorės Zitos Neniškie-
nės, per pirmąsias dvi savaites die-

nas į Anykščių polikliniką kreipėsi 
11 žmonių, kurių dalis traumas 
buvo patyrę gatvėse. 

Vairuoti atsargiai, važiuoti sau-
giu greičiu pataria ir Anykščių 
kelių policijos komisariato Ke-
lių policijos poskyrio viršinin-
kas Rimvydas Versinskas. Pasak 
jo, per pirmąjį sniegą padaugėjo 
smulkių avarijų, kurios neregis-
truojamos, o skaudesnių avarijų 
nebuvo. „Patariame vairuotojams 
važiuoti saugiu greičiu, laiky-
tis atstumo, nes stabdymo kelias 
žiemą ilgas. Geriau nuvažiuoti 
vėliau, negu išvis nenuvažiuoti“, 
- patarė R.Versinskas, priminda-
mas, kad niekas nedrįstų vairuoti 
neblaivus, nes per šventes polici-
jos pareigūnai tikrins vairuotojų 
blaivumą, baus ir už kitus Kelių 
eismo taisyklių pažeidimus. 

Sinoptikai artimiausią savaitę 
kritulių neprognozuoja, spaus -16 
- 10 laipsnių šaltukas, bus giedra. 
Antradienio naktį galbūt sulauk-
sime ir 20 laipsnių šalčio, o dieną 
spigins 15 laipsnių šaltis. Tačiau, 
jeigu tikėti ilgalaike prognoze, 
nuo sausio aštuntosios iki mėnesio 
galo bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 5 
laipsnių šilumos.  

Jeigu skubėsi, kelionė gali baigtis šitaip. 

Nors šaligatviai valomi, tačiau atokesnėse nuo centro gatvėse jie slidūs ir pavojingi pėstiesiems.


