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šiupinys

asmenukė

GIMTADIENIS. Gruodžio 
9-ąją, sekmadienį, 12 valandą 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojo-
je bibliotekoje A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus rengia rašytojos Bronės 
Buivydaitės gimtadienio popietę 
„Širdis kaip laivas vandenynuos“ 
ir net trijų šiemet išleistų jos kny-
gų sutiktuves. Popietėje dalyvaus 
knygų leidėja Lionė Lapinskienė, 
muziejininkė Alma Ambraškaitė 
ir aktorė Gražina Urbonavičiūtė, 
koncertuos mokytoja Jolita Novi-
kienė ir Anykščių muzikos moky-
klos jaunosios kanklininkės.

PARODA. Gruodžio 11 dieną, 
antradienį, 17.30 valandą Koply-
čioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre atidaroma Aurelijos ir Juozo 
Kaupų paroda „Šilkinis rytas“. Par-
odoje – tapyba ant šilko ir gamtos 
fotografija. Paroda veiks iki sausio 
31 dienos. Renginyje dalyvauja – 
parodos autoriai ir Utenos kultūros 
centro akustinė grupė. Renginys 
nemokamas!

Skundas. Vyriausioji rinkimų 
komisija pradėjo tyrimą, ar po 
Anykščių rajono miestelius va-
žinėjantis autobusiukas nėra rin-
kiminė agitacija. Autobusiukas 
– mobili medicininių tyrimų labo-
ratorija, ant jo šono nupieštas Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
logotipas. Nėra paslaptis, kad dau-
gelį metų po Lietuvą važinėjantis 
autobusiukas – Ramūno Karbaus-
kio projektas. Per devynias die-
nas autobusiuko medikų komanda 
Anykščių rajone jau priėmė apie 
600 žmonių.

Registracija. Vyriausioji rinki-
mų komisija iki gruodžio 7 dienos 
buvo registravusi tik du politinės 
kampanijos dalyvius kovo 3 dieną 
vyksiantiems Anykščių rajono sa-
vivaldybės tarybos ir mero rinki-
mams. Pirmieji registravosi social-
demokratai, po jų – Kęstučio Tubio 
komitetas „Anykščių krašto labui“. 

Įvertino. „Delfi“apžvalgininkas 
Andrius Užkalnis šiame portale 
paskelbė, jo nuomone, geriau-
sių Lietuvos restoranų sąrašą. Iš 
Utenos regiono maitinimo įstaigų 
A.Užkalnis pastebėjo vienintelę 
užeigą – Anykščių „5 taškus“.

Dešiniojo Šventosios tako projektuotojai 
nepastebėjo augančių medžių Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų–dviračių tako  
įrengimo Šventosios upės dešiniajame krante techniniam projek-
tui jau prireikė korekcijų, nors projektas parengtas tik prieš dve-
jus metus.

UAB „Plėtros partneriai“, kuri ir parengė pirminį projekto va-
riantą, Anykščių rajono savivaldybė už korekcijas sumokės 7 381 
Eur.

Net savivaldybės administracijoje dirbantys architektai nuste-
bę, kad projektuotojai iš anksto nenumatė, kad Šventosios upės 
dešiniojo tako tiesimui gali trukdyti augantys medžiai. 

Tiesiant dešinįjį Šventosios upės taką, kuris drie-
kiasi per Anykščių regioninio parko teritoriją, 
iškirsta 16 medžių.

Žvejų gatvės gyventojai neteko asmeninių maudyklų. Palei upę 
dabar drieksis takas.

3 psl.

6 psl.

Specialistai teigia, kad LED lauko ekranas 
darko Anykščių miesto veidą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Prieš dvi savaites pabaigtas 
montuoti šalia Anykščių kul-
tūros centro Anykščių savival-
dybės už 46 657 Eur nupirktas 
LED lauko ekranas piktina 
anykštėnus ir blaško vairuoto-
jų dėmesį. 

Nors dėl lauko ekrano įren-
gimo Anykščių rajono tarybos 
posėdyje diskusijų nekilo, savo 
srities profesionalai teigia, kad 
jam pasirinkta visiškai netin-
kama vieta ir lauko ekranas 
darko Anykščių miesto veidą.

Šalia Anykščių kultūros centro pastatytas LED lauko ekranas 
jau pradėjo transliacijas.

Mero 
komitetas– 
politinė
mišrainė

Kvailį jau oro 
uoste pradeda 
mušti...

Iš Anglijos 
grįžusi šeima 
plėtoja verslą 
Anykščiuose

2 psl. 5 psl. 6 psl.

Dvasios konkursai

Balsuojame, kuri eglė gražes-
nė, konkuruojame, koks pastatas 
gražiau papuoštas, tūkstančius 
leidžiame eglutėms, fejerver-
kams, o jeigu kas pasišaipo iš 
mūsų pastangų būti „super du-
per“ - įsižeidžiame.

Tarsi nuo lempučių skaičiaus 
ant kalėdinės eglutės priklausytų 
širdies ramybė.

Gražina ŠMiGelskienĖ
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Žaismingai eglės įžiebimo cere-
monijoje buvo nusiteikęs Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis.

„Koks skirtumas tarp kiškio ir 
zuikio?“- jis klausė vaikų ir pa-
aiškino, kad tas skirtumas yra ūsų 
skaičius.

Kalėdų eglės šviesa „atrakinta“ 
didžiuliu raktu, kuris atsidūrė mero 
ir Kalėdų senio rankose. Sužibus 
eglei, dangų nušvietė fejerverkai.

Kaip ir kasmet, daugiausiai 
anykštėnų apitarinėjamų sulaukė 
pati miesto eglė. Šįsyk jai dėl ku-
klių papuošimų pažerta daugybė 
kritikos. Tiesa, po eglės įžiebimo 

Prie kalėdinės eglės – pamokymai apie sveiką gyvenseną
Gruodžio 6-osios vakarą šalia Anykščių kultūros centro įžiebta 

miesto kalėdinė eglė. 
Jau kelis metus iš eilės prie kalėdinės eglės susirinkusius links-

mino kiškių šeimyna. Matyt, reaguodami į Sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos rekomendacijas, kiškiai į šventę at-
sinešė ne, kaip paprastai sekama pasakose, kiškio pyragą, o svei-
kuoliškų morkų.

nuomonės jau nebebuvo tokios ka-
tegoriškos.

Eglės papuošimai šiemet kaina-
vo 6 tūkst.500 Eur, o eglę puošė 
anykštėnė dizainerė Morta Tursė.

Šventiškai suspindo ir pats 
Anykščių miestas. Šventinis ap-
švietimas mažai kuo skiriasi nuo 
pernykščio – viešąsias erdves vėl 
puošia M.Tursės kurti šviečian-
tys „sodai“, ant apšvietimo stulpų 
spindi Anykščių miesto ženklai ir 
instaliacijos. Akį rėžia Anykščių L. 
ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos 
pastato apšvietimas, kurį profesio-
nalūs architektai jau išpeikė ir įvar-

dijo kaip netinkamą miestui.
Didžiausia šventinė naujovė, 

kad šalia kalėdinės eglės šįsyk 
žybėjo ir naujausias Anykščių ra-
jono savivaldybės pirkinys – LED 

lauko ekranas. Jame buvo rodoma 
gruodžio mėnesio šventinių rengi-
nių programa.

- AnYkŠTA

Įžiebta Anykščių miesto kalėdinė eglė sulaukė palankių atsiliepimų.
Vaido PUPeliO nuotr.

„Be minėtų seniūnijų šiuo metu 
vejos pjovimo traktorius turi 
Troškūnų ir Viešintų seniūnijos. 
Kiekvienos seniūnijos seniūnas, 
įvertinęs prižiūrimus pievų plotus, 
reljefą, sprendžia, ar jiems tikslin-
ga įsigyti vejos pjovimo trakto-
rių“, - „Anykštai“ sakė Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas  Ra-

Savivaldybė perka traktorius Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija šį rudenį pasirašė 
dvi sutartis dėl sodo traktorių įsigijimo. Už 6 790 Eur sodo tech-
nika nupirkta Anykščių bei Kavarsko seniūnijoms.

mūnas Blazarėnas.
Sodo traktorių jau ne kartą 

Anykščių rajono savivaldybėje 
vykstančiose sueigose pageidavo 
seniūnijų seniūnai.

Anot seniūnų, didelius viešųjų 
erdvių plotus prižiūrėti be techni-
kos tampa sudėtinga. Kalbėta net 
apie tai, kad sodo traktoriai, pri-
taikius atitinkamus agregatus, ga-

lėtų tarnauti ir kaip sniego valymo 
technika.

Vienas pirmųjų mintį, kad se-
niūnijoms reikalingi sodo trak-
toriai, seniūnų sueigose iškėlė 
Anykščių seniūnijos seniūnas Eu-
genijus Pajarskas.

Po to, kai Anykščių rajono savi-
valdybė seniūnijoms ėmėsi pirkti 
sodo traktorius, pasigirdo komen-
tarų, kad savivaldybė grįžta į so-
vietinius laikus.

„Tai dabar seniūnijos keis pa-
vadinimą - bus MTS‘ai (maši-

nų-traktorių stotys). Paskaitykite 
sovietinio laikotarpio vystymosi 
ekonomikos istoriją. Taigi, pana-
šu, kaip buvo, taip vėl kartojasi“, 
- pastebėjo portalo anyksta.lt skai-
tytojai.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas R.Blazarėnas į tokias 
replikas atsakė: „Vejos pjovimo 
traktoriai daugelyje sodybų, kurių 
prižiūrimi pievų plotai mažesni, 
yra naudojami. Ar tai MTS?“

„Idėja įkurti įmonę kilo dar prieš 
man sueinant 18 metų. Negalėjo-
me pradėti verslo, nes vienas daly-
kas, kad prekyba tabako gaminiais 
yra skirta asmenims nuo 18 metų. 
Be to, mano jaunas amžius neleido 
pasirašinėti dokumentų. Po mano 
gimtadienio praėjus dviems die-
noms įmonę atidarėme“, - pasako-
jo J.Pavilonis.

Gimnazistas J.Pavilonis pasako-
jo, kad naujai įkurtai įmonei vado-
vas buvo pasirinktas netradiciniu 
keliu.

„Abu norėjome tapti vadovais. 

Verslo planus kuria mokykliniame suole Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Jaunas amžius – ne kliūtis įsteigti savo įmonę. Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos dvyliktokas Julius Pavilonis kartu su Kaune 
programavimą studijuojančiu anykštėnu Gediminu Butkumi šių 
metų pavasarį įkūrė mažąją bendriją „Mandri skysčiai“. Nors 
vienas iš šios įmonės bendrasavininkių yra moksleivis, ji užsiima 
tabako gaminių prekyba internetu.

Tai jį išsirinkome burtu keliu. Aš 
pralošiau – vadovu tapo draugas“, 
- šypsojosi J.Pavilonis.

Mažoji bendrija „Mandri skys-
čiai“ užsiima didmenine prekyba, 
jos savininkai patys užsiima pro-
duktų kūrimu, dizaino dalykais. 
Vaikinai bendradarbiauja su viena 
užsienio gamykla.

J.Pavilonis pasakojo, kad pir-
muosius savo, kaip verslininko, 
žingsnius žengė Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje, kai besimo-
kydamas 9 klasėje buvo atidaręs 
bufetą.

Gimnazistas Julius Pavilonis verslininku tapo vos jam suėjo 18 
metų.

„Tas bufetas buvo mokomoji 
priemonė, iš jo daug pelno ne-
uždirbsi. Po to bufeto ir pradėjau 
galvoti apie perspektyvesnį verslą, 
kad galėčiau daugiau pinigų užsi-
dirbt“- sakė J.Pavilonis.

Apie ne vaikišką J.Pavilonio 
verslą, pasak jaunuolio, jau žino 
kai kurie jo mokytojai ir tėvai. 
Apie tai, kiek jau pavyko iš pre-
kybos uždirbti, pašnekovas nuty-
lėjo.

Šio sąrašo steigėjais tapo savi-
valdybės administracijos darbuo-
tojai Jurgita Banienė, Ramūnas 
Blazarėnas, Audronius Gališanka, 
Sigita Mačytė Šulskienė, Nijolė 
Pranckevičienė, Audronė Savic-
kienė. Taip pat ir mero patarėjas 
Donaldas Vaičiūnas.

Tarp steigėjų – trys laikinieji 
valdiškų įstaigų vadovai – Kristi-
na Beinorytė, Alvydas Gervinskas, 
Linas Pravilionis. 

Gydytojai – Rita Juodiškienė, 
Rolandas Jurkėnas, Viktorija No-

Mero komitetas – politinė mišrainė Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Gruodžio 4-ąją Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė Visuo-
meninio rinkimų komiteto „Kęstučio Tubio sąrašas „Anykščių 
krašto labui“ steigėjų sąrašą. Jame – 61 pavardė. 

reikienė.
Režisieriai Jonas Buziliauskas ir 

Julius Jakubėnas, mokytojai Dan-
gira Nefienė, Gintaras Ražanskas 
ir Algirdas Pupkis. UAB „Anykš-
čių šilumos“ juristas Egidijus Ma-
tiukas, buvęs Anykščių kelininkų 
vadovas Dalius Stasiukonis. Versli-
ninkai Tadas Taurelė, Rita ir Algir-
das Šimkai, Algis Bukauskas, Auš-
rys Žąsinas, S.Mačytės Šulskienės 
tėtis Jonas Mačys.

Taip pat yra buvusi mokytojų 
profsąjungų veikėja Žana Loginova 

bei buvęs Kavarsko seniūnas Algir-
das Gansiniauskas.

Komiteto valdybos pirmininku 
išrinktas buvęs rajono meras, UAB 
„Anykščių vandenys“ laikinasis va-
dovas A.Gervinskas.

Tarp komiteto steigėjų yra net 
penki Anykščių rajono tarybos 
nariai – A.Gervinskas, Arvidas 
Pajuodis, Raimondas Razmislavi-
čius, Alfrydas Savickas, Donatas 
Tuska. Beje, visi penki į rajono 
tarybą išrinkti pagal skirtingus są-
rašus: A.Gervinskas – kaip LSDP 
atstovas, A.Pajuodis – pagal ne-
partinių sąrašą, R.Razmislavičius 
– „Tvarkos ir teisingumo“ atsto-
vas, A.Savickas – Darbo partijos, 

o D.Tuska – kaip liberalas. Tiesa, į 
Anykščių rajono tarybą su K.Tubio 
visuomeniniu komitetu iš jų kandi-
datuos, greičiausiai, tik A.Savickas 
ir A.Pajuodis. Beje, 2015-aisiais 
A.Savickas ir R.Razmislavičius pa-
tys varžėsi tiesioginiuose Anykščių 
mero rinkimuose. R.Razmislavičius 
tuose rinkimuose užėmė paskutinę, 
7-ąją vietą. A.Savickas liko prieš-
paskutinis. 

Vienoje bendroje politinėje miš-
rainėje keistokai atrodo buvusio 
Anykščių rajono mero, konser-
vatoriaus Sauliaus Nefo žmona 
Dangira Nefienė bei etatinio KGB 
darbuotojo Fatijaus Loginovo naš-
lė Ž.Loginova.  

Susitiko. Laikinuoju švietimo ir 
mokslo ministru nuo kitos savaitės 
tapsiantis susisiekimo ministras 
Rokas Masiulis penktadienį susi-
tiko su ministerijos patalpose dau-
giau nei savaitę esančiais pedago-
gais. R. Masiulis streikuojantiems 
Andriui Navickui ir jo vadovau-
jamos profsąjungos mokytojams 
tvirtino keliantis sau tikslą deeska-
luoti situaciją. Ministras sakė, kad 
bus pasiekiamas ir žadėjo pasidaly-
ti savo telefono numeriu. „Matau, 
kad ir jūs esate normalūs žmonės, 
jūsų tikslas nėra čia kažką laužy-
ti. Visi esame normalūs žmonės ir 
turime spręsti tą opią problemą“, – 
teigė R. Masiulis.

Atidėjo. Atidėjusi kultūros mi-
nistrės Lianos Ruokytės-Jonsson 
atleidimą, prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė prisiima atsakomybę už 
jos darbą, teigia premjeras. „Tai 
reiškia, kad prezidentė iki ministrės 
darbo pabaigos prisiima atsakomy-
bę už Kultūros ministerijos ir minis-
trės veiklą ir galimas pasekmes“, – 
sakė Saulius Skvernelis. Premjeras 
prašė atleisti kultūros ministrę nuo 
pirmadienio, tačiau prezidentė jai 
leido dirbti iki gruodžio 21 dienos. 
L. Ruokytė-Jonsson teigia prašiusi 
šalies vadovę daugiau laiko pareng-
ti kultūros dešimtmečio strategiją.

Šoviniai. Kijeve viešinti prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė penk-
tadienį pažadėjo, kad Lietuva 
perduos Ukrainai amunicijos ir 
atsiųs daugiau karių instruktorių 
apmokyti vietinėms pajėgoms. Ša-
lies vadovė taip pat tvirtino, kad 
Lietuva atsiųs į Ukrainą kiberne-
tinio saugumo ekspertų, jie padė-
tų atremti hibridines atakas, ypač 
per kitąmet vyksiančius preziden-
to ir parlamento rinkimus. „Mes 
nusprendėme nedelsiant suteikti 
karinę paramą amunicijos forma, 
padidinsime karinių instruktorių ir 
kibernetinio saugumo instruktorių 
kiekį, mes apsisprendėme dėl pa-
pildomos humanitarinės pagalbos“, 
– per bendrą spaudos konferenciją 
su Ukrainos prezidentu Petro Poro-
šenka sakė D. Grybauskaitė.

Ragina. Europos Taryba paragi-
no Lietuvos Seimą atkurti per ap-
kaltą iš prezidento pareigų pašalin-
to Rolando Pakso teises dalyvauti 
rinkimuose, įgyvendinant Europos 
Žmogaus Teisių Teismo sprendi-
mą. Tarybos Ministrų Komitetas 
pakvietė Lietuvos valdžią imtis 
priemonių, kad „bent pirmuoju 
skaitymu būtų priimtos reikalingos 
Konstitucijos pataisos per Seimo 
2019-ųjų pavasario sesiją“. 

Nepriėmė. Seimas artimiausiu 
metu nekeis gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) tarifų. Seimas 
ketvirtadienį atsisakė priimti ap-
svarstyti pozicijoje esančių soci-
aldemokratų parengtas pataisas, 
kuriomis siūlyta vienodu GPM 
apmokestinti visas, o ne tik su dar-
bo santykiai susijusias pajamas. 
Už svarstymą balsavo 15 Seimo 
narių, prieš – 25, o susilaikė 32 
parlamentarai. Taip pat social-
demokratai siūlė nuo 2020 metų 
įvesti tris GPM tarifus vietoje nuo 
sausio būsiančių dviejų. Metines 
pajamas iki 26 VDU (dabar 24,3 
tūkst. eurų), siūlyta apmokestinti 
20 proc. tarifu, pajamų dalį, nuo 26 
iki 40 VDU (37,4 tūkst. eurų) – 27 
proc., o tą dalį, kuri  būtų didesnė 
negu 40 VDU – 34 proc. tarifu.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Ar Jums
patinka šių 
metų Anykščių 
kalėdinė eglė?

Austė KAZLAUSKAITĖ:

- Kiekvienais metais gruodžio 
mėnesį akį džiugina eglučių įžie-
bimai. Ir ne paslaptis, jog inter-
nete bei televizijoje pasirodo an-
traštės, kieno eglutė gražiausia, 
kieno baisiausia. Negi nebemo-
kame džiaugtis švenčių laukimu, 
kur dingsta nuoširdumas. Visos 
eglutės yra savotiškai gražios, 
nustokime lyginti, išmokime 
džiaugtis tuo, ką turime prieš 
akis, bei pakelkime žvilgsnį nuo 
žemės ir tiesiog nuoširdžiai susi-
šypsokime.

Daiva INDRIŪNIENĖ:

- Eglutė graži, papuošimas su-
derintas su aikštėje kabančiais 
nuostabiais sodais. Skoninga ir 
stilinga. Ačiū, kūrėjai ir savival-
dybei, kad nenuėjo tradiciniu, 
masiniu, kičiniu keliu.

Indrė TUNKEVIČIENĖ:

- Na, dizaino trūkumas, tai – 
matomas aiškiai, bandyta derinti 
prie aikštės kabančių sodų, bet 
iki galo taip ir neišdirbo, ką no-
rėjo, matomai. Na, tikimės kitais 
metais bus dosnesnis dizaineris. 
Bet iš kitos pusės pagalvojus, ge-
rai, kad daugiatūkstantinių sumų 
„neištaškė“ vien eglutei. Visiems 
gražaus švenčių laukimo.

Dešiniojo Šventosios tako projektuotojai 
nepastebėjo augančių medžių

Koją kiša inžineriniai tinklai

„Manau, kad vykdant sudėtingų 
konstrukcijų projektą, sudėtingo-
je teritorijoje, kuri tiesiog knibž-
dėte knibžda inžinerinių tinklų, 
visada turbūt iškyla klausimų, ar 
viskas taip jau vyksta sklandžiai. 
Visada būna kažkokių nesklandu-
mų“, - tai, kad prireikė koreguoti 
projektą, kalbėjo Anykščių rajo-
no savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vyriausioji 
specialistė, laikinai einanti vedėjos 
pareigas Vida Jakniūnienė.

Techninio projekto korektūros 
užduotyje numatyta keisti pėsčių-
jų ir dviračių tako trajektoriją, nes 
siekiama išsaugoti Šventosios upės 
pakrantėje augančius medžius.

Dėl projekto techninių klaidų 
keisis ir pirminė apžvalgos aikš-
telės su vaizdu į bažnyčią statybos 
vieta, taip pat jos pamatų kons-
trukciniai sprendiniai. Bus taisoma 
ir nusileidimo tako nuolydžio pro-
jektavimo bei kitos klaidos.

Medžių išsaugoti neįmanoma

Dešiniajame Šventosios upės 
krante, vykdant projektą, jau išpjau-
ta 16 medžių.

„Dėl medžių, manau, kad pro-
jektuotojai kažką pražiūrėjo šiek 
tiek. Iš kitos pusės, norint išsaugo-
ti medį, turime įvertinti, kad net ir 
norint tą medį išsaugoti, darbų metu 
bus pažeistos kažkokios jo kapilia-
rinės šaknys ir ilgainiui tas medis 
pradės nykti“, - apie galimybę iš-
saugoti Anykščių regioninio parko 
teritorijoje augančius medžius kal-
bėjo V.Jakniūnienė,

Architektai tikina, kad toliau tę-
siant projektą dešiniajame Švento-
sios upės krante medžiai nebebus 
pjaunami.

Tikina, kad darbai vyksta 
sklandžiai

Projektą prižiūrinti savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Dalė 
Vileitienė „Anykštai“ teigė, kad 
projektas dešiniajame Šventosios 
upės krante vyksta „pakankamai 
sklandžiai“.

„Esminių sprendinių koreguo-
ti nereikia. Tako trajektorija kei-
čiasi, iki metro nukrypimas. Pa-

sislinko vienoje dalyje 68 cm, nes 
reikėjo apeiti medį“, - lakoniškai 
apie projektuotojų klaidas kalbėjo 
D.Vileitienė.

Architektų konkursas 
nesudomino

Prieš pradedant šį projektą, 2016 
metais Anykščių rajono savivaldy-
bė pakvietė architektus dalyvauti 
atvirame projekto konkurse. Pa-
grindinis konkurso tikslas buvo iš 
konkursui pateiktų projektų išrinkti 
geriausią Anykščių miesto viešųjų 
erdvių: apžvalgos aikštelės su in-
foterminalu, pėsčiųjų dviračių tako 
dešiniajame Šventosios upės krante 
tarp dviejų tiltų koncepcijos ir tar-
pusavio jungties sukūrimo projektą, 
tačiau jis neįvyko.

„Savivaldybės administracija 
organizavo konkursą, tačiau  neat-
siradus dalyvių, konkursas neįvy-
ko ir projektavimo – rangos darbų 
pirkimas įvyko įstatymų nustatyta 
tvarka. Parengus techninę specifi-
kaciją, buvo skelbiamas konkursas 
rangovui eiline tvarka, kaip eili-
niam projektui“, - sakė Anykščių 
rajono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus  vyriausioji 
specialistė, laikinai einanti vedėjos 
pareigas V. Jakniūnienė.

Kas yra viso šio projekto archi-
tektas, „Anykštai“ iš savivaldy-
bės specialistų sužinoti nepavyko. 
V.Jakniūnienė tik  minėjo, kad pro-
jekto vadovas yra Darius Francke-
vičius, o prie jo sukūrimo esą dirbo 
grupė specialistų.

Projektą žada užbaigti kitų 
metų vasarą

Rangos darbų sutartis dėl naujo 
pėsčiųjų-dviračių tako su priklausi-
niais (terasomis, poilsio aikštelėmis 
bei visa būtina mažąja architektūra: 
suoliukais, šiukšliadėžėmis ir t. t.) 
palei Žvejų gatvę, Šventosios upės 
dešiniajame krante, tarp Būgos ir 
Birutės gatvių tilto bei tilto ties 
Šventosios upės užtvanka įrengi-
mo bei miesto apžvalgos aikšte-
lės A.Vienuolio gatvėje su būtina 
parkavimo infrastruktūra ir  nusi-
leidimo taku į Žvejų gatvę  įrengi-
mo Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus Audro-
niaus Gališankos su UAB „Jungti-
niai projektai“ buvo pasirašyta šių 
metų balandį.

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia, kad bendra Anykščių mies-
to apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų-
dviračių tako Šventosios upės deši-
niajame krante, apjungiant su upės 
kairiojo kranto infrastruktūra, darbų 
atlikimo sutarties kaina yra 1 mln. 
89 tūkst. Eur. Europos Sąjungos fi-
nansinės paramos lėšos šiame pro-
jekte sudaro didžiąją dalį - 1 mln. 
77 tūkst. 868 Eur, Anykščių rajono 
savivaldybė iš rajono biudžeto šiam 
projektui skyrė 11 tūkst. 132 Eur.

Rangos darbai pradėti vykdyti šių 
metų gegužės mėnesio pradžioje. 
Projektą tikimasi užbaigti iki 2019 
metų birželio pabaigos.

Turistams – takeliai, o
gyventojams – nieko 

Žvejų gatvės gyventojas, rašy-
tojas Rimantas Vanagas sakė, kad 
šios gatvės gyventojams dabar jau 
iškirsti medžiai turėjo didelę reikš-
mę.

„Jie tuos medžius sodino savo 
atminimui. Sodino beržus, egles, 
ąžuolus, o dabar liniuote nubrėžus 
tiesią liniją, visa tai nurėžta. Me-
džiai ne lygūs medžiams. Tai ne 
šiaip kažkada išdygę medžiai. Kaž-
kada kalbėjomės, kad Žvejų gatvė 
galėtų vadintis Žaliąja pakrante“, - 
kalbėjo R.Vanagas.

Rašytojas R.Vanagas taip pat ste-
bėjosi, kad tiesiant dešinįjį Švento-
sios upės taką, tuo pačiu neatlieka-
ma Žvejų gatvės rekonstrukcija.

„Galėjo būti vienas kasimas, vie-
nas vertimas, viena kančia. Daromi 
takeliai prie upės, tačiau nenuma-
tyta, kur Žvejų gatvėje žmonėms 
statyti mašinas. Turistams takeliai, 
o gyventojams – praktiškai nieko“, 
- pastebėjo R.Vanagas.

(Atkelta iš 1 psl.)

Bendra Anykščių miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų-dviračių tako Šventosios upės dešiniajame 
krante, apjungiant su upės kairiojo kranto infrastruktūra, darbų sutartis - 1 mln. 89 tūkst. Eur. 
Europos Sąjunga projektui skyrė 1 mln. 77 tūkst. 868 Eur, o Anykščių rajono savivaldybė iš rajono 
biudžeto pridėjo 11 tūkst. 132 Eur.

Rašytojas Rimantas Vana-
gas sakė, kad Žvejų gatvės 
gyventojai prastai informuo-
ti, kokie darbai bus vykdomi 
visai šalia jų namų.

Bus pinigų – bus ir kultūra

Nijolė PRANCKEVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė, apie 
etatinio pedagogų apmokėjimo 
trūkumus: 

„Yra ir vadybos kultūros daly-
kų“.

Bingo! Dėl Labanoro girios 
kalta Astravo elektrinė!

Vida JAKNIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus laikinoji 
vadovė, apie medžius:  

„Norint išsaugoti medį, turime 
įvertinti, kad net ir norint tą medį 
išsaugoti, darbų metu bus pažeistos 
kažkokios jo kapiliarinės šaknys ir 
ilgainiui tas medis pradės nykti“.

Naujas Kalėdų senelis bus
panašesnis į tikrąjį...

Dalia KUGIENĖ, A.Bara-
nausko pagrindinės mokyklos 
direktorė, apie tai, kodėl kilo 
mokytojų streikas:  

„Buvo tikėtasi daug daugiau... 
Čia kaip laukiant Kalėdų senelio 
– gera dovana, bet galėjo būti ge-
resnė“.

Kam kančia, kam
malonumas..

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, apie Šventosios pakrantėje 
pjaunamus medžius: 

„Galėjo būti vienas kasimas, 
vienas kirtimas, viena kančia“.

Tuoj ir „furščikai“ išlys...

Jolita PAUŽUOLIENĖ, archi-
tektė, apie Anykščių vaizdą: 

„Anykščiai dabar yra panašūs į 
didelę „furų“ stovėjimo aikštelę. 
Viena už kitą didesnė ir viena už 
kitą labiau rėkianti reklama“.

Bet Troškūnuose jis dar 
kvailiau atrodytų...

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas, dizaineris, apie LED 
ekraną prie Anykščių kultūros 
centro: 

„Aš, apskritai, esu prieš LED 
ekraną ir manau, kad jam Anykš-
čiuose nėra vietos“. 

Pigiausia nedirbti?

Algirdas ŠIMKUS, verslinin-
kas, apie elektros ir dujų brangi-
mo pasekmes: 

„Tie nuostoliai Anykščiuose dir-
bant – iš visų pusių, tai jų mažiau 
ar daugiau...“
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jau net nebekyla abejonių, ko-
dėl Anykščių rajono savivaldybė  
46 657 eur kainavusį leD lauko 
ekraną pastatė šalia Anykščių 
kultūros centro. ir dar prieš 
kalėdas. Galima daryti prielai-
dą, kad taip sistemingai siekta 
nukreipti anykštėnų akis nuo 
kalėdinės eglės, kuriai šiemet 
pažerta dar daugiau kritikos.

kas gražesnis – leD lauko 
ekranas ar kalėdinė eglė, ginčytis 
būtų beprasmiška. juk eglės pa-
puošimams skirti tik menki 6 500 
eur. Anykštėnai jau juokauja, 
kad tos eglės apskritai nereikėjo 
statyti – būtų pakakę ją rodyti 
leD lauko ekrane.

kita vertus, patys anykštėnai 
kalti, kad kalėdinę eglę įžiebia ne 
Advento pradžioje. Tą sėkmingai 
padaro didieji miestai, kalėdinių 
eglių nuotraukos pasklinda po 
naujienų portalus ir kuomet jas 
imi lyginti su anykštietiška kalė-
dine egle, iš tiesų gali pasirodyti, 
kad ji yra „kaimo lygio“. nors 

Anykščių rajono kaimo bendruo-
menės priešingai, tik ir įrodinėja, 
kad ir be tūkstančių miesteliuose 
ir kaimuose kalėdinės eglės gali 
atrodyti solidžiai ir skoningai.

Galbūt niekas taip pernelyg 
ir nesureikšmintų tos Anykščių 
miesto kalėdinės eglės, kuri pa-
puošta stovės tik mėnesį, o vėliau 
komunalininkų bus paversta bio-
kuro žaliava, jei ne pačios Anykš-
čių rajono savivaldybės sau 
aukštai užkelta kartelė. Pamenat 
Anykščių siekį tapti europos 
kultūros sostine? Pripažinkit, kad 
su tokia egle tokiai „sostinei“ 
tektų slėptis Anykščių šilelyje po 
rudeniniais lapais.

O dar, lyg tyčiodamosios 
Širvintos, 
nedidelis, rodos, 
visiškai be 
didelių ambicijų 
miestelis kokią 
eglę pasistatė! 
ir vėl praside-
da lyginimai 
su anykštietiška, deja, ne mūsų 
eglės naudai. Šioje vietoje Anykš-
čių rajono savivaldybė galėjo 
užbėgti įvykiams už akių. kaip 
žinia, tarpmiestiniai autobusai, 
anykštėnus veždami į Vilnių, 
pakeliui užsuka į Širvintas. 
Panaikint tokį maršrutą! ir kelei-
viams aplenkiant šį miestelį būtų 
greičiau pasiekti Vilnių ir šiaip... 
Akys nematytų, bereikalingų kal-
bų bei lyginimų mažiau liktų.

O bene labiausiai pralinks-
minęs viešojoje erdvėje pasiro-
dęs komentaras apie Anykščių 
kalėdinę eglė skambėjo maždaug 

taip: „Motina sako savo neklau-
žadai atžalai: „jeigu neklausysi 
– nuvesiu prie kalėdinės eglės!”. 
Šiemet nieko jau nebepakeisime, 
tačiau dedu dideles viltis į būsi-
mą Anykščių rajono savivaldybės 
bendradarbiavimą su kinijos 
Pengžou miestu, kuriam viena-
balsiai pritarė Anykščių rajono 
tarybos nariai. nors Anykščių 
rajono meras kęstutis Tubis ir 
miglotai kalba apie kažkokią 
tokio bendradarbiavimo naudą 
rajono gyventojams, aš jau ma-
tau ne vieną sritį, kurioje būtent 
pasitarnaus draugystė su kinais.

na, prisipažinkite, kiek girlian-
dų ir mirksinčių lempučių prieš 
kalėdas užsisakėte iš populiarios 

kinų interneti-
nės parduotu-
vės „Alie-
xpress“? Ten 
taip pigu ir 
tiek visokio 
gėrio... Taigi, 
jei Anykščių 

rajono savivaldybė nesnaus, jau 
per kitas kalėdas Anykščių mies-
to eglutė savo kinietišku grožiu 
nurungs net didmiesčių kalėdines 
egles ir, kas žino, galbūt į Anykš-
čius dėmesį galų gale atkreips 
UnesCO, kurios nare Anykščiai 
siekia tapti.

Dešimtis tūkstančius kainuo-
janti Anykščių rajono savivaldy-
bės posėdžių vaizdo transliavimo 
ir balsavimo įranga, dar nepra-
ėjus net keliems metams, jau 
stringa. jau net baisu pagalvoti, 
kiek mokesčių mokėtojų pinigų 
galėtų pareikalauti jos remontas, 

tačiau kinija, garsėjanti savo 
pigiais elektronikos gaminiais, 
neabejotinai galėtų ją atnaujinti, 
o Anykščių rajono tarybos posė-
džių transliacijos be vargo galėtų 
pasklisti ir palydoviniu ryšiu.

jei sumaniai bus išnaudojamos 
bendradarbiavimo galimybės 
su kinais, neapsiribojant tik 
Anykščių valdininkų turistinėmis 
kelionėmis į šią didžią šalį, vieną 
dieną net ir pats leD lauko 
ekranas Anykščiuose galėtų 
tapti atgyvena, o savivaldybės 
informaciniai pranešimai kie-
kvieną Anykščių rajono gyven-
toją pasiektų pigiuose kinijoje 
pagamintuose elektroniniuose 
įrenginiuose, kuriuos kiekvienam 
galima būtų padovanoti.

Vis dėlto, įžvelgiu ir grėsmių. 
jei bendradarbiavimo su kinijos 
Pengžou miestu kaštus ir toliau 
bus leista „skaičiuoti“ Anykščių 
rajono savivaldybės kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus laikinajai vedėjai Audronei 
Pajarskienei, kaip tai paaiškėjo 
paskutiniajame rajono Tarybos 
posėdyje, o vertimais iš lietuvių 
į kinų kalbas užsiims tas pats 
skyrius su „Google Translate“, 
bendradarbiavimas su kinais gali 
nueiti šuniui ant uodegos.

Grįžtant prie kalėdinių eglių 
temos, jos ieškoti savo namams į 
mišką patys geriau neikit. Anykš-
čių rajono miškuose klaidžioja 
meška! Be to, kam kirsti medžius, 
kai šventėmis pasidžiaugti galima 
žvelgiant į kalėdinę Anykščių ra-
jono savivaldybės dovaną rajono 
gyventojams – leD lauko ekraną.

...„Motina sako savo neklau-
žadai atžalai: „Jeigu neklau-
sysi – nuvesiu prie kalėdinės 
eglės!“...

- Kodėl nusprendėte prisijungti 
prie Pasaulio anykštėnų bendri-
jos?

- Ši organizacija ir darbas joje 
man jau seniai buvo labai įdomus. 
Apie PAB girdėjau jau seniau, vis 
tekdavo pasinaudoti internetiniu 
tinklapiu anykstenai.lt – ten yra pui-
kus Tautvydo Kontrimavičiaus vis 
pildomas archyvas. Ypač man, kaip 
jaunam žmogui, šis vardas tapo gir-
dimas PAB kuratore dirbant Moni-
kai Peldavičiūtei. Dalyvavau vasarą 
vykusiose kūrybinėse pokyčių dirb-
tuvėse apie ateities Anykščius – ten 
mes diskutavome apie Anykščių 
išskirtinumą, jų ateities iššūkius, 
galimus problemų sprendimo bū-
dus. Kai Monika nusprendė visas 
savo jėgas skirti kitam darbui – ji 
tapo pilietinės iniciatyvos „Gyvas 
miškas“ lydere, man buvo pasiūlyta 
užimti šias pareigas.

Toks darbas yra artimas mano 
širdžiai – man labai patinka dirbti 
su žmonėmis, susikoncentruoti į jų 
poreikius, susitikti, pažinti juos. Ar-
timas ryšys man labai svarbus. Taip 
pat šis darbas labai tinkamas mano 
šeimai – dabar auginu du vaikus – 
penkerių Pranciškų ir trejų Sofiją, 
tad dirbant nepilnu etatu laiko lieka 
ir pasirgti, ir vaikiškus darbelius pa-
daryti, ir knygą paskaityti.

- Su kokiais sumanymais bei 
idėjomis pradėjote darbą bendri-
joje?

- Pradėjau darbą su noru viską 
susisteminti, sutvarkyti dokumen-
tus, susipažinti su bendrijos nariais 
anykštėnais bei po visą pasaulį iš-

Bendruomenė yra labai svarbus dalykas
„ANYKŠTA“ TV kalbino Pasaulio anykštėnų bendrijos (PAB) 

veiklos koordinatorę Justę LOTYŠ. 
Pašnekovę kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas 

ALEKSIEJŪNAS.

sibarsčiusiais kraštiečiais. Man at-
rodo, kad bendruomenė yra labai 
labai svarbus dalykas, ji jungia ben-
draminčius, suartina žmones, žinai, 
kad gali kreiptis, jeigu kas nutiks, 
PAB kolegija ir valdyba sprendžia 
svarbius Anykščiams klausimus, 
organizuoja renginius, forumus. 

Dar prieš ateinant dirbti sužino-
jau, jog Kultūros taryba paskelbė 
konkursus regioniniams projek-
tams. Juos reikėjo paruošti iki spa-
lio 15 d. Taigi, tik atėjusi ėmiausi 
rašyti projektus – jie buvo pateikti 
du: „Pasaulio spalvos Anykščiuo-
se“ ir „Anykščiai kuria“. Kol kas 
jie nelaimėti, bet trumpai apie juos 
papasakosiu. 2019 metai – Pasaulio 
lietuvių metai, taip pat tai – IX Pa-
saulio anykštėnų suvažiavimo me-
tai, todėl svarbiausioji dalis ir buvo 
skirta suvažiavimo renginiams. Jis 
įvyks liepos 26-28 d. Kurkliuose 
bus rengiama konferencija apie 
Kazį Ladigą, minint Nepriklauso-
mybės kovų šimtmetį. Kartu su sa-
kurų augintojų draugija iš Japonijos 
planuojame įrengti sakurų sodelį 
Kurkliuose, pažymint S. Kairio ir 
Japonijos ryšius. Labai įdomi pro-
jekto dalis, pavadinta „Čia gera 
gyventi“. Kartu su tikra Anykščių 
patriote Egle Kaladyte planuojame 
Anykščius papuošti 6 koliažais iš 
anykštėnų nuotraukų. Žmonės bus 
skatinami siųsti savo nuotraukas 
arba ateiti nusifotografuoti, ir vėliau 
galės matyti, kad mes esame graži 
bendruomenės dalis. Tie koliažai – 
didelės sienelės galės stovėti prie 
trijų įvažiavimų į Anykščius, Pun-
tuko, Laimės žiburio, dviračių tako. 

2019 m. balandžio 12 d. PAB pla-
nuoja surengti bendruomenių foru-
mą. Ten bus kviečiamos visos kraš-
tiečių bendruomenės dalintis gerąja 
patirtimi, kalbėti apie iššūkius, bus 
klausoma vertingų mokymų.

Projektas „Anykščiai kuria“ kilo 
iš poreikio pratęsti akciją „Profesio-
nalaus meno kūriniai gimtinei“. Per 
praeitą suvažiavimą 2016 m. buvo 
iškelta idėja padovanoti savo mies-
tui profesionalaus meno kūrinį, ta-
čiau projektas su Anykščių šv. Mato 
bažnyčios durimis nepavyko. Buvo 
surinkta beveik 2 000 eurų, ir jie vis 
dar laukia, kur galėtų būti panaudo-
ti. Šiais metais parašytas projektas 
„Anykščiai kuria“ prašo lėšų kūry-
binėms dirbtuvėms ir forumui, ku-
riame vietos bendruomenė ir savo 
srities profesionalai galėtų disku-
tuoti ir pateikti idėjų savo miestui. 
Darbas kūrybinėse dirbtuvėse vyks 
savaitę 7 atskirose grupėse – archi-

tektų, istorikų, verslininkų, dailinin-
kų, rašytojų, gimnazistų, senjorų.

- Su kokiais iššūkiais tenka su-
sidurti, telkiant po visą pasaulį 
išsibarsčiusius anykštėnus?

- Daugiausiai susiduriu su in-
formacijos gavimo ir sklaidos pro-
blema. Kaip pasiekti išvykusius 
anykštėnus, kaip sužinoti, kaip jie 
gyvena? Kaip nepaleisti tų, kurie 
išvyksta studijuoti? Kaip atrasti 
tuos, kurie nori palaikyti ryšius su 
gimtine, bet nežino, kaip? Tam pui-
kiai pasitarnauja oficialūs bendrijos 
narių sąrašai, bet daug yra ir neįsto-
jusių, tačiau dalyvaujančių rengi-
niuose, suvažiavimuose, pritarian-
čių idėjoms, mylinčių savo miestą 
ir savo krašto žmones. O vieniems 
kitus surasti padeda svetainė www.
anykstenai.lt – užsiregistravęs gali 
matyti kitus anykštėnus, kur jie be-
gyventų, ir palaikyti su jais ryšį.

Dar tik du mėnesius Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos ko-
ordinatore dirbanti Justė Lotyš teigia, kad jai patinka darbas, 
kuris reikalauja pažinti žmones ir jų poreikius.

Vadovai. Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis gruodžio 4-ąją 
ligoninės kolektyvui pristatė nau-
jąjį direktorių Audrių Vasiliauską, o 
ligoninės kolektyvas ir buvęs įstai-
gos vadovas Dalis Vaiginas dėkojo 
keturiasdešimt metų vyriausiojo 
gydytojo (dabar direktoriaus) pava-
duotoja dirbančiai Virginijai Pažė-
rienei. A.Vasiliauskas – ketvirtasis 
Anykščių ligoninės vadovas, kurio 
pavaduotoja dirba V.Pažėrienė. 

Vagystė. Gruodžio 6 dieną gau-
tas moters (g. 1976 m.) pareiški-
mas, kad, išlaužus verandos duris, 
įsibrauta į jai priklausantį namą 
Anykščių seniūnijos Vėjeliškių kai-
me ir pavogti auksiniai juvelyriniai 
dirbiniai. Padaryta 660 eurų žala. 

Gaisrai. Gruodžio 6 dieną Anykš-
čiuose, Taikos gatvėje, degė ūkinis 
pastatas. Per gaisrą apdegė apie 20 
m³ malkų, sudegė aštuonios padan-
gos ir 20 litrų dyzelio. Apsaugotas 
1 m atstumu stovintis ūkinis medi-
nis pastatas ir  automobilis „Opel“. 
Tą pačią dieną Svėdasų seniūnijos 
Vaitkūnų kaime gyvenamajame 
name dūmtraukyje užsidegė suo-
džiai. Ugnis užgeso iki atvykstant 
ugniagesiams.

Iniciatyva. Vyskupo skvero šlai-
te eglių šakomis pasipuošė užrašas 
ANYKŠČIAI. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos inici-
atyva, Antano Vienuolio progim-
nazijos 8b klasės mokiniai kartu su 
mokytojais Gitana Valančiūniene ir 
Valentinu Gudėnu darbavosi prie 
užrašo, pasitinkančio anykštėnus ir 
miesto svečius.

Pasiūla. Anykščių rajono tarybos 
sprendimu, papildytas savivaldybei 
priklausančio nekilnojamojo turto, 
kuris parduodamas viešame aukci-
one, sąrašas. Pirkėjams siūloma įsi-
gyti ir du Anykščių rajone esančius 
aerodromus. Oro uosto-aerodromo 
nusileidimo taką pirkėjai gali įsigyti 
Kavarsko seniūnijos Šerių kaime, o 
aerodromo aikštelę – Debeikių se-
niūnijos Gerkonių kaime.

Galimybės. Lapkričio mėnesį 
vykusiame Anykščių rajono tary-
bos posėdyje anykštėnų išrinktieji  
kaip nebetinkamą naudoti nurašė 
galimybių studiją „Dalies pastato 
Ramybės g. 15, Anykščių m., re-
konstrukcija (poliklinikos perkė-
limas)“. Galimybių studija buvo 
parengta 2008 metais. Jos įsigijimo 
vertė – 4 777,69 Eur. Paskutinį kar-
tą apie tai, kad Anykščių polikliniką 
reikėtų perkelti į naująją ligoninę, 
savivaldybėje diskutuota prieš dve-
jus metus.

Nuoma. Anykščių rajono tary-
bos sprendimu, bus skelbiamas 
patalpų nuomos konkursas baseine 
„Bangenis“. Patalpas 5 metų laiko-
tarpiui numatyta išnuomoti kirpy-
klos, grožio salono, fizinės gerovės 
užtikrinimo arba papuošalų vėrimo 
studijos veiklai. Viešasis patalpų 
nuomos konkursas bus paskelbtas 
iki gruodžio 15 dienos.

Kvietimai. Panevėžio teritorinė 
ligonių kasa išsiuntė paskutinio šių 
metų ketvirčio kvietimus protezuoti 
dantis asmenims, laukiantiems eilė-
je Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšomis apmokamo 
dantų protezavimo. Anykščių rajo-
no gyventojams išsiųsti 194 kvieti-
mai.
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Kvailį jau oro uoste pradeda mušti... Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Kartą per mėnesį Strasbūro gatvėse pasipila minia kostiumus ar dalykinius kostiumėlius dėvinčių 
Europos Sąjungos institucijų darbuotojų, mat čia jie susirenka į keturias dienas trunkančias Euro-
pos Parlamento plenarines sesijas. 

Tomis dienomis ne tik gatvės būna sausakimšos, bet ir viešbutį už padoresnę kainą sunku rasti. 
Kalbama, kad ne tik į sesijas vykstantis žurnalistai, bet ir patys parlamentarai arba bent jau jų 
„aptarnaujantis“ personalas nakvynei vietų ieško ne pačiame Strasbūre, o vos už keliasdešimt kilo-
metrų esančiuose Vokietijos miesteliuose.

Kai oro uoste „sužinai“, kad 
Ukraina – ne ES narė

Europos Parlamento Informaci-
jos biuras Lietuvoje mūsų šalies 
žurnalistams kas mėnesį suteikia 
galimybę išvykti į Parlamento se-
sijas Briuselyje ar Strasbūre. Aiš-
ku, jeigu užsimanysi keliauti kas 
mėnesį, kažin ar tavo norus paten-
kins, tačiau kartą ar du per metus 
išvykti į minėtus miestus įmanoma 
net ir regioninės žiniasklaidos at-
stovams.

Pirmą kartą Strasbūre lankiausi 
prieš šešerius metus, o antrą kartą į 
šį miestą sugrįžau dalyvauti lapkri-
čio 12-15 d. vykusioje plenarinėje 
sesijoje. Ši sesija buvo ypatinga 
tuo, kad Europos Parlamente lan-
kėsi ir kalbą sakė Vokietijos kan-
clerė Angela Merkel. Na, bet apie 
viską nuo pradžių.

Dažniausiai į Europos Sąjungos 
institucijų organizuojamus ren-
ginius žurnalistai yra kviečiame 
kaip garbingi svečiai – jiems yra 
užsakomi lėktuvų bilietai, viešbu-
čiai, pasirūpinama pervežimu nuo 
oro uosto iki gyvenamosios vietos. 
Tačiau vykstant į Strasbūrą tiek 
gyvenamąja vieta, tiek bilietais 
reikia pasirūpinti pačiam, o vėliau 
išlaidos jau yra kompensuojamos 
pateikiant išlaidų sąskaitas.

Daug keliaujančiam žmogui susi-
organizuoti kelionę – vieni juokai...

Skristi tiesiai į Strasbūrą brangu 
– kainos prasideda nuo 500 eurų, 
o ir skrydžiai organizuojami su 
persėdimais, todėl kelionė išsitę-
sia pakankamai ilgai. Patogiausia 
skristi į Frankfurtą (Vokietija) ir 
likusius iki Strasbūro apie 200 
kilometrų įveikti traukiniu. Taip 
ir dariau... Radau pigų skrydį Vil-
nius-Kijevas-Frankfurtas, o atgal 

jau tiesiai iš Frankfurto į Vilnių, 
sumokėjau apie 150 eurų, užsisa-
kiau dvi nakvynes Frankfurte ir 
vieną Strasbūre ir ramiausiai lau-
kiau kelionės.

Ir štai nuotykiai prasidėjo dar net 
nepakilus lėktuvui į Kijevą... Tiesa, 
prieš tai kolegoms burbėjau, kaip 
nepatogu skristi per Kijevą, ten dar 
pusantros valandos laukti lėktuvo 
į Frankfurtą ir t.t. Pasirodo, mano 
nenoras skristi į Kijevą buvo ne be 
reikalo. Taigi, nuvykusi į Vilniaus 
oro uostą susizgribau, kad... iš 
anksto neužsiregistravau į skrydį... 
Kodėl? O kodėl dangus mėlynas, o 
žolė žalia...? Na, ką, sumokėjau 35 
eurus už registraciją, kiek suirzusi 
padaviau tapatybės kortelę, kad tik 
greičiau gaučiau įlaipinimo kortelę 
ir galėčiau eiti nusipirkti kavos... 
Bet... Prie langelio sėdintis besi-
šypsantis berniukas grąžina mano 
ID ir sako: „Skrendant į Kijevą 
reikia paso...“ Reikia, tai reikia... 
Kuičiuosi rankinėje ir suprantu, 
kad jau kokie šešeri metai, po to, 
kai grįžau iš JAV, mano pasas sau-
giai ilsisi... namuose. „Tai gal kaž-
ką galima padaryti...?“ – klausiu 
besišypsančio vaikino. O jis mane 
„paguodžia“: „Grąžinsim 35 eu-
rus už registraciją“. Tarsi, tie eurai 
man padėtų nuskristi į Frankfurtą... 
Palydi jauna mergina į avialinijų 
ofisą, gal ten galės kas nors man 
padėti... Ir padeda – pradžioje pikta 
teta apšaukia, kodėl aš tokia vėpla 
ir nepasiėmiau paso, o jos rames-
nė kolegė pasiūlo tiesioginį bilietą 
Frankfurtą už 400 eurų. Skrendu! 
Ir nereikia man to Kijevo...

Vokiška tvarka ir jokių 
išimčių

Apie nuotykius Frankfurte pa-

pasakosiu kitame straipsnyje, nes 
nuotykiais prasidėjusi kelionė 
negali baigtis tik brangiu bilietu į 
Frankfurtą. 

Praleidusi naktį japoniško sti-
liaus viešbutyje Frankfurte, ryte 
išsiruošiu į traukinių stotį, iš kur 
keliausiu į Strasbūrą. Kaip jau mi-
nėjau, nuo Frankfurto iki Strasbūro 
– apie 200 kilometrų, bilietas į vie-
ną pusę kainuoja 63 eurus. Bilie-
tai stotyje parduodami tik aparate 
išsimušus talonėlį ir sulaukus, kol 
ekrane bus parodyta, prie kurios 
tetos ar dėdės turi prieiti. Užsidega 
mano numerius, nueinu prie gra-
žios tetos langelio ir paprašau, kad 
paskubėtų man parduoti bilietą, 
nes traukinys išvažiuoja už 6 mi-
nučių... Teta skuba, tik dar laisvu 
nuo skubėjimo metu aptaria labai 
svarbius reikalus (aš manau, kad 
svarbius, juk dėl smulkmenų ma-
nęs negaišintų) su kolege. Gavusi 
bilietą, lekiu prie reikiamo trauki-
nio ir likus vos porai žingsnių iki 
jo matau, kaip traukinio palydo-
vas uždaro man prieš nosį duris 
ir sako „nein“. O vokiečių „nein“ 
tikrai reiškia „nein“... Na, bilietą 
pardavusi moteris sutinka pakeisti 
mano bilietą į vėliau važiuojančio 
traukinio, ir aš daugiau nei valandą 
nepalieku platformos, kad tik vėl 
neišgirsčiau „nein“.

ES išlikimo garantas – 
solidarumas 

Nuvykusi į Strasbūrą, lagaminą 
palieku traukinių stotyje ir iš kar-
to keliauju į Europos Parlamen-
tą (EP), kur plenarinėje sesijoje 
dalyvavo Vokietijos kanclerė A. 
Merkel. Prie EP prieigų su viso-
kiausiais plakatais būriuojasi mi-
nia žmonių, vieni, kaip suprantu, 
sveikina atvykstančią kanclerę, 
kiti – didelėmis raidėmis išsako 
savo priekaištus.

Sulaukiam EP pasirodant gar-
bingą viešnią. Savo kalboje A. 
Merkel pasiūlė ateityje sukurti 
Europos kariuomenę, o ypač di-
delį dėmesį skyrė Europos solida-
rumui. 

Vokietijos kanclerė ragino įveik-
ti atskirų ES šalių nacionalinį ego-
izmą ir daugiau nuveikti kartu, so-
lidariai. „Solidarumas reiškia, kad 
veikiant savais interesais reikia 

nepamiršti paramos ir pagarbos 
vieni kitiems. Tai neprieštarauja 
mūsų pačių interesams – atvirkš-
čiai“, – pažymėjo A. Merkel. Ji 
pridūrė, jog „tolerancija yra Euro-
pos siela ir esminė vertybė, kuria 
grindžiama Europos idėja“.

Pasak politikės, solidarumas 
taip pat reiškia, jog vienoje šaly-
je susilpninus teisės viršenybę ar 
žiniasklaidos laisvę, visa tai su-
silpnėja visoje ES. Pridūrusi, jog 
pasaulyje tampa vis sunkiau veikti 
po vieną, politikė ragino kiekvie-
ną ES narę pasidalinti atsakomy-
be už Europos likimą su kitomis. 
„Europa tik tada turės balsą pa-
saulyje, kai ji veiks kartu“, – teigė 
kalbėtoja.

Strasbūro nereikia išbraukti iš 
savo kelionių maršrutų

Išklausiusi žymios politikės kal-
bą, nusprendžiau pasižvalgyti po 
miestą. Dar prieš pirmąją kelionę į 
Strasbūrą man daug kas sakė, kad 
tai – visai dėmesio nevertas mies-
tas. Tačiau, tiek grįžusi iš kelionės 
prieš šešerius metus, tiek dabar, 
galėčiau ginčytis – Strasbūras gra-
žus, jaukus miestas. Turint nedaug 
laiko, neverta jo skirti muziejams 
ir parodų salėms – nors, neabejo-
ju, kad ir juos verta pamatyti, kur 
kas smagiau pėsčiomis maišyti 
Strasbūro gatves ir, pageidautina, 

be žemėlapio. Geriausiu orientyru 
bus gražuolė Notre Damo katedra. 
Tai – išskirtinis gotikinio meno 
šedevras, turintis elegantišką 142 
metrų aukščio bokštą. Viktoro 
Hugo katedros fasadą su gausybe 
ornamentų pavadino „meistrišku 
monumentalaus dydžio ir glež-
numo deriniu“. Iki pat XIX a. ši 
katedra buvo aukščiausia visame 
krikščioniškame pasaulyje, pran-
cūzų poeto Polo Klodelio meiliai 
praminta „virš miesto sklandančiu 
rožiniu angelu“.

Tačiau, mane labiausiai suža-
vėjo „Mažoji Prancūzija“ („La 
Petite France“). Tai la Grande Île 
saloje esančio kvartalo pavadini-
mas. „Mažosios Prancūzijos“ rajo-
nas tęsiasi nuo Nėrinių gatvės iki 
Dengtų Tiltų. Ilo upė šioje vietoje 
išsišakoja į kelias atšakas lyg suda-
rydama deltą. Kvartalas žinomas 
dėl daugybės fachverkinių, taip 
pat baroko epochos statinių. Tai 
nuostabus miesto kampelis. Ben-
žamino Zikso aikštė – „Mažosios 
Prancūzijos“ centras, bet šis vardas 
neturi savyje nieko patriotiško ar 
romantiško, o yra labiau proziškas. 
Kariai iš karo žygių grįždavo ne tik 
suluošinti, bet ir sergantys. Jie sirg-
davo „subtilia“ liga – sifiliu, kurią 
regione vadino „prancūziška liga“, 
paplitusia šešioliktojo amžiaus pa-
baigoje.

„Mažosios Prancūzijos“ kvartalas žavi fachverkinio stiliaus namais.

(Nukelta į 14 psl.)

Strasbūro Notrs Damo kate-
dros fragmentas... 

Nors Strasbūre lankiausi lapkričio viduryje, miestas jau žavėjo 
kalėdinėmis dekoracijomis. 

Strasbūro senamiestis yra įrašytas į UNESCO saugomų objektų 
sąrašą. 
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Rubrika 

Iš Anglijos grįžusi šeima plėtoja 
verslą Anykščiuose

Pirmą sykį į Angliją A.Dūdienė 
dviems mėnesiams buvo išvykusi 
dar studijuodama pirmame univer-
siteto kurse. 

Moteris sakė, kad jai patikę tai, 
kad svetur, nors ir dirbant daug bei 
sunkiai, galima užsidirbti pinigų.

„Vieną dieną su vyru Andriumi 
nusprendėme vėl ten išvykti ne tik 
užsidirbti, bet ir pakeliauti. Pla-
navome į Lietuvą grįžti po dviejų 
metų. Bet... Praėjo visi 14“, - pasa-

kojo Kaune studijų metu su anykš-
tėnu Andriumi susipažinusi ir šei-
mą sukūrusi A.Dūdėnienė.

A.Dūdėnienė prisipažino, kad 
išvykimo į užsienį tikslas buvo 
užsidirbti nuosavam gyvenamajam 
būstui.

„Lietuvoje įsigyti būstą be įsipa-
reigojimų – labai sunku“, - konsta-
tavo buvusi emigrantė.

Pašnekovė pasakojo, kad su 
vyru, susikrovę lagaminus, į Angli-

ją išvyko tarsi į nežinią – neturėjo 
nei ten gyvenančių pažįstamų, nei 
planų, kur ir kokį darbą dirbs.

„Tai mūsų visiškai negąsdi-
no. Matyt, dėl to, kad buvome 
jauni ir užsispyrę“, - šypsojosi 
A.Dūdėnienė.

Jauna pora Anglijoje lankėsi 
kavinėse, teiravosi, ar ten būtų 
galima įsidarbinti, palikinėjo savo 
kontaktus. A.Dūdėnienė prisipaži-
no, kad išvykusi svetur ji visiškai 
nemokėjo anglų kalbos, gelbėjo 
angliškai kalbantis vyras. Darbą 
porai pavyko susirasti mažiau nei 
per savaitę. Pirmasis A.Dūdėnienės 
darbas buvo fabrike, ten ji darė tai, 
ką moka geriausiai – kepė bande-
les. Po kelių mėnesių ji įsidarbino 
ligoninėje slaugytoja, kur, teigia, 
pagaliau išmokusi angliškai. Vyras 
dirbo laivų statybos darbus.

„Kai mes emigravome, tuo metu 
emigrantų buvo dar gana mažai. 
Pirmus aštuonerius metus tikrai 
nepajaučiau, kad darbdaviai į mus 
žiūrėtų kaip į emigrantus. Po to, 
kai emigrantų banga plūstelėjo, 
tada jau pasijautė  kitoks požiū-
ris“, - apie tai, kaip keitėsi anglų 
požiūris į atvykėlius iš kitų šalių, 
pasakojo pašnekovė.

A.Dūdėnienė neslėpė, kad An-
glijoje teko dirbti sunkiai – po 80 
valandų per savaitę. Palyginimui, 

Lietuvoje įprastai žmonės darbe 
dirbdami po aštuonias valandas 
praleidžia perpus mažiau laiko.

Susikurti savo buitį Anglijoje 
vienoje vietoje emigrantams, anot 
A.Dūdėnienės, sudėtingas uždavi-
nys.

„Ten normalu, kad pagyveni vie-
noje vietoje, randi kitą darbą, tuo-
met keliesi gyventi arčiau. Bet dėl 
būsto nuomos ten tikrai lengviau 
nei Lietuvoje ar ypač Anykščiuo-
se“, - sakė dėl to diskomforto ne-
jautusi A.Dūdėnienė.

Anglijoje 14 metų praleidusi 
A.Dūdėnienė sakė pastebėjusi, kad 
vietos gyventojai išsiskiria savo 
bendravimu.

„Akis į akį anglai bendrauja 
labai nuoširdžiai. Turėjome ten 
ir vietinių draugų“, - pasakojo 
A.Dūdėnienė.

Tie, kurie svetur praleidžia ilges-
nį laiką, pajunta gimtinės ilgesį. 
A.Dūdėnienė prisipažino, kad taip 
nutikę ir jai.

„Ilgesys tėvų, draugų. Kai atsi-
rado vaikučiai ir jie norėjo senelius 
matyti“, - sakė A.Dūdėnienė.

A.ir A.Dūdėnų šeimoje auga du 
vaikai – šešerių Darius ir penkerių 
Džesika. Abu jie gimė šeimai gy-
venant Anglijoje.

„Vaikai kalba lietuviškai ir 
angliškai. Jie yra tiek Anglijos, 
tiek ir Lietuvos piliečiai“, - sakė 
A.Dūdėnienė.

Sugrįžti gyventi ir dirbti į Lie-
tuvą, pasak A.Dūdėnienės, buvo 
spontaniškas šeimos sprendimas.

„Neilgai mąstėme. Vyras, gy-
venęs Anykščiuose, o aš esu iš 
Kauno. Nusprendėme grįžti į 
Anykščius, nes tai gražus, kles-
tintis miestas. Apie jį daug gražių 
atsiliepimų. Šiuo metu nesigailiu, 
kad nusprendžiau grįžti į Lietuvą“, 
- sakė buvusi emigrantė.

Kaip prisipažino optimistiškai 
nusiteikusi A.Dūdėnienė, grįžusi į 
Anykščius įkūrė mažąją bendriją 
ir ėmėsi gaminti konditerijos ga-
minius.

„Mano močiutė kepdavo šako-
čius, todėl aš apie jų gamybą labai 
daug žinau. Grybukus turbūt jau 
visi žino. Tokio verslo ėmiausi to-
dėl, kad apie jį svajojau nuo vai-
kystės. Pagalvojau, kad nenoriu 
kažkam dirbti, todėl įgyvendinau 
savo svajonę – turėti nuosavą vers-
lą“, - pasakojo A.Dūdėnienė.

Kol kas savo kepamų gami-
nių į Angliją neeksportuojan-
ti A.Dūdėnienė džiaugėsi, kad 
Anykščiuose stengiamasi padėti 
verslininkams. Moteris yra gavusi 
Anykščių rajono savivaldybės fi-
nansinę paramą verslui.

„Lietuvoje pradėti verslą nėra 
lengva“, - pastebėjo pašnekovė, 
atkreipusi dėmesį, kad didžiausias 
minusas verslui Anykščiuose – 
mažas gyventojų skaičius.

Buvusi emigrantė A.Dūdėnienė 
sako nematanti nieko blogo, kad 
vis daugiau jaunų žmonių palieka 
Lietuvą ir išvažiuoja gyventi bei 
dirbti į užsienį.

„Reikia pamatyti kitas šalis, ki-
tus žmones ir tada kitaip pradedi 
matyti pasaulį, supranti tuos skir-
tumus tarp šalių ir žmonių“, - sakė 
A.Dūdienė, pokalbio pabaigoje 
pridurdama, kad kiekvieno pasi-
rinkimas, ar po to grįžti į gimtąją 
šalį, ar pasilikti svetur.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Prieš 14 metų kartu su vyru Andriumi į Angliją išvykusi 38-erių Aurelija Dūdėnienė vieną dieną 
nusprendė, kad atėjo laikas sugrįžti į Lietuvą. Šiandien A.Dūdėnienė Anykščiuose vadovauja ma-
žajai bendrijai „Anykščių dvaras“, kepa konditerijos gaminius ir džiaugiasi galėdama sau mielą 
širdžiai darbą dirbti gimtojoje šalyje.

Aurelija ir Andrius Dūdėnai teigia į užsienį išvykę ne tik uždar-
biauti, bet ir pakeliauti.                   Nuotr. iš asmeninio albumo.

„Aš, apskritai, esu prieš LED 
ekraną ir manau, kad jam Anykš-
čiuose vietos nėra. Ekranas miesto 
centre – tai dar viena nesąmonė ir 
vizualinė tarša. Nors tiek besko-
nybių jau pridaryta, tai koks skir-
tumas, viena daugiau ar mažiau“, 
- reaguodamas į Anykščių rajono 
savivaldybės sprendimą LED lau-
ko ekraną įrengti Anykščių miesto 
centre, šalia kultūros centro, sakė 
architektas Kęstutis Indriūnas.

Architekto K.Indriūno nuomone, 
LED lauko ekrano pirkimui išleis-
tus tūkstančius buvo galima panau-
doti racionaliau.

„Mano nuomone, tie pinigai 
geriau būtų panaudoti „Eglutės“ 
darželio projekto korektūrai. Pilies 
projekto korektūrai pinigų negaila, 
o, matot, darželiui – gaila“, - stebė-
josi buvęs Anykščių rajono mero  

Kęstučio Tubio patarėjas K. Indriū-
nas.

Tęsdamas Anykščių miesto ar-
chitektūrinių sprendimų temą, 
K.Indriūnas dar sykį pažėrė kriti-
kos dėl miesto statinių apšvietimo 
sprendimų. 

„Būtų gražu, jei miestas per šven-
tes būtų skoningai apšviestas: rei-
kėtų nedėti bibliotekos ir kultūros 
centro šviečiančių „makaronų“, pa-
likti degti tik šviečiančias raides ant 
kultūros centro, o ant bibliotekos 
– seną apšvietimą, taip pat pakaktų 
šviečiančių sodų ir eglės. Be abejo, 
turėtų likti bažnyčios apšvietimas ir 
Anykščių miesto ženklai ant tilto ir 
Biliūno gatvėje“, - patarė architek-
tas K.Indriūnas.

Kategoriška dėl Anykščių mieste 
įrengto LED lauko ekrano ir kitų 
architektūrinių sprendimų buvo ir 
architektė Jolita Paužuolienė.

„Žiūrint kas tame LED lauko 
ekrane bus – ar „Always“, ar „Coca 
Cola“ reklama? Žinot, Anykščiai 
dabar yra panaši į didelę „furų“ 
stovėjimo aikštelę. Viena už kitą di-
desnė ir viena už kitą labiau rėkianti 
reklama. Visko Anykščių mieste 
yra per daug. Kažkas kažkur kaž-
ką matė ir dabar nori sukišti į vieną 
vietą. Turbūt niekas nesikonsultuo-
ja su profesionalais arba tų profesi-
onalų neturi“, - kalbėjo architektė 
J.Paužuolienė.

Humanitarinių mokslų, meno-
tyros daktarė, Lietuvos dailininkų 
sąjungos narė Jolanta Zabulytė pri-
sipažino pirmiausia nežinanti, kam 
Anykščiams prisireikė LED lauko 

ekrano.
„Nežinau, kokiam tikslui Anykš-

čiuose pastatytas LED ekranas – di-
deliuose miestuose juose rodomos 
reklamos, o kam bus naudojama 
čia?“, - stebėjosi J.Zabulytė.

Pasak menotyrininkės 
J.Zabulytės, vieta LED lauko ekra-
nui – svarstytina tema.

„Dėl vietos tokiam dideliam 
objektui erdvė prie Anykščių kul-
tūros centro veikiausiai pasirinkta 
dėl gero matomumo važiuojant 
arba einant, tačiau ekranas perne-
lyg aktyvus savo dydžiu (gal šiek 
tiek „suminkštės“ kontrastas, kai 
medžiai sužaliuos?). Kita vertus, 
sunku pasakyti, kuri kita vieta būtų 
tinkamesnė norint, kad tai būtų cen-
te ir ekrano turinys gerai matytųsi – 
gal kitoje pusėje šalia didžiųjų me-
džių ne toks aktyvus miesto erdvėje 
būtų?“, - svarstė J.Zabulytė.

Lapkričio 29 dieną posėdžiavusi 
Anykščių rajono taryba patvirtino 
komercinės reklamos transliacijos 
lauko ekrane įkainius. Anykščių 
rajono tarybos sprendimu, vienos 
savaitės transliacija lauko ekrane 
kainuos 35 Eur, dviejų savaičių – 60 
Eur, trijų savaičių – 85 Eur, o mėne-
sio transliacija – 100 Eur. Komerci-
nė reklama per dieną bus parodoma 
mažiausiai 150 kartų. Sprendimą 
dėl LED lauko ekrano reklamos 
įkainių rengusi laikinoji Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja Audronė Pajarskienė teigė, 
kad pasiūlyti įkainiai yra šiek tiek 
mažesni nei rinkos vidurkis. Šią 

paslaugą teiks Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras.

O štai reklaminis skydelis portale 
anyksta.lt mėnesiui kainuoja 70 Eur. 
Portalą anyksta.lt per parą  4 000 
unikalių vartotojų atverčia daugiau 
nei 20 000 kartų. Reklama rodoma 
24 valandas per parą, o skaitytojai 
ją, skirtingai nei lauke įrengtame 
ekrane, mato patogiai ir šiltai įsitai-
sę prie savo kompiuterių.

4,58 x 2,8 m dydžio LED lauko 
ekraną įrengė Anykščių rajono sa-
vivaldybės viešąjį pirkimą laimėju-
si UAB „Inseria“.

Opozicijai priklausantys Anykš-
čių rajono tarybos nariai teigė ne-
abejojantys, kad Anykščiuose pa-
statytą LED lauko ekraną Anykščių 
rajono savivaldybės vadovai sieks 
išnaudoti ir pačių reklamai, kadangi 
kitų metų pavasarį vyks savivaldos 
rinkimai. 

Dabar lauko ekranas rodo gražius 
vaizdelius apie Anykščių kraštą ir 
reklamuoja SPA paslaugas.

Specialistai teigia, kad LED lauko ekranas
darko Anykščių miesto veidą

(Atkelta iš 1 p.)

Architektas Kęstutis Indriū-
nas mano, kad LED lauko 
ekranui, apskritai, Anykš-
čiuose vietos nėra.

Architektė Jolita Paužuolie-
nė pastebi, kad Anykščiuose, 
trūkstant profesionalaus po-
žiūrio į miesto erdvių tvar-
kymą, Anykščiai panašėja į 
didelę „furų“ aikštelę.

Petras: „Dėl įsibrovimo į centrinę, senamiesčio dalį su ant pastolių pri-
montuotu elektroniniu reklamos skydu, manau, reikėtų stipriai nubausi rajono 
administraciją. Tokiems įrenginiams eksploatuoti labiau tiktų arčiau pramoni-
nio – prekybinio kvartalo, pvz., prie Bikuvos prekybos centro ar prie stadiono 
kitame miesto gale, tik ne centre, kur nesiderina nei architektūriniu, nei funkciniu 
aspektu.“

Anykščių patriotas: „labai gaila Anykščių. Miestelis toks subtilus. saugoma 
vieta valstybės. ir tiek beskonybes sukišti į miesto širdį. Baisu. Gaila. na, gal 
dabar jau žmonės supras?”

Aš: „Pats būtiniausias daiktas kaimui.”
Sąmokslo teorija: „Tuo metu tyliai patvirtinamos transliacijos kainos ir tvar-

ka, kad pirmumą transliacijai turi pirmieji pateikę prašymą. Visuomeninis komi-
tetas jau parašęs prašymą transliacijai iki 2018 03 15 dienos. Po balandžio bus 
nuspręsta, kad kainą galima didinti, o iki 2018 04 01 kaina bus minimali.“

(Komentarų kalba netaisyta, - red.pastaba)

balsai internete (anyksta.lt):

situacija



2018 m. gruodžio 8 d. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

pirmadienis 2018 12 10

sekmadienis 2018 12 09

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime 
kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Laimingasis Hansas 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa 
Eilunavičienė.
12:00 Kerintis Tailandas. Pietų 
rojus 
12:55 Paslaptingas šunų pasaulis 
2 
13:50 Puaro N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Riedėjo gniūžtė 
į pietus. 
21:55 (Ne)Tikros prancūziškos 
vestuvės N-7
23:30 Mumijos sugrįžimas N-14

06:05 Dienos programa.
06:10 “Madagaskaro pingvinai” (k) 
06:35 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 

07:05 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė” 
07:35 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:05 “Ogis ir tarakonai” 
08:15 Linksmosios pėdutės 
10:20 Muzikinė kaukė (k). 
13:00 Policijos akademija 3. Vėl 
apmokymuose N-7
14:45 Tėčio dienos rūpestis 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:50 Naktis su uošviu N14
00:35 Taktinis puolimas N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
08:30 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detektyvas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal moteris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Aplink Lietuvą. Miestai”. 
12:30 “Naujas imperatoriaus 
pokštas” 
14:00 “Gibė” N-7
15:50 “Nilo perlas” N-7
18:00 “Raudonas kilimas”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:40 “Non-Stop”. N-14
00:50 “Prarastasis miestas Z” 
N-14 (kart.)

06:20 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” (k) N-7
07:20 “Gamtos čempionai” (k) 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Amūras – Azijos Amazonė” 
11:40 “Velniški Stivo Ostino išban-
dymai” N-7
12:40 “Geriau vėliau, negu nieka-
da” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:30 “Nusikaltimų miestas” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - 
Rytas. 
19:30 Vėpla 
21:55 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
V” N14
22:55 “Gyvi numirėliai” N14
23:55 Baudžiamasis būrys (k) N14
01:50 Dingę be žinios (k) N14
        

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” 
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” 
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7
10:15 “Būrėja” (k) 
11:25 “Akloji” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
12:30 “Silvijos itališki valgiai” 
13:00 “Laukiam svečių su Reičele 
Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:55 “Būrėja” 
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 “Likimo šešėlis” N-7
23:05 Gyvenimo vingiai N-7
01:15 Pasimatymo filmas (k) N14
 

 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Grupės „Pelenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies paliesti. 20 
metų kartu“. (kart.).
07:40 Kultūrų kryžkelė. Menora 
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.).
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. (kart.).
09:00 Sporto galia. Jordanijos 
karališkosios žirgų lenktynės 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
10:30 Atspindžiai. 
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Pradėk nuo savęs. 
13:00 Stop juosta.
13:25 Dainuoju Lietuvą. 
15:55 Šventadienio mintys. (kart.).
16:20 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
16:45 Mokslo ekspresas. 
17:05 (Ne)emigrantai 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Istorijos perimetrai. 1 d. 
Vilniaus Seimas. 
19:40 Premjera. Dauntono abatija 
1 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
22:00 Rokiškis – Lietuvos kultūros 
sostinė. 
23:30 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:15 Hičkokas ir Triufo N-7 (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Kultūra+”. 
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7

08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” 
08:30 “Nanetės vaikystė”. 
09:00 “Benas Tenas”. 
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė” 
10:00 “Lego Nindžago”. 
11:00 “Pingviniuko Lolo nuoty-
kiai”. (kart.)
11:25 “Geltonkaklė” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.)
12:00 “Išradėjas Rastis”. 
13:00 “Taisiukai”. 
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
15:00 “Sveikatos medis”. 
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių” 
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Šokiai!” 
20:00 “Pingviniuko Lolo nuotykiai” 
20:35 “Svetimas balsas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Gruodžio nuotaka” N-7
22:50 “Kalėdinis netikėtumas” 
N-7 (kart.)
00:40 “Šokiai!”. (kart.)

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Ledo kelias” N-7
07:25 “Pavojus migracijoms” 
(kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu““. 
11:00 “100% Dakaro”. N-7
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Pavojus migracijoms” 
14:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7

16:00 “Aliaskos geležinkeliai” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
17:30 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “Dainų dvikova” N-7
00:00 “Skorpionas” (kart.) N-7

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. G. E. Mohl - 
Basanavičienė“. 
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Cukrus prieš riebalus“. 
N-7.
11.15 4 kampai. 
11.45 „Skonio reikalas“. 
12.15 Lryto popuri. 
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.00 „Ant bangos“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
17.00 „Patriotai“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Svetimų troškimų sūkurys“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Svetimų troškimų sūku-
rys“. N-7.
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7.
00.45 „Širdies plakimas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
09:10 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis N-7 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Genijus. Pikasas N-14 
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:35 “Madagaskaro pingvinai”  
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 
09:05 “Rimti reikalai” N-7 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7 
10:20 KK2 penktadienis (k).  
12:00 “Meilės sparnai”  

13:00 “Gyvenimo daina” N-7 
14:00 “Aukštakulnių kerštas”  
15:00 “Dvi širdys” N-7 
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Lituanos Locos. N-7.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:27 Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 1634.  
22:30 Terminatorius. Genesys 
N14 
01:00 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.) 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Meilės žiedai” N-7 
12:00 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:25 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Visi mes žmonės”.  
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Geras, blogas ir negyvas” 
N-14 
23:45 “Kaulai” N-14 
00:40 “Vaiduoklių ieškotojai” N-14 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Stoties policija” (k) N-7 
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7 
09:30 “Šuo” (k) N-7 
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:40 “Reali mistika” N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7 
13:45 “Stoties policija” N-7 
14:45 “Paskutinis faras” N-7 
15:45 “Šuo” N-7 
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7 
18:00 Info diena. 
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:30 “Varom!” N-7 
21:00 Eilinis Džo. Kerštas N-7 
23:10 Nepalaužiama drąsa (k) 
N14 
01:40 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
V” (k) N14

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”  
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k)  
11:05 “Akloji” (k)  
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
13:05 “Muča Luča”  
13:30 “Tinginių miestelis”  
14:00 “Antinas Gudruolis”  
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7 
15:25 “Savas žmogus” N-7 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-

ninkės” N-7 
19:55 “Alisa Never” N-7 
21:00 Mergišiaus praeities vai-
duokliai N14 
23:05 “Mano lemties diena” N-7 
01:00 “Nebylus liudijimas” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. (kart.). 
07:00 Linija, spalva, forma. 
(kart.). 
07:30 Auklė Mun (kart.). 
07:40 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:55 Džeronimas 
08:20 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Savaitė. 
13:10 Daiktų istorijos. (kart.). 
14:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.). 
14:25 Dauntono abatija 1 (kart.). 
15:15 Stop juosta (kart.). 
15:40 Auklė Mun  
15:50 Riteris Rūdžius  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi.  
19:15 Jos istorija. Moterų galia. 
Religija  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Karolis IV: valdžios kaina 
N-14 

23:15 Istorijos detektyvai.  
24:00 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Pingviniuko Lolo nuoty-
kiai” (kart.) 
07:05 “Svetimas balsas” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7 
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.) 
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) 
11:05 “Gruodžio nuotaka”.  
12:55 “Mažųjų gyvūnėlių krautu-
vė” (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės”  
14:55 “Pamilti vėl”  
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7 
20:00 “Mes su Džeku”  
20:15 “Pirštinaitė”  
20:30 “Begemotas, kuris bijojo 
skiepų”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Kalėdų stebuklas 
Niujorke” N-7 
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7 
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Autopilotas”. (kart.) 
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) 
N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 

12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7 
13:30 “Univeras” N-7 
14:30 “Televitrina”.  
15:00 “Havajai 5.0” N-7 
16:00 “Bibliotekininkai” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Moderni šeima” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Paskutinis raganų me-
džiotojas” N-14 
23:00 “Katakombos” S 
00:50 “Daktaras Hausas” N-14 

06.00 Programa. 
06.05 TV parduotuvė. 
06.25 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte.  
07.00 Šiandien kimba. Laida 
žvejams.  
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7 
11.10 „Albanas“ N-7 
12.20 „Gurovo bylos. Mirtis tie-
sioginiame eteryje“ N-7 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Miškinis“ N-7 
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7 
16.00 Reporteris.  
16.58 Orai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.53 Orai. 
18.55 „Gluchariovas“ N-7 
20.00 Reporteris. 
20.28 Orai. 
20.30 Nuoga tiesa.  
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 Adomo obuolys. N-7 
00.00 „Gluchariovas“ N-7 



2018 m. gruodžio 8 d.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2018 12 11

trečiadienis 2018 12 12

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
08:40 Labas rytas, Lietuva. 
09:00 Senis N-7
10:00 Tiesioginė transliacija iš LR 
Seimo. 2019 m. valstybės biudže-
to ir savivaldybių biudžetų finan-
sinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 
projekto priėmimas  
13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. 
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Premjera. 12 beždžionių 
2 N-14 
23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:35 “Madagaskaro pingvinai”  
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”  

09:05 “Rimti reikalai” N-7 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7 
10:20 KK2 (k). N-7.  
10:55 Nuo... Iki... (k).  
11:25 Lituanos Locos (k). N-7.  
12:00 “Meilės sparnai”  
13:00 “Gyvenimo daina” N-7 
14:00 “Aukštakulnių kerštas”  
15:00 “Dvi širdys” N-7 
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Lituanos Locos. N-7.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7 
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Patriotų diena N14 
01:20 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.) 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Meilės žiedai” N-7 
12:00 “Svotai”. N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:25 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Prieš srovę”. N-7 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  

22:00 “Aukštis” N-14 
23:45 “Kaulai” N-14 
00:45 “Vaiduoklių ieškotojai” N-14 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Stoties policija” (k) N-7 
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7 
09:30 “Šuo” (k) N-7 
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
13:45 “Stoties policija” N-7 
14:45 “Paskutinis faras” N-7 
15:45 “Šuo” N-7 
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7 
18:00 Info diena. 
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Saugotojas N14 
22:55 Eilinis Džo. Kerštas (k) N-7 
01:05 “Dingęs” N14.

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Alisa Never” (k) N-7 
07:55 “Svajonių princas”  
09:55 “Būrėja”  
10:30 “Būrėja” (k)  
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis”  
14:00 “Antinas Gudruolis”  
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7 
15:25 “Savas žmogus” N-7 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 

19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7 
19:55 “Alisa Never” N-7 
21:00 Midsomerio žmogžudystės 
X. Vidinis žvėris N-7 
23:05 “Mano lemties diena” N-7
01:00 “Nebylus liudijimas” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. (kart.). 
07:05 Misija: Vilnija. (kart.). 
07:30 Auklė Mun (kart.). 
07:40 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:55 Džeronimas  
08:20 Mokslo sriuba. (kart.). 
08:45 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Anapus čia ir dabar. (kart.). 
13:00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas trumpajame 25 m baseine. 
Pusfinaliai ir finalai.  
15:00 Jos istorija. Moterų galia. 
Religija (kart.). 
15:50 Riteris Rūdžius  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora  
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
19:00 ARTi. Veidai.  
19:15 Lenkijos ankstyvosios 
istorijos paslaptys. Paslaptingasis 
dinastijos lopšys  
20:10 Kultūros diena. 
20:25 Visada šalia atletų. 
Lietuvos tautinio olimpinio komite-
to 30-mečiui skirtas filmas. 
20:55 FIBA Čempionų lyga. 
Antverpeno „Giants“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“.  
23:00 Komisaras ir jūra N-14 

00:30 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Mes su Džeku” (kart.) 
06:45 “Pirštinaitė” (kart.) 
07:00 “Begemotas, kuris bijojo 
skiepų” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7 
09:30 “Kelionių panorama”.  
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) 
11:00 “Kalėdų stebuklas Niujorke” 
N-7 (kart.) 
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.) 
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės”  
14:55 “Pamilti vėl”  
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Gudrutis”  
20:15 “Senis klajūnas”  
20:30 “Krokodilas Gena” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Kalėdinė pasaka” N-7 
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.) 
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras” (kart.) N-7 

14:30 “Televitrina”.  
15:00 “Havajai 5.0” N-7 
16:00 “Bibliotekininkai” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Moderni šeima” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Baradač ius”.  
21:30 TIESIOGIAI Europos tau-
rės krepšinio rungtynės. Turino 
“Fiat” - Vilniaus “Rytas”. 
23:30 “Pasitikėjimas” N-14 
00:30 “Daktaras Hausas” N-14

06.00 Programa. 
06.05 TV parduotuvė. 
06.25 Skonio reikalas.  
07.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
07.10 Skinsiu raudoną rožę.  
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7 
09.00 Adomo obuolys. N-7 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7 
11.10 „Albanas“ N-7 
12.20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 
N-7 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.58 Orai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7 
18.00 Reporteris.  
18.53 Orai. 
18.55 „Gluchariovas“ N-7 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai. 
21.00 Patriotai. N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 Nuoga tiesa.  
00.30 Lryto popuri. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
09:10 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Gyvenimas.  
20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Mano mama gamina 
geriau!  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Paskutinė karalystė 1 N-14 
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:35 “Madagaskaro pingvinai”  
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 
09:05 “Rimti reikalai” N-7 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7 

10:20 KK2 (k). N-7.  
10:55 Nuo... Iki... (k).  
11:25 Lituanos Locos (k). N-7.  
12:00 “Meilės sparnai”  
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”  
15:00 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Lituanos Locos. N-7.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Išnykimas N14.  
00:50 “Juodasis sąrašas” N-7.

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Tavo supergalia”. (kart.) 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Meilės žiedai” N-7 
12:00 “Svotai”. N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:25 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Ginkluotas atsakas” N-14 
22:25 “Vikinglotto”.  
22:30 TĘSINYS “Ginkluotas 

atsakas” N-14 
23:55 “Kaulai” N-14 
00:40 “Vaiduoklių ieškotojai” N-14

07:00 “Vaikai šėlsta”  
07:30 “Stoties policija” (k) N-7 
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7 
09:30 “Šuo” (k) N-7 
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7 
13:40 “Stoties policija” N-7 
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7 
15:45 “Šuo” N-7 
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7 
18:00 Info diena. 
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:30 “Varom!” N-7 
21:00 Užpuolikai N14 
23:10 Saugotojas (k) N14 
01:05 “Sostų karai” N14

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Alisa Never” (k) N-7 
07:55 “Svajonių princas”  
09:55 “Būrėja”  
10:30 “Akloji”  
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šei-
mininkės” (k) N-7 
12:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
13:05 “Muča Luča”  
13:30 “Tinginių miestelis”  
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7 
15:25 “Savas žmogus” N-7 
16:30 “Būk su manim” N-7 

18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šei-
mininkės” N-7 
19:55 “Alisa Never” N-7 
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės X. Kingo krištolas N-7 
23:05 “Mano lemties diena” N-7 
01:00 “Nebylus liudijimas” N14 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. (kart.). 
06:55 Mokslo ekspresas. (kart.). 
07:10 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.). 
07:40 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:50 Džeronimas  
08:15 Pradėk nuo savęs. (kart.). 
08:45 Misija knygnešys (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.). 
13:00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas trumpajame 25 m baseine. 
Pusfinaliai ir finalai.  
15:05 Linija, spalva, forma. (kart.). 
15:40 Auklė Mun  
15:50 Riteris Rūdžius  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.  
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – Bolonijos 
„Segafredo Virtus“.  
21:00 Kultūros diena. 
21:30 Komivojažierius N-14 
23:30 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“.  
00:20 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Gudrutis” (kart.) 
06:45 “Senis klajūnas” (kart.) 
07:00 “Krokodilas Gena” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7 
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.) 
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) 
11:05 “Kalėdinė pasaka” N-7 
(kart.) 
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.) 
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės”  
14:55 “Pamilti vėl”  
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7 
20:00 “Gudrutis ieško draugo”  
20:15 “Burtininko Bachramo 
palikimas”  
20:35 “Baltoji pelytė” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”.  
21:00 “Norų medis” 
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” (kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Statybų gidas”. (kart.) 
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” N-7 
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”.  
15:00 “Havajai 5.0” N-7 

16:00 “Bibliotekininkai” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Moderni šeima” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Filologyno berniukai” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Baradač ius”.  
21:30 “6 kadrai” N-7 
21:45 TIESIOGIAI UEFA čempi-
onų lygos rungtynės. “AFC Ajax” 
- “FC Bayern Munchen”. 
23:50 “Pasitikėjimas” N-14 
00:50 “Daktaras Hausas” N-14

06.00 Programa. 
06.05 TV parduotuvė. 
06.25 Lietuva tiesiogiai.  
07.00 Vantos lapas. N-7 
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7 
09.00 Patriotai. Žurnalistinių tyri-
mų laida. N-7 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7 
11.10 „Albanas“ N-7 
12.20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 
N-7 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7 
18.00 Reporteris.  
18.53 Orai. 
18.55 „Gluchariovas“ N-7 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.58 Orai. 
21.00 Ant bangos. N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 Patriotai. N-7 
00.00 „Gluchariovas“ N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
09:10 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 Gyvenimas. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Specialus tyrimas.  
20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Premjera. Prieš audrą 
2 N-14 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:35 “Madagaskaro pingvinai”  
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7 
09:05 “Rimti reikalai” N-7 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7 
10:20 KK2 (k). N-7.  

10:55 Nuo... Iki... (k).  
11:25 Lituanos Locos (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai”  
13:00 “Gyvenimo daina” N-7 
14:00 “Aukštakulnių kerštas”  
15:00 “Dvi širdys” N-7 
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7 
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Šešios dienos N14 
00:25 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) 
N-7 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Meilės žiedai” N-7 
12:00 “Svotai”. N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Farai”.  
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Žmonijos biuras” N-14 
23:55 “Kaulai” N-14 
00:55 “Vaiduoklių ieškotojai” 

N-14 

07:00 “Didžiojo sprogimo teo-
rija” N-7
07:30 “Stoties policija” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Reali mistika” N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Didvyris ir Siaubas N14
23:05 Paskutinė tvirtovė (k) N14
01:45 “Dingęs” N14

07:00 “Vaikai šėlsta”  
07:30 “Stoties policija” (k) N-7 
08:30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7  
09:30 “Šuo” (k) N-7 
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7 
13:40 “Stoties policija” N-7 
14:40 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7 
15:45 “Šuo” N-7 
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7 
18:00 Info diena. 
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:30 “Varom!” N-7

21:00 “Delta” būrys N14 
23:45 Užpuolikai (k) N14 
01:50 “Sostų karai” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Vilnius Jazz 2018. Ping 
Machine (kart.). 
07:00 Sporto galia  
07:30 Auklė Mun (kart.). 
07:40 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:55 Džeronimas  
08:20 Į sveikatą. (kart.). 
08:45 Misija knygnešys (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Stambiu planu. (kart.). 
13:00 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas trumpajame 25 m basei-
ne. Pusfinaliai ir finalai.  
15:05 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.). 
15:40 Auklė Mun  
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.  
18:15 Misija knygnešys. 
19:15 Pokalbiai pas Bergmaną. 
Nuotykiai  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Jaunasis Popiežius N-14 
23:20 Anapus čia ir dabar.  
00:05 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Gudrutis ieško draugo” 
(kart.) 

06:45 “Burtininko Bachramo 
palikimas” (kart.) 
07:05 “Baltoji pelytė” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7 
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.) 
N-7 
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) 
11:05 “Norų medis” (kart.) 
13:25 “Benas Tenas”. (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės”  
14:55 “Pamilti vėl”  
15:55 “Maištingas angelas” 
N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7 
20:00 “Ką pasakė Kakė 
Makė?”. 
20:15 “Grąžinkite Reksą” 
20:35 “Dažytas lapinas”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai”.  
21:00 “Rainos Kalėdos”  
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Filologyno berniukai” 
(kart.) N-7 
07:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” (kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.) 
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) 
N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7 
13:30 “Univeras” (kart.) N-7 

14:30 “Televitrina”.  
15:00 “Havajai 5.0” N-7 
16:00 “Bibliotekininkai” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Moderni šeima” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Filologyno berniukai” 
N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Ranka, verta milijono” 
N-7 
23:30 “Pasitikėjimas” N-14 
00:40 “Daktaras Hausas” N-14

 
06.00 Programa. 
06.05 TV parduotuvė. 
06.25 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Kaimo akademija.  
07.30 Lryto popuri.  
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7. 
09.00 Ant bangos. N-7 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7 
11.10 „Albanas“ N-7. 
12.20 „Gurovo bylos. Trys 
dienos“ N-7. 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Miškinis“ N-7. 
14.55 „Gluchariovas“ N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.58 Orai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7 
18.00 Reporteris.  
18.53 Orai. 
18.55 „Gluchariovas“ N-7 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai. 
21.00 Ant bangos. N-7 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 Ant bangos. N-7 
00.00 „Gluchariovas“ N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva. 
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 
09:10 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis N-7 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
3 N-7 
11:10 Komisaras Reksas N-7 
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.). 
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Seserys N-7 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas.  
22:50 Užmirštieji N-14 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:35 “Madagaskaro pingvinai”  
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 
09:05 “Rimti reikalai” N-7 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7 
10:20 KK2 (k). N-7  
10:55 Valanda su Rūta (k). 

12:00 “Meilės sparnai”  
13:00 “Gyvenimo daina” N-7 
14:00 “Aukštakulnių kerštas”  
15:00 “Dvi širdys” N-7 
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Gyvūnų policija. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Betmenas prieš 
Supermeną. Teisingumo aušra 
N-7 
00:05 “Delta” būrys 2. Kolumbijos 
grandis N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Farai”. (kart.) 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Meilės žiedai” N-7 
12:00 “Svotai”. N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:25 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Mažoji undinėlė”  
21:10 “Toras. Tamsos pasaulis” 
N-7 
23:30 “Įstatymus gerbiantis pilietis”. 
N-14 
01:35 “Ginkluotas atsakas” N-14 
(kart.) 

07:00 “Vaikai šėlsta”  
07:30 “Stoties policija” (k) N-7 
08:30 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7 

09:30 “Šuo” (k) N-7 
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
13:40 “Stoties policija” N-7 
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
N-7 
15:45 “Šuo” N-7 
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7 
18:00 NKL čempionatas. Jonavos 
“Sintek” - Molėtų “Ežerūnas”.  
20:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
21:00 Logano karas. Susaistytas 
garbės N14 
22:55 “Delta” būrys (k) N14 
01:30 “Sostų karai” N14

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Alisa Never” (k) N-7 
07:55 “Svajonių princas”  
09:55 “Būrėja”  
10:30 “Akloji”  
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
13:05 “Muča Luča”  
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7 
15:25 “Savas žmogus” N-7 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7 
19:55 “Alisa Never” N-7 
21:00 “Byla” N14 
23:00 Visi geri dalykai N14 
01:05 “Nebylus liudijimas” N14

 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Vilnius Jazz 2018. Vincent 
Courtois (kart.). 
07:05 Už kadro. (kart.). 
07:30 Auklė Mun (kart.). 
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
07:55 Džeronimas  
08:20 Garsiau. (kart.). 
08:45 7 Kauno dienos (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.). 
13:00 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas trumpajame 25 m basei-
ne. Pusfinaliai ir finalai.  
15:00 Pokalbiai pas Bergmaną. 
Nuotykiai (kart.). 
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kelias. (kart.). 
18:20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19:20 Kiotas. Romantiška pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis. 
Sagano vasara. Daikaku-dži 
šventykla  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Moterys ties nervų krizės 
riba N-14 
22:55 Monika Linkytė su styginių 
kvintetu. 
24:00 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”. 
(kart.) 
06:40 “Grąžinkite Reksą” (kart.) 

07:00 “Dažytas lapinas” (kart.) 
07:15 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7 
09:30 “Pasaulis pagal moteris”. 
(kart.) 
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) 
11:05 “Rainos Kalėdos” (kart.) 
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.) 
13:25 “Benas Tenas”. (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės”  
14:55 “Pamilti vėl”  
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Pasaka apie popą ir jo 
darbininką Mulkį”  
20:25 “Trys pingvinai” 
20:40 “Svetimi pėdsakai”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”.  
21:00 “Kalėdų stotis” N-7 
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Filologyno berniukai” 
(kart.) N-7 
07:00 “Jokių kliūčių!” (kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.) 
N-7 
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras” N-7 
14:30 “Televitrina”.  
15:00 “Havajai 5.0” N-7 
16:00 “Bibliotekininkai” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Moderni šeima” N-7 

19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Farai”. N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Naktis ‘Roksberio’ klube” 
N-7 
23:45 Eurolygos rungtynės. 
Miuncheno “Bayern” - Kauno 
“Žalgiris”. 
01:35 “Ranka, verta milijono” N-7 
(kart.)

06.00 Programa. 
06.05 TV parduotuvė. 
06.25 Lietuva tiesiogiai.  
07.00 Adomo obuolys. N-7. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7. 
09.00 Nuoga tiesa.  
10.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
10.40 Čempionai.  
11.15 Ant bangos. N-7. 
12.20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 
N-7 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Miškinis“ N-7. 
14.55 „Gluchariovas“ N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte.  
16.58 Orai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.53 Orai. 
18.55 „Gluchariovas“ N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte.  
20.58 Orai. 
21.00 Adomo obuolys. N-7. 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 Ant bangos. N-7. 
00.00 „Gluchariovas“ N-7. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus 
skaičius. 
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 
07:00 Gimtoji žemė.  
07:30 Žavusis princas  
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Didžiosios gyvūnų mi-
gracijos. Šiauriniai elniai  
12:55 Baltieji liūtai. Gimę lais-
vėje. Kova dėl išgyvenimo 
13:50 Džesika Flečer 5 N-7 
15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Teisė žinoti.  
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Maltiečių sriuba 2018.  
23:10 Ekspromtas N-14 
01:00 Užmirštieji N-14(kart.). 

06:05 Dienos programa. 
06:10 “Madagaskaro pingvinai” 
(k)  
06:35 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
07:05 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė”  
07:35 “Neramūs ir triukšmingi”  
08:05 “Riterių princesė Nela”  
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”  
09:00 “Ogis ir tarakonai”  
09:30 Nebijok pažinti.  
10:00 Sniego mūšis  
11:45 Šnipų vaikučiai 2. 

Prarastų svajonių sala  
13:50 Eisas Ventura. Kai gamta 
šaukia N-7 
15:40 “Mažylis” Tomis N-7 
17:30 Bus visko.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Batuotas katinas Pūkis  
21:10 Kung Fu Joga N-7 
23:25 Džo Purvinis. Gražuolis 
nevykėlis N14 
01:40 Betmenas prieš 
Supermeną. Teisingumo aušra 
(k) N-7

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.) 
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7 
07:30 “Aladinas”  
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
09:00 “Virtuvės istorijos”.  
09:30 “Gardu Gardu”.  
10:00 “Svajonių ūkis”.  
10:30 “Tavo supergalia”.  
11:00 “Kelionių panorama”.  
11:30 “Ežiukas Bobis”  
13:15 “Šoklieji bičiuliai”  
14:55 “Bibliotekininkai” N-7 
15:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7 
17:25 “Laimingas, nes gyvas”. 
N-7 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”.  
19:25 “Eurojackpot”.  
19:30 “Vienas namuose 2: 
pasiklydęs Niujorke” N-7 
22:00 “Nematomi skaičiai” N-7 
00:30 “Toras. Tamsos pasaulis” 
N-7 (kart.)

06:15 “Didžiojo sprogimo teorija” 
(k) N-7 
07:15 “Vaikai šėlsta” (k)  
08:45 Sveikatos ABC televitrina.  
09:00 “Varom!” (k) N-7
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”  
10:30 “Amūras – Azijos 
Amazonė”  
11:35 “Velniški Stivo Ostino 
išbandymai” N-7 
12:40 “Geriau vėliau, negu nie-
kada” N-7 
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7 
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7 
17:00 Betsafe–LKL. Skycop - 
Neptūnas.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:05 Elijaus knyga N14 
00:25 Dingę be žinios 2 N14

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pragaro katytė”  
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7 
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7 
10:25 “Būrėja” (k)  
11:35 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai”  
12:05 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai”  
12:35 “Akloji” (k)  
13:45 “Nekviesta meilė 3”  
15:45 “Širdele mano” N-7 
17:45 “Akloji”  
18:55 “Būrėja”  
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7 
21:00 Prieblanda. Sielų šnabž-
desiai N14 
23:00 Skaistuolė amerikietė N14 
00:45 Visi geri dalykai (k) N14

 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Duokim garo. 
07:30 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.). 
08:00 Misija: Vilnija.  
08:30 ARTS21. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau. (kart.). 
10:00 Į sveikatą.  
10:30 Garsiau.  
11:00 Už kadro.  
11:30 Mokslo sriuba.  
12:00 Pasikalbėk su manimi 
eilėmis.  
13:00 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas trumpajame 25 m basei-
ne. Pusfinaliai ir finalai.  
15:15 ARTi. Veidai. (kart.). 
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
16:00 Euromaxx.  
16:30 Klauskite daktaro  
17:20 Stilius 
18:15 Daiktų istorijos.  
19:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jurgis Šaulys 
19:45 Stambiu planu.  
20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 Tobuli svetimšaliai N-7 
22:25 Aktoriaus Sauliaus Sipario 
60-mečiui. Bernardas Šo. Velnio 
mokinys.  
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:45 “Televitrina”. 
07:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7 
08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai”  
08:30 “Nanetės vaikystė”.  
09:00 “Benas Tenas”.  
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė” 
10:00 “Lego Nindžago”.  

11:00 “Pasaka apie popą ir jo 
darbininką Mulkį” (kart.) 
11:25 “Svetimi pėdsakai” (kart.) 
11:35 “Trys pingvinai” (kart.) 
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
12:00 “Reindžeris Robas” 
13:00 “Taisiukai”.  
14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
15:00 “Tavo augintinis”.  
15:30 “Kalėdos Džeimio na-
muose”.  
16:30 “Džeimio Oliverio 
Kalėdos”.  
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7 
18:05 “Šokiai!”  
20:00 “Mažylis ir Karlsonas”  
20:25 “Patikima priemonė”.  
20:35 “Tai nutiko žiemą” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”.  
21:00 “Kitas Kalėdų bučinys” N-7 
22:50 “Kalėdų stotis” N-7 (kart.) 
00:45 “Šokiai!” (kart.)

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7 
07:30 “Pavojus migracijoms” 
(kart.) 
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
09:00 “Vienam gale kablys” 
(kart.) 
09:30 “Statybų gidas”.  
10:00 “Gazas dugnas”. 
10:30 “Autopilotas”.  
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. 
11:30 “Sandėlių karai” N-7 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7 
13:00 “Pavojus migracijoms”  
14:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” N-7 
15:00 “Ledo kelias” N-7 
16:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7 

17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Skorpionas” N-7 
19:00 “Amerikos talentai” N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Grotos gyvenimui” N-14 
01:10 “Naktis ‘Roksberio’ klube” 
N-7 (kart.)

07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Marija De Neri – 
Oginskienė“.  
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7. 
08.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
08.45 Skinsiu raudoną rožę.  
09.30 Vantos lapas. N-7. 
10.00 Skonio reikalas.  
10.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte.  
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7. 
13.15 „Šeimininkė“ N-7. 
15.35 TV parduotuvė. 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Čempionai.  
16.50 4 kampai.  
17.25 „Neišsižadėk“ N-7. 
18.00 Žinios. 
18.28 Orai. 
18.30 „Neišsižadėk“ N-7. 
20.00 Žinios. 
20.23 Orai. 
20.25 „Mentalistas“ N-7 
22.00 Žinios. 
22.28 Orai. 
22.30 „Mentalistas“ N-7
23.10 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ N-7 
01.15 „Moterų daktaras“ N-7

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo laikraštyje kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
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Paroda Lietuvos bibliografui ir 
Anykščių krašto praeities tyrėjui

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto doku-
mentų ir kraštotyros skyriuje nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 31 
d. veikia literatūros paroda „Prof. dr. Osvaldas Janonis – Lietu-
vos bibliografas ir Anykščių krašto praeities tyrėjas“. 

Jau visą dešimtmetį kraštietis 
Vilniaus universiteto Knygotyros 
ir dokumentotyros instituto afili-
juotasis prof. O. Janonis aktyviai 
bendradarbiauja su Anykščių vie-
šąja biblioteka, yra jos globėjas,  
konsultuoja kolegas bibliotekinio-
bibliografinio darbo klausimais, 
siūlo ir įgyvendina įvairias, su 
knygos populiarinimu susijusias 
unikalias idėjas, vykdo bendrus lei-
dybos projektus. Titaniškus darbus 
kraštietis prof. O. Janonis yra atli-
kęs Lietuvos bibliografijos srityje 
bei tyrinėdamas gimtojo Anykščių 
krašto, ypač Surdegio miestelio ir 
jo aplinkinių kaimų istoriją.                

Paroda susideda iš dviejų dalių – 
pirmojoje eksponuojami leidiniai, 
atskleidžiantys prof. dr. O. Janonį, 
kaip Lietuvos bibliografą, į antrąją 
yra sudėtos knygos, kurias profe-
sorius išleido tyrinėdamas Surde-
gio bei Anykščių krašto praeitį. 

Prof. O. Janonis yra bibliogra-
fijos metodologijos autorius bei 
dažniausiai cituojamas autorius 
net tarptautiniu mastu, kai yra kal-
bama apie bibliografijos mokslą. 
Bibliotekoje veikiančioje parodoje 
eksponuojami įvairūs bibliografi-
jos leidiniai, kuriuos mokslinin-
kas parengė, sudarė vienas arba 
su bendraautoriais, recenzavo ar 
buvo redakcinės kolegijos narys. 
Beveik dvi dešimtys knygų yra 
skirtos Anykščių krašto praeičiai, 
daugiausia Surdegio miestelio, 
kuriame prabėgo jo vaikystė, tyri-
nėjimui. 

Paklaustas, kaip suranda tiek 
laiko darbuotis archyvuose, ieš-
koti, sisteminti medžiagą ir rengti 
knygas, profesorius atsako: „Kaip 
ir visi kraštotyrininkai, „užside-
giau“, susidomėjau ir nebegalė-
jau ramiai sėdėti namuose. Taip 
paieškos bet kokių duomenų apie 
Surdegį archyvuose, muziejuose, 
bibliotekose tapo mano kasdieni-
niu darbu...“.  

Šiais metais prof. O. Janonis 
kartu su Anykščių viešosios bibli-
otekos kraštotyrininkėmis sudarė 
bibibliografinio žodyno „Anykš-
čių kraštotyrininkai“ antrąją dalį 
„Bibliografinė medžiaga (1889–
2017)“, vienas parengė ir išleido 
jo paties sumanytos knygų serijos 
„Surdegiečio bibliotekėlė“ ketvir-
tąją knygą „Surdegis: bibliografi-
jos rodyklė (1622–2017)“.

Šios knygos pratarmėje autorius 
rašo: „Anykščių rajono Troškūnų 
seniūnijos Surdegio miestelis turi 
seną įspūdingą praeitį. Švč. Mer-
gelė Marija jame apsireiškė beveik 
aštuoniais dešimtmečiais anksčiau 
nei Šiluvoje. Iki šiol po bažnyčia 
išliko stebuklingas šaltinėlis, o Sur-
degio Dievo Motinos ikona, kurios 
kopija paplito ne tik Lietuvoje, bet 
ir Latvijoje bei Rusijoje, yra viena 
iš penkių šalies ikonų, kurią nuo 
seno garbina visi krikščionys – ir 
katalikai, ir stačiatikiai“. 

Pasak profesoriaus, šalies ar-
chyvuose išlikę daug archyvinių 
dokumentų, kuriuose užfiksuoti 
įvairūs Surdegio miestelio istorijos 
puslapiai. Tam, kad būtų lengviau 
orientuotis dokumentų masyve, 

bibliografas parengė bibliografijos 
rodyklę. Kaip ir visus kitus leidi-
nius apie Surdegį, prof. O. Janonis 
minėtą rodyklę išleido savo lėšo-
mis. 

Jeigu reikėtų išvardinti visą 
anykštėno mokslininko darbų są-
rašą, jis būtų be galo ilgas... 

Prof. O. Janonio autobibliografi-
nėje rodyklėje dr. Regina Varnienė 
parašė: „<...> Surdegyje, žaibiškai 
pralėkusi vaikystė įsirėžė Osvaldo 
atmintin ir širdin. Ką reiškia būti 
susijusiam su kraštu? Manoma, 
kad tikrai glaudus santykis su kraš-
tu bus tada, kai žmogus ne tik jaus 
jo grožį, bet ir jį pažins<...>“. Pa-
žinti Anykščių kraštą būsimajam 
profesoriui padėjo mama, šviesaus 
atminimo bibliotekininkė Veroni-
ka Genčiauskienė. Jos dėka meilė 
gimtinei ir spausdintam žodžiui 
lydėjo Osvaldą nuo mažų dienų. 
Mama dirbdama Ramaškonių, 
Surdegio kaimų bibliotekose sudo-
mino sūnų knygomis ir biblioteki-
ninkyste. Pasirinkęs bibliotekinin-
ko-bibliografo profesiją O. Janonis 
daug dienų praleido bibliotekose ir 
archyvuose. 1974 m. surinkęs ar-
chyvinę bei spausdintą kraštotyros 
medžiagą, mokslininkas parengė 
Surdegio bibliotekos istoriją, kuri 
buvo skirta paminėti bibliotekos 
25-ąsias gyvavimo metines. Tai 
buvo ne tik geriausia, bet ir viena 
pirmųjų parašytų Anykščių rajono 
bibliotekų istorijų.

Prof. O.Janonis gimė Netikiškių 
kaime, Anykščių rajone. Mokėsi 
įvairiose Anykščių krašto moky-
klose. Tačiau didžiausi O. Janonio 
prisiminimai iš mokslų Surdegio 
aštuonmetėje mokykloje, nors po 
to mokėsi ir baigė Troškūnų vi-
durinę mokyklą. 1966–1970 m. 
studijuodamas Vilniaus universi-
teto Istorijos ir filologijos fakultete 
bibliotekininkystę ir bibliografiją, 
O. Janonis įgijo mokslinio bibli-
otekininko-bibliografo išsilavini-
mą. 1970–1971 m. kraštietis dirbo 
Lietuvos respublikinės bibliotekos 
(Vilnius) Lituanistikos-kraštotyros 
skyriuje bibliografu ir vyresniuoju 
redaktoriumi. 1971 m. buvo pa-
kviestas dirbti vyresniuoju dėsty-
toju Vilniaus universiteto Kauno 
vakariniame fakultete. Penkeri pe-
dagoginio darbo metai atskleidė jo 
pedagoginius sugebėjimus, išryš-
kino polinkį moksliniam darbui. 
1971–1972 m. jis buvo Politinės 
ekonomijos katedros dėstytojas, 
1972–1979 m. – naujai įkurtos 
Bibliotekininkystės ir bibliogra-
fijos katedros vyresnysis dėstyto-
jas, 1979–1982 m. – šios katedros 
asistentas, 1982–1992 m. – docen-
tas. 1992–1993 m. buvo Vilniaus 
universiteto Kauno humanitarinio 
fakulteto Informatikos katedros 
docentas.

O. Janonis 1979 m. apsigynė pe-
dagogikos mokslų kandidato diser-
taciją „Metodologiniai bibliografi-
nės produkcijos sisteminio tyrimo 
aspektai“. Gabus pedagogas 1992 
m. iš Kauno vakarinio fakulteto 
Bibliotekininkystės ir bibliografi-
jos katedros perėjo į Informatikos 
katedrą – užėmė docento pareigas. 

1993–2011 m. O. Janonis dėstė 
Vilniaus universiteto Komunika-
cijos fakulteto studentams biblio-
grafijos disciplinas. 1993–2005 m. 
jis buvo Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakulteto Knygotyros 
katedros docentas, 2005–2011 m. 
Vilniaus universiteto Komunikaci-
jos fakulteto Knygotyros ir doku-
mentotyros instituto profesorius. 
O. Janonis dėstė kursus: bibliogra-
fijos teorija, Lietuvių bibliografija, 
informacijos tvarkyba ir ieška (bi-
bliografinis aprašas), bibliografinė 
heuristika. Nuo 2011 m. O. Janonis 
yra Vilniaus universiteto afilijuota-
sis profesorius.

Bibliografijos metodikos moks-
lų autorius paskelbė daugiau kaip 
200 mokslinių publikacijų bibli-
ografijos mokslo metodologijos, 
bibliografijos teorijos, Lietuvos 
valstybinės ir lietuvių nacionalinės 
bibliografijos klausimais, parengė 
daugiau kaip 50 mokslo populia-
rinimo publikacijų, taip pat parašė 
analitinių ir referatinių apžvalgų, 
sudarė ir redagavo nemažai bi-
bliografinių rodyklių. Pastaruoju 
metu kraštietis mokslininkas visą 
savo laiką skiria gimtojo Anykščių 
krašto istorijos tyrinėjimams. Be-
sigilindamas į Surdegio ir jo apy-
linkių praeitį, O. Janonis parengė 
pirmąją Surdegio Šv. Dvasios vie-
nuolyno istoriją, sudarė kasmetinį 
Surdegio žymiųjų datų kalendo-
rių, „Surdegio chronologiją“ bei 
bibliografijos rodyklę „Surdegis 
spaudoje“. Panevėžio miesto rusų 
kultūros centro konferencijoje, 
skirtoje Surdegio Švč. Mergelės 
Marijos pasirodymo vietos paskel-
bimui piligrimų lankymo vieta ir 
Surdegio ikonos šventajam keliui, 
bibliografas skaitė pranešimą apie 
Surdegio Dievo Motinos ikonos is-
toriją (2008). O. Janonis sutvarkė 
Anykščių Šv. Aleksandro Neviškio 
cerkvės archyvą, parengė medžia-
gą paskaitoms apie stačiatikybės 
istoriją Anykščių krašte. Anykš-
čių Aleksandro Neviškio cerkvė-
je mokslininkas vedė skaitymus 
„Surdegio Šv. Dvasios vienuoly-
no vienuolių ir naujokų likimai“ 
(2013), rengė kraštotyros parodas 
Surdegio bibliotekoje, Anykščių 
koplyčioje ir kt. Prof. O. Janonis 
– kultūrinės veiklos projekto „Li-
teratūriniai maršrutai anykštėnams 
ir svečiams“ dalyvis (2015) bei 
ekskursijų po Surdegį vadovas. 

Tyrinėdamas Anykščių krašto 
praeitį, 2012 m. mokslininkas su-
sidomėjo Anykščių Šv. Aleksan-
dro Neviškio cerkvės archyvu bei 
senosiomis stačiatikių knygomis. 
Visus cerkvės dokumentus O. Ja-
nonis tyrinėjo beveik dvejus me-
tus. Medžiagą susistemino, sudarė 
jos apyrašus. 

Mokslininkas tyrinėjo ir Anykš-
čių Šv. Aleksandro Neviškio cer-
kvėje saugomas senąsias liturgines 
knygas. Kraštotyrininkui rūpėjo 
ne tik jas ištirti, įvertinti, aprašyti, 
bet ir surengti šių unikalių senų ir 
retų spaudinių parodą – parodyti 
knygas ne tik anykštėnams, bet ir 
kitų miestų gyventojams. Jo inici-
atyva ir rūpesčiu Anykščių rajono 
savivaldybės L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje organizuota 
paroda „Senosios stačiatikių Šv. 
Mišių knygos“ sutraukė lankyto-
jus ne tik iš visos Lietuvos, bet ir 
iš kaimyninių šalių. Paroda buvo 
gausiai lankoma ir veikė visus 
metus. Parodoje buvo eksponuo-
jamos XIX–XX a. pradžioje Sankt 
Peterburge, Maskvoje ir Kijeve iš-
leistos stačiatikių apeigų knygos. 
Seniausia parodoje buvo 1802 m. 
Kijevo Pečersko Lavros spaustu-
vėje išspausdinta knyga. Dauguma 
kitų knygų išleistos XIX a. 2-ojoje 
pusėje, trylika – 1900–1906 m. Ty-
rėjas padarė išvadą, kad 47 knygos 
iš Anykščių Šv. Aleksandro Neviš-
kio cerkvės yra didžiulis spausdin-
to žodžio istorijos lobis, spausdin-
to kultūros paveldo dalis. Knygos 
vertingos ne tik dėl jų meninio 
lygio, bet ir dėl nedidelio išlikusio 
egzempliorių skaičiaus. 

spektras

Birutė VenTeRAiTienĖ

Profesorius Osvaldas Janonis paskelbė daugiau kaip 200 
mokslinių publikacijų.

Biudžetas. Premjeras Saulius 
Skvernelis pareiškė, kad opozici-
joje esančių konservatorių tikslas 
yra sužlugdyti kitų metų valstybės 
biudžeto priėmimą. Anot jo, laiku 
nepriėmus biudžeto, ištiktų krizė. 
„Konservatorių tikslas – bet kokia 
kaina sužlugdyti biudžetą. Nori-
ma kad visiems Lietuvos gyven-
tojams, visiems dirbantiesiems, 
pensininkams, jaunoms šeimoms 
auginančioms vaikus, visiems no-
rima padaryti krizę ir krachą (...) 
Dabar tikslas pagrindinis šiame 
etape, kad nebūtų valstybės biu-
džeto. Tada vėl bus šaukiama, kad 
yra krizė, kokios dar nebuvo, kad 
kažką reikia daryti ir taip toliau“, 
– sakė S. Skvernelis.

Pyksta. JAV prezidentas Do-
naldas Trumpas (Donaldas Tram-
pas) nekartą sakė, kad viešosios 
nuomonės apklausų sudarytojai 
nuolat klysta, taigi, ketvirtadienį 
jis pats įvertino savo populiaru-
mą: 75 procentai. Respublikonas 
pradėjo diskusiją apie savo popu-
liarumo reitingą naktį paskelbęs 
„Twitter“ žinutę, kurioje džiaugė-
si naująja apklausa, rodančia, kad 
jo vykdomai politikai pritaria pusė 
amerikiečių. „Dirbu nenuleisda-
mas rankų, ačiū!“ – socialiniame 
tinkle parašė prezidentas ir prie 
savo žinutės prisegė plojančio per 
rinkimų mitingą savo nuotrauką 
su riebiu užrašu „50 procentų“.

Premija. Gruodžio 6-ąją Kul-
tūros ministerijoje Vilniuje pa-
skelbti šeši šių metų Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos lau-
reatai. Jais tapo dirigentė Mirga 
Gražinytė, rašytojai Marius Ivaš-
kevičius ir Vytautas Martinkus, 
kino operatorius Audrius Keme-
žys, aktorius Darius Meškauskas, 
vizualaus meno kūrėjas Artūras 
Raila, pranešė Nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos komisijos 
pirmininkė Viktorija Daujotytė-
Pakerienė.

Pranešėjai. Apie pastebėtas 
negeroves – piktnaudžiavimą, 
nepotizmą, vokeliuose mokamus 
atlyginimus – pranešę žmonės 
sako nesigailintys savo sprendi-
mų, nors sulaukė sankcijų ar prie-
šiškos aplinkinių reakcijos. Seimo 
Antikorupcijos komisijos narė 
Agnė Bilotaitė tikisi, kad situaci-
ją pakeis nuo sausio įsigaliojantis 
Pranešėjų apsaugos įstatymas, ji 
taip pat sako matanti ir besikei-
čiančias visuomenės nuotaikas.

Ryšiai. Vienos didžiausių Lie-
tuvos žemės ūkio įmonių grupių 
„Agrokoncernas“ kontroliuojantis 
„valstiečių“ lyderis Ramūnas Kar-
bauskis Užsienio reikalų ministe-
rijos (URM) sprendimą kreiptis į 
prokurorus dėl „Agrokoncernas“ 
ryšių su Rusijos oligarchu Arka-
dijumi Rotenbergu vadina „poli-
tikavimu“. Anot R. Karbauskio, 
ministeriją turėjo kreiptis į Euro-
pos Komisiją (EK), kad pastaroji 
išaiškintų, kokios sankcijos turėtų 
būti taikomos bendrovėms, jei jų 
savininkai yra įtraukti į „juoduo-
sius sąrašus“. „Kodėl tos įmonės 
neįtrauktos į sąrašus, jeigu jų sa-
vininkai juose yra? Būtų atrink-
tos įmonės, kurių savininkai yra 
sąrašuose, ir būtų rekomendacija 
nedirbti su tomis įmonėmis. Aki-
vaizdu, kad ES nemato prasmės“, 
– tvirtino R. Karbauskis.

-Bns
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Utenos spaustuvės raidės ir skaičiai - debesijoje 
Jei būnant Utenoje jums reikės ką nors atsispausdinti – nesvarbu, dokumentą, plakatą ar visą 

knygą – veikiausiai užsuksite į pačiame miesto centre esančią spaustuvę-leidyklą „Utenos Indra“. 
Joje pamatysite įvairiausios spausdinimo įrangos, gaminių pavyzdžių, galėsite ir šios įmonės leidžia-
mas „Utenos apskrities žinias“ paskaityti, bet ne mažiau svarbūs dalykai čia yra nematomi. 

Sutalpinti viskam, ką 25-us vei-
klos metus skaičiuojanti bendrovė 
yra pagaminusi ar atspausdinusi, 
neužtektų ir visos tame pačiame 
pastate įsikūrusios Utenos A. ir M. 
Miškinių viešosios bibliotekos. Net 
ir vieną brošiūrą, laikraščio ar kny-
gos egzempliorių galinti atspaus-
dinti įmonė yra sukaupusi krūvą 
verslo duomenų, kurie sunkiai iš-
siteko anksčiau įmonės naudotame 
vietiniame serveryje. Užtat debesi-
joje vietos – tiek, kiek reikia. 

„Vietinis serveris reikalavo 
pastovios priežiūros, nepertrau-
kiamos srovės šaltinio, tinkamos 
patalpų temperatūros, licencijų. 
Susumavę visus „už“ ir „prieš“, 
nusprendėme keltis į debesiją. Pa-
sirinkome „Telia Cloud“ paslaugą, 
nes už tą pačią kainą, kurią siūlo 
kiti debesijos tiekėjai, papildomai 
gavome atskirą ryšio liniją su de-
besija“, – sako „Utenos Indros“ 
direktorius Tomas Andziulis. 

Į „debesį“ uteniškiai perkėlė ne 
tik visus įmonės duomenis, bet 
ir buhalterinę sistemą. Tai buvo 
nemažas iššūkis, mat migruojant 
buvo pereita nuo „Windows Server 
2003“ prie naujausios versijos, ati-
tinkamai reikėjo adaptuoti ir pačią 
sistemą. Tiesa, pačiai įmonei tuo 
rūpintis nereikėjo – viską atliko 
„Telia“ ir buhalterinės sistemos 
kūrėjai. 

Virtuali erdvė – kaip gatvė: 
avarijos įvyksta netikėtai

Įmonė turi įvairius padalinius – 
buhalterijos, vadybos, parduotuvių, 
sandėlio – ir visų jų darbuotojams 
reikia jungtis prie sistemos: įvesti 
naujus duomenis, užsakymus, pati-
krinti prekių likučius ir kt. Debesi-
ja užtikrina nenutrūkstamą visų jų 
darbą ir nereikia jaudintis dėl pa-

čių svarbiausių įmonės duomenų 
saugumo. Tuo rūpinasi dar viena 
nematoma, bet reikalinga paslau-
ga – „Telia“ saugumo sprendimas 
verslui. 

T. Andziulis pabrėžia, kad IT 
sistemų saugumas spaustuvei yra 
itin svarbus. Ir taip turėtų galvoti 
kiekviena įmonė, kad ir nedidelė, 
kadangi incidentai virtualioje er-
dvėje nutinka taip pat netikėtai, 
kaip avarijos keliuose, o nuostoliai 
gali būti lemtingi visai bendrovės 
veiklai. 

„Turime sukaupę didžiulę ma-
ketų duomenų bazę, kuri saugoma 
įmonės failų saugykloje. Bylos iš 
šios saugyklos naudojamos kie-
kvieną dieną, todėl ypač svarbu 
neprarasti duomenų. Niekas negali 
būti garantuotas, kad kuris nors iš 
darbuotojų neatsidarys užkrėsto 
laiško turinio ar neapsilankys tin-
klalapyje su kenkėjiška programa. 
O šių dienų virusai gali užrakinti 
ne tik kliento kompiuterį, bet ir 
visus mūsų sukurtus duomenis, 
nukeliauti į buhalterinę sistemą“, – 
teigia „Utenos Indros“ vadovas. 

Moderniomis spaudos maši-
nomis apsiginklavusi spaustuvė 
su „Telia“ bendradarbiauja nuo 
pat įsikūrimo ir jai yra patikėju-
si didžiąją dalį savo IT ūkio – T. 
Andziulis juokauja, kad beliko tik 
perkelti elektroninio pašto dėžutes. 
Nes renkantis IT paslaugas svarbu 
ne tik patogumas gauti viską iš vie-
nų rankų, bet ir pasitikėjimas. 

Patyrusių IT specialistų trūksta

Informacinės technologijos (IT) 
užima vis svarbesnį vaidmenį įmo-
nių veikloje, tačiau tai – tik viena 
iš pagalbinių verslo priemonių, 
pastebi „Telia“ verslo ir produktų 
plėtros vadovas Daniel Karpovič. 

Todėl visą dėmesį savo verslo vys-
tymui nusprendusios skirti įmonės 
dažniausiai patiki šią sritį savo sri-
ties profesionalams. Juolab, kad 
patyrusių IT specialistų rinkoje 
trūksta, juos rasti ir išlaikyti yra 
brangu. 

Panašios priežastys lemia ir įmo-
nių migravimą iš vietinių serverių į 
debesų kompiuterijos paslaugas. 
Pastaraisiais metais ši tendencija 
tik stiprėja, ateityje numatomas dar 
didesnis šuolis. 

„Debesijos sprendimus renkasi 
įmonės, nusprendusios koncen-
truotis į savo verslą. Taip pat jos 
aktualios tais atvejais, kuomet pla-
nuojama verslo plėtra arba kuomet 
poreikis IT ištekliams yra kintan-
tis, augimo perspektyvos miglo-
tos. Debesijos paslaugomis galima 
pradėti naudotis užsakant nedidelį 
kiekį pradinių išteklių ir juos plėsti 
atsižvelgiant į situaciją“, – teigia 
D. Karpovič.

Sandėliukas – ne pati 
saugiausia vieta

Anot jo, debesijos sprendimai 
gali kurti pridėtinę vertę daugeliui 
smulkių ir vidutinių įmonių, o vie-
tiniai serveriai naudingi tik išimti-
niais atvejais, pavyzdžiui, jei dėl 
licencijavimo modelio ar kitų ribo-
jimų į debesiją negalima perkelti 
svarbios programinės įrangos, arba 
dirbama su įslaptintais duomeni-
mis. Visgi verslininkai dažnai būna 
emociškai prisirišę prie duomenų 
laikymo vietiniuose serveriuose, 
manydami, kad tai – saugiau nei 
„debesis“. 

„Vis dar manoma, kad jei duo-
menys yra įmonės patalpose, tai 
jie „saugūs“ ir tik vidiniai darbuo-
tojai gali prie jų prieiti. Dauguma 
atveju, įmonės nuosavas „duo-

menų centras“ yra paprastas san-
dėlis su užrašu „IT patalpa“. Jos 
saugumas nėra užtikrinamas, joje 
sandėliuojami nereikalingi daiktai 
ar dėžės. Tuo metu įmonės, kurios 
specializuojasi debesijos paslaugų 
teikime, turi įrengtus sertifikuotus 
duomenų centrus su įdiegtomis 
aptarnavimo procedūromis, priei-
gos kontrolės priemonėmis ir aiš-
kiomis procedūromis, kas ir kada 
gali būti atliekama“, – pabrėžia D. 
Karpovič.

Vietiniai serveriai dažnai nau-
dojami ir dėl taupumo – kažkada 

Jau trečius metus organizuo-
jamame apžiūroje-konkurse 
nugalėtojai bus renkami net 
trijose kategorijose.

Apžiūros-konkurso „Švie-
čiantys Anykščiai“ tikslas 
– įvertinti ir išrinkti šventiš-
kiausiai apšviestus Anykščių 
rajono objektus, skatinti ben-
druomenes, įstaigas, įmones, 
organizacijas, visus rajono gy-
ventojus artėjančių Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų švenčių pro-
ga papuošti pastatus, namus, 
gyvenamąją, darbo aplinką, 
ugdyti žmonių kūrybiškumą, 
skatinti aukšto estetinio lygio 
aplinkos puošimą, kurti aplin-
kos šventinio apšvietimo insta-

Kviečiame dalyvauti apžiūroje-konkurse 
„Šviečiantys Anykščiai“
Artėjant gražiausioms metų šventėms Anykščių rajono savi-

valdybė skelbia apžiūrą-konkursą „Šviečiantys Anykščiai“, kuris 
jau tapo tradiciniu.

liacijos tradicijas.
Apžiūros-konkurso dalyvius 

nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 
17 d. 10 val.  el. paštu silvija.sa-
keviciute@anyksciai.lt (tel. (8 
381) 58 046, mob. 8 614 96492) 
kviečiame pateikti papuošto 
objekto pavadinimą ir kategori-
ją, į kurią pretenduojama, adre-
są, kontaktinio asmens vardą, 
pavardę, telefono numerį, elek-
troninio pašto adresą, papuošto 
objekto nuotraukas.

Apžiūros-konkurso organi-
zatoriai dalyvius kvies varžytis 
trijose kategorijose:

1) Švietimo, ugdymo, kultūros 
ir kt.  biudžetinių įstaigų pastatų 
fasadai ir/ar teritorijos,

2) Prekybos, turizmo objektų, 
biurų, verslo įstaigų ar įmonių, 
visuomeninės paskirties pastatų 
vitrinos, fasadai, teritorijos,

3) Gyvenamųjų būstų fasadai, 
balkonai, aplinka.

Iš kiekvienos kategorijos ko-
misija išrinks I, II ir III vietos 
laimėtojus. I vietų laimėtojams 
bus skiriama po 250,00 Eur, II 
vietų laimėtojams – po 200,00 
Eur, III vietų laimėtojams – po 
150,00 Eur.

Už labiausiai patinkančius 
konkurso dalyvius nuo gruo-
džio 18 iki 21 d. 10 val. ryto 
bus galima balsuoti ir Anykš-
čių rajono savivaldybės „Face-
book“ paskyroje. Daugiausiai 
paspaudimų „patinka“ („like“) 
surinkęs dalyvis bus paskelbtas 
laimėtoju. Visų kategorijų ap-
žiūros-konkurso nugalėtojai bus 
paskelbti iki gruodžio mėnesio 

pabaigos.
Apžiūros-konkurso nuosta-

tus ir vertinimo lentelę galite 
rasti Anykščių rajono savival-
dybės internetinėje svetainėje 
www.anyksciai.lt arba atvykę į 

Anykščių rajono savivaldybės 
(J. Biliūno g. 23) padalinį „Vie-
nas langelis“ (I a.).

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak.nr. 1251

investuotos lėšos jau atsipirko ir, 
kol viskas veikia, pokyčių niekas 
nesiima. Tačiau „Telia“ ekspertas 
primena, kad įrangos garantijas 
būtina atnaujinti, taip pat svarbu 
atlikti duomenų kopijas, rūpin-
tis pakaitine įranga, kad įvykus 
gedimui veikla nesustotų. Tokiu 
atveju taip pat yra alternatyvų, 
pavyzdžiui, naudoti atsarginio ko-
pijavimo į debesiją paslaugą – tai 
užtikrina įmonės veiklos tęstinumą 
sugedus vietinei įrangai ar dingus 
duomenims. 

Užsak.nr. 1249
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Galimybių turime visada

Nuo vaikystės Arturą persekio-
jo ligos. Turėjo polinkį į epilep-
siją ir problemų dėl širdies, tad 
gydytojai jam sportuoti neleido. 
33-ejų metų vyriškis pasakoja 
patyręs net keturis smegenų su-
trenkimus,  po kiekvienos trau-
mos gydytojai jaunuolį įspėdavo: 
„Sportuoti griežtai draudžiama“. 

ISM universitete verslo vadybą 
ir analitiką studijuojantį Arturą 
patraukė neįpareigojantis „reži-
mas“: vakarėliai, naktiniai klu-
bai, riebus maistas – apie suba-
lansuotą mitybą tuomet nebuvo 
nė kalbos. Tiesa, į sporto klubą 
vaikiną atvedė ne sveikatos pro-
blemos ir antsvoris, o tai, kad jis 
buvo itin lieknas. Ir silpnas.

„25 metai. 59 kilogramai. Ko 
imtis? Sprendimas buvo toks: 
metinis sporto klubo abone-
mentas ir aš ateinu daryti pirmo 
prisitraukimo… NULIS… Toks 
mano rezultatas. Jeigu galvoji, 
kad salėje pasipylė juoko lavina, 
tu klysti. Aš taip pat buvau nuste-
bęs. Atsirado daug norinčių padė-
ti ir aš supratau, kad šansas yra“, 
– „Motyvuotų atletų“ tinklalapio 
pristatyme pasakoja Arturas.

Pradėjo rimtai domėtis 

Tiesa, iki tikrojo „šanso“ Ar-
turui teko palaukti trejus metus. 
Iš pradžių rutina tęsėsi: ankstyvą 
rytą – treniruotė sporto salėje, 
dieną – darbas laikrodžių parduo-
tuvėje. Norimo rezultato nebuvo, 
nes sportas neišstūmė noro sa-
vaitgaliais atsipalaiduoti audrin-
guose vakarėliuose, nepaskatino 
atsisakyti alkoholio bei tabako. 

A. Swanas pasakoja: pradėjus 
sportuoti pasikeitė jo sveikatos 
būklė, jis pradėjo geriau miegoti, 
geriau jaustis. O jauno vyriškio 
gyvenimo būdas iš esmės pasi-
keitė tuomet, kai jis aiškiai suvo-

Arturas Swanas neabejoja: kiekvienas turime 
savo galimybę
Sveikos gyvensenos iniciatyvos „Motyvuoti atletai“ įkūrėjas, 

sveikos mitybos specialistas Arturas Swanas įsitikinęs – valios 
pastangomis žmogus gali pakeisti savo gyvenimą. Reikia tik… 
pradėti ir nenuleisti rankų, ypač tuomet, kai įgūdžių nėra, o re-
zultatų norisi greitai ir akivaizdžių.

kė: vakarėliai – ne būtinybė, jų 
atsisakius gyvenimas nesibaigia. 
Kad tai įvyktų, teko supykti ant 
savęs.

Arturas nutarė imtis dar di-
desnių pokyčių savo gyvenime, 
tačiau informacijos, kaip sveikai 
maitintis, teisingai sportuoti, ju-
dėti, neužteko.

Vietoj to, kad patarimų ir pa-
galbos kreiptųsi į profesionalus, 
būsimasis tinklaraštininkas pasi-
rinko sudėtingesnį variantą – nu-
tarė, kad jis pats taps specialistu. 
Arturas įstojo į Jungtinių Valstijų 
Vanderbilt universitetą ir nuoto-
liniu būdu baigė studijas, kurios 
padėjo sukaupti žinių apie sveiką 
mitybą. 

„Taikant per pirmą studijų pus-
metį įgytas žinias, man pavyko 
pasiekti geresnių rezultatų nei 
per ankstesnius trejus metus“, – 
akcentuoja A. Swanas.

Sukurti tai, ko Lietuva dar
nematė...

Būsimasis subalansuotos ak-
tyvios gyvensenos treneris soci-
aliniuose tinkluose jau anksčiau 
buvo sukūręs grupę „Motyvuoti 
atletai“, kurioje kartu su draugais 
aktyviai dalijosi patarimais, pa-
tirtimi, diskutavo sveikos gyven-
senos, sporto tematika. Ilgainiui 
draugai tą grupę paliko, o Arturas 
tęsė veiklą. Tikslas? „Sukurti tai, 
ko Lietuva dar nebūtų mačiusi“. 

Nors artimieji į šias pastangas 
žvelgė skeptiškai, Arturas tin-
klaraščio neatsisakė. Jis pirma-
sis šalyje „Youtube“ platformoje 
pradėjo talpinti vaizdo filmukus, 
kuriuose buvo rodomos jo dar-
bo dienos, laisvalaikis, treniruo-
tės… Gana greitai bendraminčių 
grupė išaugo iki vieno didžiausių 
internetinių sporto projektų Lie-
tuvoje. 

Arturas šypsosi: prieš užsuk-
dami į jo svetainę žmonės turbūt 

galvoja, kad čia viskas sukasi tik 
apie sportą, rezultatus. Jo paties 
atliktas tyrimas parodė, kad spor-
tas domina tik 3–7 proc. audito-
rijos, o likusiai daliai yra įdomi 
buitis bei kasdienis gyvenimas. 
Tad projektas „Motyvuoti atletai“ 
nuo pat pradžių buvo orientuotas 
ne tik į sportą, bet ir į aktyvų, 
sveiką gyvenimo būdą.

Svetaine pradėjo domėtis vis 
daugiau žmonių, būtent jie pri-
vertė Arturą pakeisti darbą ir dar 
rimčiau užsiimti projektu. Apie 
„Motyvuotus atletus“ pradėjo ra-

šyti naujienų portalai, žmonės so-
cialiniuose tinkluose pradėjo ste-
bėti Arturo šeimos pasirinkimus: 
kaip jie ruošia maistą kiekvienai 
dienai, į darbą, kaip maitinasi ke-
lionėse, kokia aktyvia veikla už-
siima ir t. t.

Vienas geras pokytis lėmė
kitus

Šiandien Arturas teigia: kitaip 
sudėliojęs gyvenimo prioritetus, 
jis sulaukė puikių rezultatų: pats 
sau suteikė darbo vietą, sukūrė 
šeimą su Ieva, kuriai taip pat pa-
tinka aktyvus gyvenimas ir kiti 
jam svarbūs dalykai. Ir pagaliau 
gali džiaugtis gera savijauta. 

Vakarėlių lankytojo įpročiai 
jau užmiršti. Arturui lengva kel-
tis šeštą valandą ryto, kas iki tol 
atrodė neįmanoma. Sportuoda-
mas penkias dienas per savaitę 
jis gali valgyti daugiau, nes yra 
fiziškai aktyvus. 

„Motyvuotus atletus“ sociali-
niuose tinkluose stebi daugiau 
nei 170 tūkst. žmonių, jų skaičius 
vis didėja. Stengiamasi išlaiky-
ti esamus sekėjus, vis pateikiant 
kažką naujo, primenant žmonėms 
istorijas iš praėjusių metų kaip 
sektinus pavyzdžius. Skatinama 
judėti, vaikščioti, sportuoti, lan-
kytis sporto klube, kreiptis į mi-
tybos specialistus ir rūpintis savo 
sveikata. 

Žmonės patiki tuo, kas akivaiz-
du: kiek galima pasiekti, pakei-
tus gyvenimo būdą, – pasitelkus 
sportą, judėjimą ir atsisakius ža-
lingų įpročių. 

Arturas neslepia: dabar jis 
džiaugiasi savo gyvenimu ir nori 
pasidalyti šia laime su kitais.

…Žinoma, būna rytų, kai ne-
sinori lipti iš šiltos lovos, ruoštis 
treniruotei. Tokiais atvejais turi 
suvokti: pirmiausia esi atsakin-
gas pats už save. Arturas sako 
nepasiduodantis tinguliui, nes jo 
pasekmes jau yra patyręs: „Jei 
būsime stiprūs savo kasdienėje 
asmeninėje rutinoje, būsime atsa-
kingesni darbe. Jei darbe – tai ir 
šeimoje. Nuo to viskas ir praside-
da – nuo asmenybės ugdymo“.

Užsak.nr. 1253

Arturas Swanas teigia, kad visi svarbūs pokyčiai prasideda nuo 
žmogaus noro keistis. Jo žodžiais, turime būti stiprūs kasdieny-
bės rutinoje ir neužmiršti, kad geresnio, sveikesnio, teisingesnio 
gyvenimo šansas - mūsų rankose.

nuotrauka iš asmeninio archyvo

Diagnozavus kataraktą padės tik operacija
Pastebėjus regėjimo susilpnėjimą, akis tarsi aptraukus rūkui, at-

siradus jautrumui ryškiai šviesai – reiktų ilgai nedelsiant pasikon-
sultuoti su gydytoju, kadangi visi šie požymiai gali būti ženklas, 
kad vystosi katarakta.

Katarakta (lęšiuko sudrumstė-
jimas) – viena pagrindinių regėjimo 
netekimo priežasčių pasaulyje, kurią 
šiuolaikiniai oftalmologijos pasiekimai 
leidžia sėkmingai gydyti. Pradinėse sta-
dijose katarakta gali nesukelti regėjimo 
problemų, tačiau su metais drumstys 
ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui 
blogėjantį regėjimą. Sergant katarak-
ta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai 
tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro 
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo 
spalvas, dingsta kontrastinis matymas. 
Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų 
matymas nepagerėja. Ligai progresuo-
jant regėjimas silpnėja, atskiriama tik 
šviesa nuo tamsos ar visiškai apanka-
ma.

Gydymo metodai: trumpa ir 
saugi operacija. 

Kataraktą išgydyti galima tik atlikus 
chirurginę drumsto akies lęšiuko pakei-
timo operaciją. Vaistų kataraktai gydyti 
nėra. Vienas moderniausių, greičiau-
sių ir saugiausių kataraktos operacijos 

metodų – fakoemulsifikacija. Šio me-
todo dėka sudrumstėjęs akies lęšiu-
kas ultragarsu susmulkinimas akies 

viduje ir išsiurbiamas per ypač mažą 
pjūvį netraumuojant akies. Kataraktos 
operacija – neskausminga procedūra, 
dažniausiai atliekama naudojant vieti-
nę nejautrą. Operacija trunka apie 30 
minučių, regėjimas pagerėja jau pir-
momis dienomis po operacijos, tačiau 
galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir 
keleto savaičių.

Į ką reiktų atkreipti dėmesį 
ruošiantis kataraktos opera-
cijai ir kokių rezultatų galima 
tikėtis?  

Sėkmingas operacijos rezultatas pri-
klauso nuo daugelio veiksnių: naudoja-

Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir Vytautas 

Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne 
vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas 
dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta,  vargina jus 
ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame 
į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių 
specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt 
Užsak.nr. 1254

mos mikrochirurginės įrangos, pasirink-
to lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, 
gydytojo meistriškumo. Jeigu nėra kitų 
akies, sisteminių ligų ar operacijos 
komplikacijų, tai staigus regėjimo page-
rėjimas pastebimas pirmomis dienomis 
po operacijos, tačiau galutiniam nusis-
tovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių. 
Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų 
dėmesį į pirminius ligos požymius, ne-
leistų kataraktai progresuoti iki aklumo.

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius 

reikėtų ilgai nedelsti ir pasikonsultuoti 
su gydytoju. Dažnai žmonės, sužinoję 

apie ligą, mano, kad operaciją galima 
atidėti vėliasniam laikui, tačiau tai yra 
klaidingas mąstymas. Kataraktos ope-
racija ir gydymas yra daug sėkminges-
nis ligos pradinėje stadijoje, kol nėra 
labai ryškių pakitimų. Per ilgai laukiant 
liga progresuoja ir išsivysto vadinamoji 
perbrendusi katarakta, kuri gali nulemti 
antrinės glaukomos ar akies skausmų 
pasireiškimą. Tokiais atvejais katarak-
tos operacija būna techniškai sudėtin-
ga, padidėja pooperacinių komplikacijų 
rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį 
laikotarpį. Jeigu dėl antrinės glaukomos 
žūsta nervas – regėjimo susigrąžinti ne-
beįmanoma.
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Jei norite ką nors padovanoti, toks skelbimas 
„Anykštoje“ Jums nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

įvairūs

Statybinės įrangos nuoma 
su pristatymu į vietą.
Perforatoriai, kopėčios, aliumi-

nio bokšteliai, plovimo įranga, 
santechninės movų užspaudimo 
replės, beorio dažymo siurbliai, 
hugsvarnos, suvirinimo aparatai, 
skersavimo staklės ir kt.

Atliekame statybos, santechni-
kos, elektros bei dažymo darbus, 
konsultuojame.

Tel. (8-679) 90305, 
feisbukas: dailusnamas

KAMINŲ VALYMAS 
IR SKARDINIMAS.

Stogų dengimas.
Tel .  (8-648)  76227.

siūlo darbą

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Darbas Vokietijoje!
Vokiška sutartis ir visos 

socialinės garantijos;
Nemokamas apgyvendinimas su 

visais patogumais;
Išduodama darbo apranga;

Įmonė kompensuoja pirmąją 
kelionę į Vokietiją.
Tel. (8-699) 74798.

El. paštas: jugum@jugum.lt

Skardų lankstytojams Vokietijoje. 
Atlyginimas 1500-1800 Eur po 
mokesčių. 

Daiva, tel. (8-685) 88777 arba 
info@hirelabas.lt

Darbą tekintojams Vokietijoje. 
Atlyginimas 2300 - 2700 Eur.  

Deimantė, (8-685) 88777 arba 
darbas@hirelabas.lt

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 

turtą be jokių rūpesčių! 
Išsamios konsultacijos, vertinimas, atvykimas 

į vietą. 
Garantuojame kokybę ir pateisiname lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra "21 Amžius". 
Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 51561,

(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Paslaugos

Glaistymas, dažymas, tapetavi-
mas, skystų tapetų dėjimas, tinka-
vimas gipsiniu tinku. Dekoratyvinis 
glaistymas. 20 metų patirtis.

Tel. (8-685) 86677.

Mobiliuoju juostiniu gateriu pjau-
na medieną (trifaziu ar be jo).

Tel. (8-602) 61187.

Valo kaminus, krosnių angas. 
Atlieka įvairius smulkius santech-
nikos, remonto darbus.

Tel. (8-644) 41260.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Veža šviesų žvyrą (1 t priekaba 
25 Eur). Perveža ir kitus krovi-
nius.

Tel. (8-606) 60545.

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“

„Utenis“

„Utenos apskrities žinios“

UAB  „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g.29, Anykščiai)

 priima skelbimus į šiuos  laikraščius: 

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą Anykščių mieste

Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas 
vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigi-
jimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 
Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų ir trijų (trijų kambarių 4.1.2 zonoje, žiūrėti zonų plane) kam-
barių butai su visais patogumais Anykščių mieste.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikia pa-

teikti iki 2018 m. gruodžio 18 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, 

aktualių naujienų skiltyje (paskelbta 2018-12-03) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, 
Anykščiai, 102 kabinete. 

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak.nr. 1250

DĖL ŠALPOS IŠMOKŲ IR TRANSPORTO
 IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ PERDAVIMO SODRAI

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. šalpos išmokas ir transporto išlaidų kompensacijas (toliau – išmokos) skirs ir mokės Vals-
tybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (toliau – Sodros teritoriniai 
skyriai). Sodros teritoriniai skyriai visą išmokų mokėjimui nuo 2019 m. sausio 1 d. reikalingą informaciją gaus tiesiogiai iš savivaldybių 
administracijų ir išmokų mokėjimą pratęs be Jūsų atskiro kreipimosi ar prašymo. Išmokas 2019 m. sausio mėn. gausite tokiu pat būdu (per 
pašto skyrių ar į asmeninę sąskaitą banke) kaip ir iki šiol. 

Norėdami pakeisti išmokos mokėjimo būdą (gauti išmoką ne pašte, o banke, pervesti į kitą asmeninę sąskaitą banke ir pan.), pranešti 
apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokų mokėjimui, ar pateikti prašymą atnaujinti sustabdytos išmokos mokėjimą, po 2019 m. sausio 1 d. 
turėsite kreiptis į Sodros teritorinį skyrių pagal gyvenamąją vietą arba į bet kurį kitą Sodros teritorinį skyrių, arba per Sodros elektroninę 
gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS adresu http://gyventojai.sodra.lt. Informacija išmokų klausimais po 2019 m. sausio 1 d. taip pat bus 
teikiama ir bendruoju Sodros informacijos centro telefonu – 1883. 

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak.nr. 1252

UAB „Surveta“ atliks žemės sklypo kadastrinius matavimus 
skl. kad. Nr. 3466/0004:173, kuris ribojasi su sklypu kad. Nr. 
3466/0004:152. Matavimai vyks 2018 m. gruodžio 21 dieną 08:00-
08:30 val. Prašome atsiliepti minėto sklypo savininkus, suinteresuo-
tus asmenis ar paveldėtojus. Nesikreipus darbai bus tęsiami. Kreiptis 
per 30 dienų nuo matavimų datos. Tel. (8-673) 64080.

Kvailį jau oro uoste pradeda mušti...
(Atkelta iš 5 p.)

Sergančių buvo daug, todėl ir 
visą kvartalą pavadino „mažąja 
Prancūzija“, nors pačioje Prancū-
zijoje tą ligą vadino „neapolietiška 
liga“.  Ligoninės nebėra, liko tik 
vardas, kurį šiandien turi kanalais 
išvagotas senasis odminių (oda-
dirbių) kvartalas. Jų fachverkiniai 
namai yra šio kvartalo pagrindinė 
įžymybė. Šiandien visi „Mažosios 
Prancūzijos“ namai gyvenami. Se-
novė čia palaikoma vokiško išskai-
čiavimo ir rafinuoto prancūziško 
skonio dėka. Šis rajonas populia-
ri vieta pasivaikščiojimui. Daug 
restoranų pasipuošusių kaldintos 
geležies iškabomis, kanalai, gėlės, 
suvenyrų parduotuvės šią senojo 
miesto dalį daro ypač žavią, pana-

šią į lėlių teatro dekoraciją. 
O ypač prieškalėdiniu metų lai-

ku, kai parduotuvių, įstaigų vitri-
nos kupa nuo šventinių papuošimų, 
o ant gyvenamųjų namų balkonų 
turėklų įkurdinami meškinai, nykš-
tukai ir kitokios dekoracijos.

Viešbutis yra, įėjimo – ne 

Pasivaikščiojus po Strasbūrą, o ir 
dėl to, kad anksti temsta, nuspren-
džiu, kad laikas važiuoti į viešbutį. 
Kaip jau minėjau, pačiame mieste, 
kada vyksta EP sesijos, nakvynę 
rasti ypač sunku. Na, susiradau vieš-
butį (80 Eur) nakčiai kažkur Stras-
būro priemiestyje. Prieš išvykstant 
į kelionę, nusiunčiau į viešbutį 
laišką, klausdama, kaip rasti tą ap-

gyvendinimo įstaigą. Man paraše, 
kad nuo traukinių stoties viešbutis 
bus už 1 kilometro… Na, nuvažia-
vau aš į tą miestelį, išlipau mažutėje 
traukinių stotyje ir supratau..., kad 
Svėdasai lyginat su tuo kaimuku, 
yra didmiestis. Situacija atrodė taip 
– 19 valanda vakaro, miestelyje-
kaimelyje žmonių nematyti, stūkso 
tik nedidelė bažnyčia... Susivokiau 
– o ką reiškia tas 1 kilometras? Į ku-
rią pusę? Likimas, matyt, atsiuntė 
gatve ėjusią moteriškę. Susistab-
džiau ją, kišu po nosimi lapelį su 
viešbučiu adresu, o ji linksi galvą ir 
sako „oui“ (pran. „taip“). Suprantu, 
kad ji žino, kur yra viešbutis, bet 
kas mano iš to, jeigu ji man gali 
paaiškinti tik prancūziškai. Na, bet 
tarptautine kalba – gestais – šiaip 
ne taip supratau, kad reikia į kairę, į 
kairę ir į dešinę...

Einu patamsiais, žmonių nėra, 
pravažiuoja tik mašinos ir staiga 
prieš save matau – viešbučio iš-
kabą. Suprantu, vargai baigėsi... 
Vat, ir ne... Viešbutis yra, o kaip į jį 
patekti? Aptvertas tvora, o įėjimo 
nematyti. Einu viena tvoros puse, 
baigiasi šaligatvis, prasideda lau-
kai, kojos sminga į arimą, o įėjimo 
kaip nėra, taip nėra... Apsisuku, 
einu atgal – kita puse, o ten – maši-
nų stovėjimo aikštelė, kuri irgi ap-
tverta tvora... Skambinu į viešbutį, 
ragelį pakelia moteris..., nekalbanti 
angliškai... Po kiek laiko jos kalbė-
jimo prancūziškai, o mano angliš-
kai, ji susivokia pakviesti kolegą, 
kuris man pagaliau paaiškina, kad 
dar turiu paėjėti gatvelėmis, kad 
rasčiau įėjimą... Paėjėjau, radau, 
užsiregistravau... Vakarienei tiko 
sumuštinis iš aparato...

Europos Parlamentas Vo-
kietijos kanclerės Angelos 
Merkel vizito metu buvo ypač 
saugomas.
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Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR tELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

Brangiai superkame automobi-
lius visoje Lietuvoje. Automobiliai 
gali būti su TA, be TA, tvarkingi, su 
defektais. Automobilius pasiimame 
patys iš reikiamos vietos. Vietoje 
sutvarkome dokumentus, sumoka-
me pinigus. Dirbame be išeiginių. 
Tel. (8-683) 94708.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Superkame automobilius. 
Važiuojančius ir nevažiuojančius. 

Išsivežame patys. 
Atsiskaitome vietoje. 

Išrašome reikiamus dokumentus. 
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

parduoda

KALĖDINĖ AKCIJA!!! 
V.Baliūno įmonės skerdykla
Paežerio I k. Panevėžio r. siūlo: 
svilinta lietuviška kiaulienos 
skerdena - TIK 2,10 Eur/kg. 
Kiaulių subproduktų rinkinys TIK 5 Eur!!! 
Perkant vieną bekoną - 
subproduktų rinkinys 0,01 Eur! 
Tel. (8-656) 49074.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Patalpas Anykščių mieste san-
deliavimui (garažą, angarą).

Tel. (8-675) 01059.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Visų markių automobilius, moto-
ciklus. 

Tel. (8-604) 55326.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Gyvuliai

Aukščiausiomis kainomis, 
Lenkijos rinkai (be tarpininkų) - 
karves ir jų prieauglį.

Tel. (8-601) 37949.

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Kita

Malkinį mišką Anykščių rajone. 
Gali būti alksnis, drebulė, sausuo-
liai medžiai valymui. 

Tel. (8-646) 04331.

Lašų ŽŪB - presuotą šieną (40-60 
Eur/t + PVM), didesnį kiekį gali pa-
siimti. Parduoda granuliuotą žirnių-
avižų pašarą (150 Eur/t + PVM), 
šienainį (24 Eur/rulonas + PVM). 

Tel. (8-611) 44130.

Nekilnojamasis turtas

Du sklypus (žemės ūkio paskir-
ties, bendras plotas 12,1 ha, der-
lingumas 42,7 ir 44,5) vienas šalia 
kito Ignotiškio k., Kavarsko sen.

Tel. (8-675) 17164.

2 kambarių butą Kavarske, P. 
Cvirkos g. 32 (be komunalinių pa-
togumų, šildomas krosnimis).

 Tel. (8-600) 88896.

Garažą Kęstučio g.
Tel. (8-618) 80367.

Kuras

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

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

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas.

Tel. (8-630) 57490.

Supjaustytas medžio atraižas 
(turi sausų), pjuvenų briketus. 
Atveža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 510346.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Kita

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodina-
mąsias, šakų smulkintuvus (ben-
zinas), didmaišius, ventiliatorius, 
600 - 1000 l plasmasines talpas, 
vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

Parduoda dideles, skanias 
bulves (veislės: "Secura", 
"Agila"). 30 kg maišas 9 Eur. Dėl 
didesnio kiekio ar pastovaus tie-
kimo kaina derinama. 

Pristato į vietą, išrašo sąskaitas 
- faktūras. Žirnius - 40 kg 9 Eur.

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Granulės - smulkintos anglies 
automatinis kieto kuro katilas 15 
- 120 kW. Kaina nuo 1650 Eur. 
Montavimas, santechnikos darbai.

Tel. (8-670) 30743.

Rotacines, diskines šienapjoves, 
lėkštinius skutikus, purkštuvus, 

vagotuvus,  kultivatorius, plūgus, 
bulvių sodinamas, kasamas, kt.

Tel. (8-612) 57075.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninis 
padalinys prekiaus kalėdinėmis eglutėmis urėdijos
dirbtuvių kieme (Vilniaus g. 105, Anykščiai)

bei visose (Kavarsko, Mickūnų, Mikierių, Pavarių, Svėdasų,
Troškūnų) girininkijose:
Š. m. gruodžio 10 - 23 dienomis.
Darbo dienomis - nuo 9 val. iki 16 val.

Poilsio dienomis (gruodžio 15, 16, 22, 23) -
nuo 9 val. iki 15 val. - tik urėdijos dirbtuvių kieme.
Tel. pasiteiravimui: (8-381) 58090.
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anekdotas

oras

+1

+3

mėnulis
gruodžio 8 - 10 d. jaunatis.

Delfina, Leokadija, Vakaris, 
Gedenė, Valerija.

Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, 
Guntilda.

šiandien

gruodžio 9 d.

gruodžio 10 d.

Eidimtas, Ilma, Eularija,
Loreta.

vardadieniai

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt.  Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Skelbiama prenumerata
 2019-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ 
ne trumpesniam nei pusės metų 
laikotarpiui dalyvaus loterijoje 

Laimingųjų lauks prizai! 
Pagrindinis prenumeratos prizas –

 benzopjūklas 
„Stihl“ MS 170

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas, 

kirvis, grėblys. 
Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma - oficialus Mocevičiaus firmos 

„Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“ 
penki 20 eurų čekiai.
Ši parduotuvė yra Vilniaus gatvės „Norfoje“.

Anykščių baseino „Bangenis“ 
dešimt kvietimų dviem asmenims apsilankyti šioje įstaigoje.

Prizų aruodas pildosi... 

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į „Anykštos“ 
redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai). 

Šiemet „Anykštos“ laikraščiui
 sukanka 70 metų! 

„Anykštos“ bendraamžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį 
2019-iesiems metams gali užsisakyti už pusę kainos. 

Tereikia atvykti į „Anykštos“ redakciją ir pateikti asmens dokumen-
tą. Ši 50-ies procentų nuolaida mūsų bendraamžiams galioja užsisakiu-
siems „Anykštą“ visiems 2019- iesiems metams.   

Telefonas pasiteiravimui (8-381) 59458.

Senelis moko anūką:
-Kalbėdamas turi apgalvoti kie-

kvieną sakomą žodį. Frazė „Tėti, 
tu labai geras“ bus įvertinta men-
kaverčiu plastmasiniu kinų gamy-
bos šautuvėliu. O, štai,  frazė „Tėti, 
aš noriu būti toks pat protingas, 
kaip ir tu“ – tai jau rimta paraiška 
dviračiui.

***

-Vyriški, jūs vedęs?
-Ne, tai mane katinas apdraskė.

***

Išgirdau, kad metant svorį gerai 
yra anglis. Bet nepaklausiau, ją rei-
kia gerti ar krauti...

***

Vakar konjaką „Napoleonas“ 
užsigėriau konjaku „Kutuzovas“.  
Iš ryto suvokiau visus 1812 metų 
karo žiaurumus.

***

Arklys skundžiasi karvei:
– Ūkininkas visiškai suįžūlėjo: 

tai lauką ariu, tai šieną vežu. Nė 
dienos be poilsio!

– O tu parašyk skundą gyvūnų 
gynėjams.

– Tu ką?! Sužinos ūkininkas, 
kad aš dar rašyti moku, privers bu-
halteriją tvarkyti.

Ar kas būtų pagalvojęs,
Ar bent garsiai prasižiojęs,
kad po dvidešimties metų
Anykščiuos taip bus navatna?

loginova su nefiene
Valgys bendrą kiaušinienę!
Tubis – senas tremtinys -
Veiks tarsi pasiuntinys.

„Brūngi lietuva“ dainuos
naktį – košmarus sapnuos.
Dieve Švintas, pagalvoji
negi žemėj stojas Rojus?

jeigu vakarykščiai priešai
Taip susitelkė į šviesą?
Partijas, maldas pamynę
Gulas kryžium už gimtinę. 

Glaudžias vilkas ir ėriukas,
kGB ir Vinipuchas.
Veriasi nauji laikai -
Gyvas Rojun patekai.

Amiliute stebisi politiniu Anykščių susiklausymu


