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Kęstučio Tubio visuomeninio 
komiteto „Anykščių krašto la-
bui“ kandidatai į Anykščių ra-
jono tarybą Kristina Beinorytė 
bei Linas Pravilionis, ir social-
demokratų kandidatas Egidi-
jus Šilaika susimokėjo užsta-
tus, kurių dydis 9 200 eurų.

Pirmą kartą Anykščiuose už-
statų pareikalauta iš laikinųjų 
vadovų.

3 psl.

KAUKAZO LEGENDOS. 
Sausio 8-ąją, antradienį, 17 val. 30 
min. A. Žukausko-Vienuolio me-
morialiniame name-muziejuje ren-
giamas literatūros vakaras „Atgal į 
Kaukazą“ – A. Vienuolio „Kaukazo 
legendų“ naujo vertimo į kartvelų 
kalbą pristatymas. Dalyvaus vertėja 
Nana Devidzė ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininkė rašytoja Birutė 
Jonuškaitė. 

Paroda. Sausio 6- ąją, sekmadie-
nį, 11 val. 11 min. Svėdasų meno 
galerijoje vyks svėdasiškio Rai-
mondo Guobio piešinių parodos 
„Nuspalvintas pasaulis.  Anykščių 
kraštas meniniuose žemėlapiuose“ 
atidarymas.

Ugnis. Gruodžio 31 dieną  De-
beikių seniūnijos  Legų kaime degė  
pirtis. Atvykus ugniagesiams, atvira 
liepsna degė medinė vieno aukšto 
pirtis, stogas buvo jau įgriuvęs. Su-
degė stogas, apdegė sienos.

Dovana. Anykščių naujų vėjų 
bendruomenė miestelėnams per 
šventes  padovanojo originalią 
dovaną – Anykščių miesto parko 
tvenkinio tiltelį papuošė rankomis 
gamintas paukščių takas.

Premijos. Gruodį posėdžiavusi 
Anykščių rajono taryba sportinin-
kams ir jų treneriams skyrė 900 
Eur premijoms. Anykščių rajono 
tarybos nariui, Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro sunkiosios 
atletikos bei Anykščių sporto klubo 
„Heraklis“ treneriui Algirdui Anan-
kai už sunkiaatlečių pasiekimus bus 
išmokėta 225 Eur. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro sunkiosios 
atletikos trenerei Gintarei Bražaitei 
skirti 25 Eur, o Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro imtynių trene-
riui Algirdui Pupkiui – 50 Eur.

Pertrauka. Anykščiuose nuo 
šių metų pradžios nebedirba kavi-
nė „Erdvė“. Ant viešosios įstaigos 
durų skelbiama, kad kavinė nedirbs 
iki pat pavasario – kovo 1 dienos.

Kalendorius. Su sausio 5 dienos 
„Anykštos“ laikraščio numeriu pre-
numeratoriai gaus ir 2019-ųjų metų 
kalendorių. Jį taip pat galima įsigyti 
ir „Anykštos“ redakcijoje. Kaina – 
1 euras.

Šventosios pakrante nebus kam vaikščioti
Prieš Naujuosius metus portale anyksta.lt skaitytojus kvietėme rinkti teigiamus ir neigiamus 

2018-ųjų Anykščių įvykius, Metų anykštėną ir Metų Anykščių politiką. 
Lyg ir nederėtų Metų anykštėno atskirti nuo Metų politiko, tačiau iš patirties žinome, kad poli-

tiniai balsavimai būna labai aktyvūs ir paprastiems mirtingiesiems su partiniais nėra šansų pasi-
varžyti. 

6 psl.2018 metų anykštėnu anyksta.lt skaitytojai išrinko sunkiosios atletikos meistrą Arną 
Šidiškį.                                                                                                  Facebook nuotr.

Tai, kas vakar buvo nauja, 
šiandien gali būti visiška senie-
na. Nekalbu apie mobiliuosius 
telefonus ar kompiuterius, kurie 
pasensta vos nupirkti. Universi-
tetai jau nebežino pagal kokias 
programas dėstyti studentams, 
kad gavę diplomą šie būtų tinka-
mi rinkai. 

Tačiau, tai netiesa. Yra daly-
kų, kurie stabilūs, kaip mirties 
neišvengiamybė.

Važiuoji štai Anykščių rajono 
keliais ir žinai – ar socialdemo-
kratai valdžioje, ar liberalai, ar 
policininkai, keliai žiemą visuo-
met tokie patys. Nenuvalyti.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Stabilumo žavesys

Vien anykštėnų kandidatų į rajono Tarybą sąskaita, Lietuva gali praturtėti beveik 30- čia 
tūkstančių eurų.

Savivaldybė 
pirks 
tarnybinius 
būstus

2 psl.

Apie „Anykštą“ kalba bendraamžiai

5 psl.

Anykštėnas Algirdas Šiukšius 
jau 38-erius metus dirba AB 
„Anykščių kvarcas“ ir „Anykš-
tą“ skaito nuo 1977-ųjų. Nuo 
pradžios iki pabaigos. 

„Anykštos“ 
žurnalistai apie 
2018–uosius 
metus

11 psl.

Kęstučio Tubio 
reitingas pakilo. 
Bet nedaug...

16 psl.
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spektrasNuotraukos – dovana muziejui
Iš Anykščių krašto kilęs ir Vilniuje gyvenantis fotomenininkas 

Vytautas Janulis Lietuvos Respublikos Šimtmečio metams baigian-
tis užsuko į A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį 
muziejų su dovana – pluoštu nuotraukų iš asmeninio archyvo.

Perduodamas saugoti ir naudoti 
muziejaus poreikiams per 70 nuo-
traukų, V. Janulis užsiminė, kad 

tai – tik jo sumanymo pradžia. Iš-
ėjęs į pensiją ir pradėjęs revizuoti 
nuo jaunystės kauptą asmeninių 
nuotraukų fotoarchyvą, jis kartu 
svarstantis, ką iš savo kūrybos 
ir kam padovanoti, kad jo darbai 
būtų ne tik saugomi, bet ir naudos 
duotų.

Muziejui tekusiame pirmajame 
didelio formato nuotraukų pluošte 
– daugiausiai XX a. 9-ajame de-
šimtmetyje Anykščių krašte pada-
ryti kadrai. Kai kurių iš jų net ir 
norėdamas nebepakartotum. 

Antai savo meniškai išdailintos 
sodybos kieme ant suoliuko pri-
sėdę romantiškai pozuoja medžio 
drožėjas Povilas Bugailiškis su 
žmonele. Jiedu abu seniai į Am-
žinybę palydėti, sodyba su visais 
drožiniais irgi sunykusi...

Kitose nuotraukose – troškū-
nietė menininkė Julija Binkienė, 
Zenonas Volunta iš Svėdasų kraš-

to, kiti menininkai, muzikantai... 
Praėjusio laiko vaizdai įspūdin-
gai liudija ir nekasdieniškas kai-
mo darbų ir rūpesčių akimirkas: 
veršelio gimimą, skerdienos do-
rojimą, linksmas ir susimąstymo 
akimirkas.

V. Janulio dovana ne tik bus 

Bugailiškių šeima savo sodyboje – viena iš įspūdingiausių nuo-
traukų, Vytauto Janulio padovanotų muziejui.

„Anykščių rajono savivaldy-
bėje trūksta specialistų (ypač 
gydytojų ir kitų medicinos dar-
buotojų), todėl norint, kad šie 
specialistai atvyktų ir pasiliktų 
dirbti Anykščiuose, turi būti at-
sižvelgiama ir į tai, kad asmuo, 
atvykęs gyventi į kitą miestą, 
dažnai susiduria su būsto proble-
ma. Nuomotis gyvenamąjį būstą 
Anykščiuose yra problematiška, 

Savivaldybė pirks tarnybinius būstus Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Siekdama į Anykščius pritraukti trūkstamus medicinos srities 
specialistus, Anykščių rajono savivaldybė jiems siūlys tarnybi-
nius būstus.

nes nuomos pasiūla, o ir dažnai 
rinkos nuomos kaina tampa kliū-
timi specialistui, ypač jaunam, 
neturinčiam pakankamai lėšų“, 
- dėstoma Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus Audroniaus Gališankos 
praėjusių metų gruodį parengta-
me įsakyme dėl tarnybinio būsto 
pirkimo.

Norint į Anykščius atvykusius 

specialistus aprūpinti tarnybiniu 
būstu, anot A.Gališankos, buvo 
svarstytos dvi alternatyvos: tam 
pritaikyti savivaldybės būsto 
fondui priklausančius būstus arba 
pirkti rinkoje siūlomą gyvenamą-
jį būstą pagal sandorius.

Pirmoji alternatyva buvo at-
mesta, nes Anykščiuose nėra lais-
vų Anykščių rajono savivaldybės 
būsto fondui priklausančių būstų. 
Be to, anot A.Gališankos, net ir 
atsilaisvinus socialiniam būstui, 
jis negalėtų būti naudojamas kaip 
tarnybinis būstas, nes Anykščių 

rajone yra per 70 asmenų, kurie 
tokio būsto laukia jau ne vienerius 
metus.

Kol kas Anykščių rajono savi-
valdybė planuoja pirkti vieną ne 
didesnį kaip 60 kv.m ploto dviejų 
kambarių būstą. Būstas nebus per-
kamas bendrabučio tipo name, be 
to jis privalės būti patogioje susi-
siekti Anykščių miesto vietoje.

Anykščių rajono ligoninės in-
terneto svetainėje skelbiama, kad 
įstaiga įdarbintų aštuonis specia-
listus, o perspektyvoje darbą su-
teiktų dar šešiems medikams.

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Gruodžio 28 dieną 

apie 12.23 val. gautas pranešimas, 
kad važiuojant Dabužių kaimo 
link ,automobilis „VW Passat“ 
nuvažiavo nuo kelio, vairuotojas 
buvo neblaivus. Nuvykus nurodyta 
kryptimi, kelio Pagiriai-Dabužiai 
dešinėje pusėje, Pazniokų k., sody-
bos teritorijoje rastas apdaužytas 
automobilis „VW Passat“ ir šalia 
jo vairuotojas (g. 1997 m.), kuriam 
nustatytas 1,80 prom. girtumas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vy-
ras uždarytas į areštinę.

Logistika. Gruodžio 28 dieną 
apie 13.05 val. gautas pranešimas, 
kad į parduotuvę MAXIMA, esan-

čią Anykščiuose, A. Baranausko 
a., vairuotojas pristatė prekes su 
sunkvežimiu ir įtariama, kad yra 
neblaivus. Parduotuvės darbuotoja 
nurodė, kad atvežęs prekes, vai-
ruotojas jai pasirodė esąs neblai-
vus, todėl ji apie tai pranešė par-
duotuvės apsaugai, kuri vairuotoją 
sulaikė ir pranešė policijai. Nusta-
tyta, kad sunkvežimį „Mercedes 
Benz Axor“ vairavo vyras (g. 1984 
m.), gyvenantis Vilniuje, Žirmūnų 
g., kuriam nustatytas 2,74 prom. 
girtumas. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Vyras uždarytas į areštinę.

Mistika. Moteris (g. 1978 m.), 
gyvenanti Anykščiuose, Kęstučio 
g., pastebėjo, jog nuo 2018 m. rug-
pjūčio mėn. iki gruodžio mėn. iš 
jos banko sąskaitos į nenustatytas 

užsienio bankų sąskaitas neteisėtai 
pervesta apie 2 414 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Nauji metai. Sausio 1 dieną 
apie 2.00 val., sodyboje Troškū-
nų seniūnijos Pajuostinio kaime, 
Juostino g., konflikto metu vyrą (g. 
1995 m.), gyvenantį  Vilniaus ra-
jone, Buivydiškių kaime, Mėguvos 
g., sumušė pažįstamas vaikinas. 
Vyrui Anykščių ligoninėje nustaty-
ti galvos nubrozdinimai bei nosies 
sumušimas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas. Sausio 2 
dieną apie 18.40 val. 
Debeikiuose,Trumbatiškio g., na-
muose, vyras (g. 1953 m.) smurta-
vo prieš žmoną (g. 1965 m.). Vyras 

sulaikytas ir patalpintas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Sausio 3 dieną apie 
17.40 val. Anykščių seniūnijos N. 
Elmininkų kaime, Elmos g., na-
muose, neblaivus (nustatytas 3,18 
prom. girtumas) vyras (g. 1990 
m.) smurtavo prieš žmoną (g. 1986 
m.). Vyras sulaikytas ir patalpintas 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.  

Kelionė. Sausio 3 dieną apie 
4.24 val. Skiemonių seniūnijos 
Pašilių kaime neblaivus vyras (g. 
1988 m.) (nustatytas 2,11 prom. 
girtumas), vairuodamas automobilį 
VW BORA, jo nesuvaldė ir nuva-
žiavo nuo kelio sankasos į griovį. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vaikus auginančios šeimos nuo 
sausio gaus 20 eurų didesnius vai-
ko pinigus – dabar ši suma sieks 50 
eurų. Šeimoms, kuriose auga neį-
galus vaikas, bus mokama 70 eurų. 
Tiek pat taip bus mokama už vai-
kus, auginamus ar globojamus ne-
pasiturinčiose ar gausiose šeimose, 
neatsižvelgiant į tėvų pajamas.  

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos duomenimis, gruodžio 

Pinigų daugės, bet ir kainos augs 
Nuo 2019-ųjų sausio 1 dienos didėja atlyginimai, pensijos bei už 

vaikus valstybės mokami pinigai. Tačiau, pagal naujausias centri-
nio banko prognozes, šiemet infliacija sieks 2,4 proc., tad išaugu-
sias išmokas „suvalgys“ pakilusios maisto, elektros, dujų kainos.  

viduryje buvo pateikta 406 tūkst. 
prašymų gauti išmoką, o vaikų 
skaičius siekia 510,6 tūkst., iš jų 
apie 135 tūkst. šiemet gaus 20 eurų 
priedą.

Minimali mėnesio alga nuo sau-
sio didėja 7,5 proc. – nuo 400 iki 
430 eurų pagal iki šiol galiojusią 
mokesčių sistemą.

Nuo naujų metų sujungus dar-
buotojo ir darbdavio mokamus 

mokesčius, oficialiai nauja mini-
mali alga bus 555 eurai. 

Minimalios algos kėlimas turėtų 
padidinti mažiausias pajamas gau-
nančių gyventojų perkamąją galią, 
bet dalis smulkiųjų verslininkų 
sako turėsiantys kelti paslaugų ir 
produktų kainas.

Profesinės sąjungos siūlė mini-
malų atlyginimą didinti nuo 400 
iki 450 eurų.

Darbo kodekse numatyta, kad 
minimali alga gali būti mokama tik 
už nekvalifikuotą darbą.

2018 metų liepą minimalią algą 
gavo apie 47,7 tūkst., o mažiau nei 

minimalią algą – apie 99,6 tūkst. 
darbuotojų.

Nuo sausio Lietuvos gyventojai 
gaus didesnes pensijas – visos „So-
dros“ mokamos pensijos didėja 7,6 
proc. Senatvės pensijas gauna apie 
590 tūkst. gyventojų.

Pensininkams, gaunantiems ma-
žesnes nei 233 eurų išmokos, dar 
numatomos priemokos, jos sieks 
apie 20 eurų. Tai palies apie 90 
tūkst. senatvės pensininkų ir neį-
galiųjų.

Vidutinė senatvės pensija 2019 
metais bus 343 eurai, spalį ji buvo 
(2018 metų spalį – 319 eurų), o tu-
rint būtinąjį darbo stažą – 363 eu-
rai (337 eurai).

-ANYKŠTA

Kaltas. Panevėžio apygardos teis-
mas penktadienį kaltu dėl piktnau-
džiavimo tarnyba pripažino Utenos 
rajono merą Alvydą Katiną. Jam 
skirta 8,4 tūkst. eurų bauda, BNS 
pranešė teismo atstovė Jolita Gude-
lienė. Dėl prekybos poveikiu meras 
išteisintas. Prokuratūra siūlė merą 
pripažinti kaltu pagal visus kaltini-
mus ir skirti jam 18 tūkst. 800 eurų 
baudą. Šioje byloje nuosprendis taip 
pat bus paskelbtas tuometinio mi-
nistro pirmininko Algirdo Butkevi-
čiaus sekretoriato vadovei Džuljetai 
Žiugždienei. Ji pripažinta kalta dėl 
dokumento suklastojimo. Moteriai 
skirta 4,7 tūkst. eurų bauda. Dėl nu-
sikalstamu būdu gauto turto legali-
zavimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir 
turto iššvaistymo ji išteisinta.

Griežtinimas. Bausmių griež-
tinimas neblaiviems vairuotojams 
šios problemos nebemažina, todėl 
reikia ieškoti kitų kovos priemonių, 
sako susisiekimo ministras Rokas 
Masiulis. Reaguodamas į skaudų 
eismo įvykį Naujųjų naktį, kai per 
neblaivaus vairuotojo sukeltą eismo 
įvykį žuvo trys vienos šeimos na-
riai, ministras sako, kad šiuo metu 
koncentruojamasi į jaunosios kartos 
švietimą, tikintis, kad ši „investicija 
turėtų labiausiai atsipirkti“ keičiant 
visuomenės mąstyseną.

Pasekmės. Laikinai Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijai va-
dovaujantis susisiekimo ministras 
Rokas Masiulis sako, jog gruodžio 
pabaigoje išsiųsta rekomendacija 
savivaldybėms dėl ugdymo proceso 
atveria kelią padidinti krūvį streika-
vusiems mokytojams, kad jų mo-
kiniai mokslo metų pabaigoje būtų 
išmokę visą programą. Pasak mi-
nistro, norint pamokų negavusiems 
mokiniams išdėstyti visą ugdymo 
programą, gali tekti laikinai padidin-
ti pedagogų krūvius, tačiau tai nebū-
tinai bus streikavę mokytojai. 

Tyrimas. Teisėsaugai pradėjus 
ikiteisminį tyrimą dėl galimo 3,7 
mln. eurų iššvaistymo valstybės val-
domame Lietuvos pašte, susisieki-
mo ministras Rokas Masiulis teigia, 
kad buvusi įmonės vadovybė buvo 
sukūrusi painią valstybės pinigų plo-
vimo schemą, kurioje dalyvavo gru-
pė aukščiausio lygio asmenų. „Buvo 
atrasta pakankamai įžūli, panašu, 
grobstymo schema, kai valstybės 
3,7 mln. eurų buvo neaiškiais keliais 
investuoti į turtą, kurio, kaip panašu, 
vėliau valstybė ir neteko“, – sakė R. 
Masiulis.

Draudimas. Žiniasklaidos eks-
pertams nerimą sukėlusias pataisas, 
išplečiančias draudžiamą informa-
ciją, inicijavo Lietuvos radijo ir te-
levizijos komisija (LRTK), Seimo 
Kultūros komitetas savo vardu tik 
jas registravo, teigia Ramūnas Kar-
bauskis. LRTK pirmininkas Mantas 
Martišius pabrėžė, kad pataisos skir-
tos skubiai reaguoti į kilusią grėsmę 
nacionaliniam saugumui, o formu-
luotės paimtos iš Seimo patvirtintos 
strategijos. „Šiandien Lietuvos radi-
jo ir televizijos komisija neturi jokių 
instrumentų į tai reaguoti, jeigu tos 
informacijos šaltinis yra Europos 
Sąjungoje. Tai instrumentas, kuris 
sukuria mums galimybę apsisaugoti, 
galimybę reaguoti į grėsmes, išky-
lančias rinkimų metu būtent tų žmo-
nių, tų žiniasklaidos priemonių, ku-
rios yra įtakojamos mums priešiškų 
valstybių“, – sakė Kultūros komiteto 
pirmininkas R. Karbauskis.

Fotomenininkas Vytautas 
Janulis mėgsta fiksuoti kai-
mo gyvenimą.

saugoma fonduose, ji kitąmet pa-
sklis ir muziejaus ekspozicijose – 
kaip iliustracinė edukacijos prie-
monė, kaip teminių ekspozicijų 
papildinys.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinis muziejus
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Anykščiuose ieškodavo vaikystės 
šviesos

Apskrities savivaldybėse bus bent 
vienas naujas meras

Konsteliacijos - įtaigus spektaklis ar 
psichoterapijos metodas 

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ 

numeris

Trys laikinieji įmonių direktoriai 
susimokėjo po 9200 eurų

(Atkelta iš 1 psl.)
K.Beinorytė yra laikinoji Anykš-

čių turizmo ir verslo informacijos 
centro, L.Pravilionis - laikinasis 
UAB Anykščių komunalinis ūkis, 
o E.Šilaika - laikinasis A.Vienuolio 
progimnazijos direktorius. Pagal 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
išaiškinimą, savivaldybių Tarybų 
nariais negali būti ne tik nuolati-
niai savivaldybės įstaigų ir įmonių 
vadovai, bet ir laikinieji. Į Tarybą 
kandidatuojantys laikinieji vadovai 
9 200 eurų užstatą atgaus tik, jeigu 
nebus išrinkti, arba jei bus išrinkti, 
bet atsisakys ne deputato mandato, 
o laikinojo vadovo pareigų.

Dėmesys į laikinuosius Anykš-
čių savivaldybės įmonių vadovus 
- Tarybos narius buvo atkreiptas, 
kai VRK gavo skundą dėl laiki-
nojo UAB „Anykščių vandenys“ 
vadovo Alvydo Gervinsko pareigų 
nesuderinamumo su darbu rajo-
no Taryboje. VRK nusprendė, kad 
A.Gervinskas turėtų rinktis, kurią 
jam kėdę užimti ir jis pasitraukė 
iš rajono Tarybos. Sausio mėnesio 
Tarybos posėdyje prisieks naujas 
deputatas Juozas Juknius, Tarybo-
je pakeisiantis A.Gervinską. Mero 
K.Tubio visuomeninio komiteto 
valdybos pirmininkas, buvęs rajono 
meras A.Gervinskas į rajono tarybą 
buvo išrinktas pagal LSDP sąrašą.

Socialdemokratas E.Šilaika kol 
kas lieka Anykščių rajono tarybos 
nariu, tačiau akivaizdu, kad, jeigu 
už kandidatavimą į rajono Tarybą 
iš jo pareikalauta finansinio užstato, 
tai šio laikinojo direktoriaus buvi-
mas dabartinės rajono Tarybos na-
riu yra labai jau kvestionuotinas.

Kovo 3-ąją vyksiančiuose Anykš-
čių rajono tarybos rinkimuose ke-
tina dalyvauti Tėvynės sąjungos 
- Lietuvos krikščionių demokra-

tų, K.Tubio visuomenio komiteto 
„Anykščių krašto labui“, Darbo 
partijos, LSDP, Liberalų sąjūdžio 
bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos kandidatai bei šių organiza-
cijų kandidatai į merus Sigutis Obe-
levičius, K.Tubis, Vaidutis Zlatkus, 
Dainius Žiogelis, Lukas Pakeltis ir 
Dalis Vaiginas.       

Iki sausio 17 dienos rinkiminės 
kampanijos dalyviai VRK priva-
lo pateikti lapus su jais remiančių 
asmenų parašais - ši misija nėra 
sudėtinga, Anykščių rajone kandi-
datų sąrašams reikia surinkti po 200 
parašų. 

K.Tubio komiteto kandidatų są-
raše - 50 asmenų, LSDP - 42,  li-
beralų - 39, Tėvynės sąjungos - 34, 
„valstiečių“ - 33, „darbiečių“ - 20. 
Priminsime, jog Anykščių rajono 
taryboje 25 nariai (24 + tiesiogiai 
renkamas meras).

Eilės tvarka surykiuotų kandidatų 
sąrašų VRK kol kas neskelbia, kol 
kas nurodomi tik bendri politinės 
kampanijos dalyvių sąrašai. 

Buvęs aršus konservatorius, šaš-
kių meistras Valdemaras Veršulis į 
Anykščių rajono Tarybą kandida-
tuos liberalų sąraše. Šio sąrašo vie-
na iš lyderių bus jo dukra, buvusi 
savivaldybės administracijos direk-
torė Veneta Veršulytė. Buvęs Kali-
tos pramogų ir sporto komplekso 
vadovas Valdas Skliaustys į Tarybą 
eina su Kęstučio Tubio komitetu, o 
didžiausias Anykščių verslininkas 
ir ūkininkas Vygantas Šližys kandi-
datuoja „valstiečių“ sąraše.

Liberalų sąraše yra ir sūnus, ir 
tėvas: verslininkas Žygimantas bei 
menininkas Žilvinas Smalskai, tre-
neris Bronius Vitkūnas, perspek-
tyvus biatlonininkas Linas Banys,  
ekspolicininkė Dalė Bražionytė, 
buvęs savivaldybės administracijos 

darbuotojas Saulius Pesliakas.
Pas socdemus yra muzikos mo-

kytoja Lina Pipirienė, Utenos soci-
alinės globos namų direktorius Os-
valdas Žiezdrys, visuomenininkas 
Valentinas Gudėnas, verslininkas 
Vytautas Sriubas, gydytojai Rimon-
das Bukelis, Valdas Macijauskas, 
Diana Iricijan, Kęstutis Jacunskas.

„Valstiečių“ sąraše - buvęs 
Anykščių turizmo informacijos cen-
tro direktorius Rimantas Sereičikas, 
verslininkas Aurimas Niaura, „So-
dros“ darbuotojas Alvydas Janic-
kas, gydytoja Vitalija Giriūnienė.

Lyginant su 2015 metų savival-
dybių tarybų rinkimais, „darbie-
čiai“ prarado du iš buvusių lyde-
rių. Į K.Tubio komitetą iš Darbo 
partijos perėjo Alfrydas Savickas 
bei Donaldas Vaičiūnas. Tiesa, 
2015-iaisiais skyriaus pirmininkas 
Ričardas Sargūnas buvo Seimo 
nariu ir savivaldybės Tarybos rin-
kimuose nedalyvavo, o šį kartą jis 
yra kandidatų sąrašo lyderiu. Tarp 
konservatorių kandidatų nebebus 
bankininko Vytauto Bernatavičiaus. 
Prieš ketverius metus aukštai kon-
servatorių sąraše buvo ir dabar jau 
Anapilin išėję mokytoja Aldona 
Daugilytė bei gydytojas Eimantas 
Skačkauskas. Socdemų kandidatų 
sąraše nebebus muzikos mokytojo 
Romaldo Gižinsko, o dalis buvu-
sių liberalų dabar eina su K.Tubiu. 
2015-aisiais tarp liberalų kandidatų 
buvo ir profesorius Audrius Biti-
nas, dabar dirbantis Azerbaidžane. 
Tačiau, visuose politiniuose da-
riniuose yra ne tik išėjusių, bet ir 
naujų žmonių, o geriausiai turėtų 
jaustis „valstiečiai“. Šios partijos 
sąraše nebėra Seimo nariu tapusio 
Antano Bauros, tačiau į kandidatų 
sąrašą įsiliejo visas būrys partinių ir 
nepartinių naujokų.   

Kęstučio Tubio visuomeninio komiteto kandidatai, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 
laikinoji vadovė Kristina Beinorytė bei UAB Anykščių komunalinis ūkis laikinasis direktorius Linas 
Pravilionis ir socialdemokratų kandidatas A.Vienuolio progimnazijos laikinasis direktorius Egidi-
jus Šilaika rizikuoja prarasti 9 200 eurų.

Rangovai bijo, kad Anykščiuose 
nesusitvarkys su tiek daug
apleistų objektų

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono savivaldybės 
direktorius, apie tai, kad savival-
dybei nepavyksta rasti rangovų 
atlikti apleistų ir neefektyviai 
naudojamų pastatų atnaujinimo 
darbus:

„Buvo paskelbti jau du viešieji 
pirkimai, deja, nesulaukta nei vieno 
pasiūlymo. Dabar planuojame vie-
šąjį pirkimą skelbti trečiąjį kartą.“

Kad tik iki sezono pradžios 
pylimas vėl nenuslinktų....

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ dali-
ninkus:

„Kol nėra konkrečių įsipareigo-
jimų dėl dalyvavimo Panevėžio 
miesto, tai kol kas siūlau nesvars-
tyti šių dalykų. Mes padedame, iš-
laikome siauruką, atstatytas ruožas 
į Rubikius.“

Tuščiom kišenėm būsto 
neišsinuomosi ir Kavarske

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius, apie 
būsto nuomą Anykščiuose:

„Nuomotis gyvenamąjį būstą 
Anykščiuose yra problematiška, 
nes nuomos pasiūla, o ir dažnai 
rinkos nuomos kaina tampa kliūti-
mi specialistui, ypač jaunam, netu-
rinčiam pakankamai lėšų.“

Įtakingi kaimynai labiausiai 
pageidaujami daugiabučiuose

Marijona FERGIZIENĖ, akty-
vi Anykščių miesto visuomeninin-
kė, apie daugiabučių namų admi-
nistravimui naudojamas lėšas:

„Jeigu name gyvena koks val-
džiai reikalingas asmuo, tam namui 
pinigų pakanka ir laiptinės remon-
tui, durims, laiptinės langams pa-
keisti.“

Tik ar naujai išrinktieji 
įvertins tą triūsą?

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė, apie agitaciją:

„Kada bus galima agituoti, agi-
tuosiu visus 3000 daugiabučiuose 
gyvenančių šeimų nebalsuoti nei už 
K. Tubį, nei už S.Obelevičių bei jų 
sąrašus. Jiems vadovaujant, vagims 
rojus žemėje.“

Ar tik čia ne po Kiniją
važinėjančio mero nuopelnas?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos viršininkas:

„Nuo afrikinio kiaulių maro 
kenčia didžiosios valstybės, tokios 
kaip, pavyzdžiui, Kinija.“

O kas išlaikys vaikus ir dar 
anūkus?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas, apie kiaulių 
augintojus:

„Man gaila, kad kiaules panoro 
auginti pensinio amžiaus žmonės.“

Ką manote apie 
Eurovizijos 
dainų
konkursą?

Rūta AGLINSKIENĖ, Anykš-
čių kultūros centro pramoginių 
kolektyvų vadovė:

- Eurovizijos dainų konkursą 
žiūriu visada. Man jis labai pa-
tinka. Laukiame nacionalinės 
atrankos pradžios ir stebėsime 
šių metų dalyvius. Pavyzdžiui, 
pernai man labiausiai patiko at-
likėjas Jurgis Bruzga, Kotryna 
Juodzevičiūtė. Kiekvienais me-
tais tų gerai pasirodančių atlikėjų 
daugėja. O norint gerai pasirody-
ti ar net laimėti pačią Euroviziją, 
labai reikia charizmos, geros dai-
nos aranžuotės, kūrinio ir, aišku, 
gero atlikimo. 

Aušra STRAŽEVIČIŪTĖ:
- Dainininkas, kuris atstovauja 

Lietuvai, turi imti pavyzdžius iš 
kitų užsienio šalių dalyvių. Lietu-
vai reikia daugiau efektų, „bum-
bastikos“ ir geresnės muzikos su 
„bumčikais“. Dar  aprangos. Tada 
jie užims aukštesnes vietas.

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono tarybos narys:

- O Eurovizijos dainų konkurse 
nebus Viešintų kapelos su mero 
solo?
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Ir kieno eglė gražiausia? Pa-
nevėžio, kuri kainavo tiek, kiek 
statistinis mokytojas uždirba per 
dešimt metų? Ar Širvintų, kuri, 
lyginant su Panevėžiu, nieko 
nekainavo? O gal Vilniaus, kuri, 
pasak jaunimo, gražiausia iš 
praskrendančių lėktuvų arba 
iš drono? Mūsiškė, liaudiškoji 
baltoji su archaiškais sodais 
įmontuota į lateksinę Dubajaus 
aplinką prie kultūrnamio? 

Baikite nusikalbėti. Aišku gra-
žiausia eglė yra Anykščių!

Pats klausimo kėlimas, 
siekiant palyginti egles, yra 
politinis užsakymas, juodosios 
technologijos, arba bent veiks-
mas iš savanaudiškų paskatų, 
siekiant sumenkinti gerosios 
valdžios kilnius darbus žmonių 

labui.
Taip ir matau komentarus po 

šiomis „rievėmis“ arba skun-
dą Žurnalistų ir leidėjų etikos 
isnpekcijai iš savivaldybės, ku-
riame rašoma, kad  užduodamas 
klausimas apie eglių grožį yra 
mažiausiai Baudžiamojo Kodek-
so vertas nusikalstamos veikos 
epizodas, įvykdytas iš anksto 
susitarus ir veikiant gaujoje.

Be to, vertinant egles, reikia 
nepamiršti, kad Panevėžio vy-
riausioji architektė yra iš Anykš-
čių išėstoji Daiva Gasiūnienė. O 
tai reiškia, 
tik viena – 
kad ir ką ji 
bedarytų, 
Anykščių 
architektū-
ros žinovai 
viską padarys geriau. 

Štai Širvintų eglė patinka 
žmonėms, prie jos važiuoja 
fotografuotis iš visos Lietuvos. 
Taip netyčia galima įsivelti ir 
į didžiąją politiką. Nes ar gali 
būti graži eglė mieste, kuriam 
vadovauja teisiamos Darbo 
partijos buvusi vadovė, dabar 
„bebrų“ partijos veikėja  Živilė 
Pinskuvienė? Aišku, kad negali. 
Pinskuvienė ir graži eglė yra 
žodžiai antonimai. Nei Darbo, 
nei „bebrų“ partijos nieko gero 
niekur niekada nenuveikė ir ne-
nuveiks. Kaip ir Rolandas Pak-

sas. Anatema. Atskirtieji. Gera 
Lietuvoje gali nuveikti nebent 
konservatoriai. Dar socdemai 
su išlygomis kažkiek, taip pat 
„valstiečiai“ ir liberalai. Nes jų 
yra šiandien Dangaus karalystė, 
tai yra vietos Seime.

Viešoji opinija didelis dalykas. 
O ypač didelėje provincijo-
je. Dėl opinijos kandidatas į 
Lietuvos prezidentus Arvydas 
juozaitis, kurio straipsnelį apie 
Tėvą Stanislovą perpublikavo-
me iš „Aukštaitiško formato,“ 
per Naujuosius buvo malamas į 

miltus. Kaip 
filosofijos 
mokslų dak-
taras galėjo 
įšdrįsti minint 
Tėvo Stanis-
lovo šimtmetį 

rašyti, kad pažinojo vienuolį, 
kai  formuojama opinija, kad A. 
juozaitis prasikalto vien išreikštu 
ketinimu dalyvauti rinkimuose. 
Lietuvą  juk tinka valdyti tik 
Gitanui Nausėdai arba Ingridai 
Šimonytei. Kitų kandidatų pavar-
des net nepadoru minėti geroje 
kompanijoje ir prie mažų vaikų.

Kaip elgsiesi vis labiau 
atveriamoje balsavimo kabinoje 
– tavo reikalas, bet viešumoje 
pageidautina laikytis bendrų 
taisyklių. Lukašenkos anūkas tai 
diktatūra. Landsbergio anūkas 
tai demokratija. 

O kada visa tai pas mus pra-
sidėjo? Kai demaskavo tūlą Če-
paitį? Kai vieną rytą pabudome 
tapę „kėgėbynu ir kirmėlynu“? 
Kai interpeliavome Paksą? Kai 
pirmą kartą neužstojom netei-
singai skriaudžiamo? Kai kalbė-
dami apie vietinį vaduką garsiai 
ėmėm leisti radiją, o telefonus 
sukišom į šaldytuvą? Taip taip. 
jūs teisingai supratote. Šalyje, 
kurioje pasiklausymui leidi-
mų išduodama panašiai tiek, 
kaip beveik trisdešimčia kartų 
didesnėje Vokietijoje, politikos ir 
verslo reikalai aptarinėjami pa-
likus telefonus automobilyje, o 
jeigu išvažiuoti nėra galimybių 
– įkišus išmanųjį į šaldytuvą. 

Turėkime omenyje, kad savo 
Sibiro neturime.  

Baimė būti viešai suniekintam, 
apipiltam keiksmais ir įžeidi-
mais, jeigu nepataikei į natą, 
palaikei ne tą pusę, laiku neper-
siorientavai ar nesusiorientavai 
kam lyžteli, nesusizgribai, kokia 
mintis dabar „ant bangos“, for-
muoja viešo diskurso tuštybę ir 
banalumą. Katinėlių ir šunelių 
galerijas socialiniuose tinkluo-
se, oro bučinius, siunčiamus į 
viešąją erdvę nuo gražiausių 
šalies eglių. Antai ir aš, didi 
žurnalistė, gausiam savo FB 
bičiulių ratui buvau įdomiau-
sia, kai per Naujuosius įsidėjau 
nuotrauką su nykštuko kepure. 

Nieko tokio, mieli draugučiai, 
po Naujako, „laikai“ veikia kaip 
laiku išgerti 50 gramų. 

Tačiau nejaugi mūsų dėmesio 
ir laiko vertas tik fasadas - na-
minių gyvūnėlių fotkės, maistas 
be gliuteno, blizgučiai? Iš tiesų 
tai  įdomu? Rimtai?

Kas mums atsitiko, kad širdys 
– tie niekada nemeluojantys 
sąžinės detektoriai -  susitraukė 
taip, kad tapome drąsūs spręsti 
tik eglutės spyglio didumo pro-
blemas? 

Nauji metai prasidėjo naujais 
draudimais. Rengiamos Visuo-
menės informavimo įstatymo 
pataisos, siekiančios apsaugoti 
nuo dezinformacijos. jeigu 
pataisos bus priimtos, žinias-
klaidai bus draudžiama skelbti 
informaciją, kurioje „skatina-
mas nepasitenkinimas ir nepa-
sitikėjimas Lietuvos valstybe ir 
jos institucijomis.” Tai reiškia, 
kad Lietuvoje realiai  įsigalios 
cenzūra. 

Bus nebegalima rašyti ne tik 
apie savivaldybininkų balius 
už mokesčių mokėtojų pinigus 
Vasaknų dvare ar mero koman-
diruotes su gražiomis moterimis 
po egzotiškas šalis, bet ir apie 
eglučių papuošimą. 

Girliandų kritika taip pat ska-
tina nepasitenkinimą valstybės 
institucija - savivaldybės įmone 
komunaliniu ūkiu.

...„politikos ir verslo reikalai apta-
rinėjami palikus telefonus automo-
bylyje, o jeigu išvažiuoti nėra galimy-
bių – įkišus išmanųjį į šaldytuvą“... 

- Prieš Naujus metus sociali-
niame tinkle „Facebook“ teko 
perskaityti tokį juokelį: „Naujie-
ji 2019 Kiaulės metai ateis tik į 
tuos Lietuvos rajonus, kuriuose 
nėra kiaulių maro grėsmės“. Tę-
siant tą pajuokavimą, ar anykš-
tėnai jau sulaukė 2019-ųjų metų, 
ar dar ne?

- Manau, kad jau pradedame su-
laukti to geresnio laikotarpio ir jo 
sulaukėme 2018 metais, kadangi iš 
to, ką turėjome prieš dvejus – tre-
jus metus, liko tik mažesnė dalis 
problemų. Su beveik išnykusia šer-

Kaimiečio tvarte kiaulė – jau tikra retenybė
„ANYKŠTA“ TV kalbino Anykščių maisto ir veterinarijos tar-

nybos viršininką Dainių ŽIOGELĮ. Kadangi 2019-ieji pagal kinų 
horoskopą yra Kiaulės metai, pokalbis sukosi apie kiaules, jų au-
gintojus bei afrikinį kiaulių marą.

Pašnekovą kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas 
ALEKSIEJŪNAS.

nų populiacija, jos liko 2 – 4 proc., 
beveik išnyko ir afrikinio kiaulių 
maro grėsmė. Tą pajuto ir žmonės 
– atsiranda naujų kiaulių laikytojų. 
Manau, kad pasisukome į gerąją 
pusę, tik, deja, pasaulinė tenden-
cija yra labai bloga, nes yra labai 
maža kiaulienos supirkimo kaina. 
O taip yra dėl to, kad nuo afriki-
nio kiaulių maro kenčia didžiosios 
valstybės, tokios kaip, pavyzdžiui, 
Kinija. Senoji Europa taip pat pra-
deda jausti šias problemas, o dėl to 
automatiškai tai  jaučiame ir Lietu-
vos rinkoje.

- Įvyko tarsi stebuklas. Pernai 
retai pasitaikydavo Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
pranešimų, kuriuose nebūtų 
skelbiama apie Anykščių rajone 
aptinkamus nuo afrikinio kiau-
lių maro kritusius šernus, tačiau 
staiga viskas apsivertė aukštyn 
kojomis.

- 2014 metais Anykščių rajone 
buvo sumedžiota 2000 šernų, 2018 
metais – 81. Kaip afrikinis kiaulių 
maras gali nedingti?

- Kada paskutinį kartą Anykš-
čių rajone pats matėte gyvą šer-
ną?

- Naujų metų išvakarėse šerną 
pamačiau daugiau nei po pusės 
metų pertraukos, važiuodamas iš 
darbo Biržinės keliu. Nuo praėju-
sių metų liepos 1 dienos Anykščių 
rajone yra sumedžiota tik virš 30 
šernų. Džiaugiamės, kad nuo spa-
lio mėnesio Anykščių rajone nei 
vienam šernui nebuvo nustatyta af-
rikinio kiaulių maro atvejo. Deja, 
sausio 2 dieną afrikinis kiaulių 
maro atvejis nustatytas kalėdiniu 
laikotarpiu sumedžiotam šernui. 
Dabar šios ligos atvejus galima 
skaičiuoti vienetais, bet tam tikra 
grėsmė yra likusi kiaulių ūkiams.

- Kiek dar likę pavienių ūki-
ninkų tvartuose kriuksinčių 
kiaulių?

- 2018 metus mes peržengėme 
turėdami kiaules dviejose Anykš-
čių rajono seniūnijose – Kurklių ir 
Kavarsko. Afrikinis kiaulių maras 
šį regioną pasiekė vėliausiai. Tu-
rėjome apie 60 kiaulių laikytojų. 
Deja, apie pusė jų pabaigė kiauli-
ninkystę.

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis teigia, kad šiandien tvarte auginti kelias kiaules 
yra finansiškai nenaudinga.

Visą pokalbį su Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos viršininku D.Žiogeliu žiūrėkite portale anyksta.lt, rubrikoje 
„ANYKŠTA“ TV.

Giedručiui KLIMKEVIČIUI

...Tyla ir medžių ošimas 
tesaugo brangios žmonos 
amžiną poilsį, o nuoširdi 
mūsų užuojauta tepalen-
gvina Jūsų skausmą ir siel-
vartą.

Anykščių rajono
savivaldybės Tarybos 
nariai

užjaučia

- Kodėl žmonės atsisako au-
ginti kiaules? Juk anksčiau šie 
gyvuliai būdavo laikomi bene 
kiekviename kaimiečio tvartely-
je?

- Šioje vietoje, manau, suveikė 
du dalykai. Auginant kiaules svar-
bu atitikti sugriežtintus biologi-
nius saugumo reikalavimus. Kitas 
dalykas, kad atsirado ekonominis 
nuostolis. Grūdai pabrango apie 50 
proc., o kiauliena atpigo beveik du 
kartus. Daugelis ūkininkų tiesiog 
paskaičiavo, kad kiaulės užaugini-
mo savikaina yra labai didelė.

- Jūs, apskritai, esate kalbėjęs, 
kad gyvulininkystė Anykščių ra-
jone sparčiai traukiasi...

- Tai vyksta ne tik Anykščių rajo-
ne. Vienu metu mes ėmėme auginti 
avis, tačiau tai yra visiškas nuos-
tolis. Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos viršininku 
dirbu jau 14 metų, tai per tą laiką 
Anykščių rajone laikomų galvijų 
sumažėjo daugiau nei penkis kar-
tus – buvo virš 4 000, o dabar jų 
turime 800.

- Tačiau, Anykščių vizijos iki 
2025-ųjų metų kūrėjai mato ra-
jone galimybes gyvulininkystės 
plėtrai. Jūs su tokiomis įžvalgo-
mis nenorėjote sutikti?

- Pažiūrėjus į žemės struktūrą, 
pievas, nenašų dirvožemį, kur ne-
galima vystyti augalininkystės, gal-
būt ta perspektyva ir yra gyvuliams 
auginti, bet kiekvienas darbas turi 
atsipirkti. Jeigu auginimo savikai-
na yra didesnė, nei už ją mokama... 
Tai yra globali rinka, globalios kai-
nos, pasaulinės tendencijos...

- Būtų galima su jumis ir nesu-
tikti. Juk žmogus kiaulę augina 
grynai savo reikmėms, kad tu-
rėtų savo užaugintos kiaulienos, 
lašinių. Gal didžiausias truk-
dis plėtoti gyvulininkystę – per 
griežti reikalavimai, kokie Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos keliami, pavyzdžiui, 
kiaulių augintojams?

- Jeigu būtų taip baisu, nauji 
žmonės nebūtų prašę leisti vėl au-
ginti kiaules. Tačiau daugelis pa-
sinaudojo valstybės mokamomis 
kompensacijomis ir sakė: „Ačiū, 
daugiau nebevargsime“. Man gaila, 
kad kiaules panoro auginti pensinio 
amžiaus žmonės. Anykščių rajonas 
yra įtrauktas į kompensavimo me-
chanizmus. Buvo galima kiaules 
keisti kitais gyvūnais, įsigyti bio-
saugos priemones. Atsisakiusiems 
auginti, už kiaulę mokama 100 Eur 
kompensacija.
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Apie „Anykštą“ kalba bendraamžiai
„Anykštos“ laikraščio pirmtakas – „Kolektyvinis darbas“ – pradėtas leisti 1948-ųjų rudenį. Taigi, 

Anykščių rajono laikraštis skaičiuoja 71-uosius savo gyvavimo metus. 
„Anykšta“ mūsų rajone turi būrį bendraamžių, žmonių, gimusių tais pačiais metais, kaip ir lai-

kraštis, 1948-aisiais. Didžioji dalis mūsų kalbintų bendraamžių „Anykštą“ skaito dešimtmečiais – 
vieni – nuo tada, kai save atsimena, kiti – kai atvyko gyventi į Anykščių rajoną.  

Skaito nuo pradžios iki galo

Anykštėnas Algirdas Šiukšius jau 
38-erius metus dirba AB „Anykš-
čių kvarcas“. Jis sakė, jog  rajoninį 
laikraštį skaito nuo 1977-ųjų. „No-
riu žinoti, kas vyksta mūsų rajone. 
„Anykštą“ skaitau nuo pradžios 
iki pat pabaigos, ypač žiemą, kai 
niekur nereikia važiuoti“ – kalbėjo 
A.Šiukšius. Jis pats niekada nebuvo 
pakliuvęs į „Anykštos“ puslapius, 
kaip sako, nebuvo aprašytas „nei iš 
geros, nei iš blogos pusės“.      

Vyras kalbėjo, kad pretenzijų ar 
pasiūlymų dėl laikraščio turinio 
neturįs. „Man viskas gerai, ką rašo-
te – tą skaitau“ – sakė anykštėnas. 
Popierinio laikraščio į internetą, jis 
mano, niekada neiškeisiantis. „Tu-
riu kompiuterį, bet taip ir nepripra-
tau skaityti žinias internete“ – sakė 
„Anykštos“ bendraamžis.

Dabar daugiau teisybės

Albertas Sabalys, gyvenantis 
Papilių kaime, Troškūnų seniūni-
joje, prisimena, kad „Kolektyvinį 
darbą“ pradėjo skaityti 1972-iai-
siais, kai baigęs technikumą at-
vyko dirbti į Kurklių kolūkį. „Ką 
ir kalbėti – dabar laikraštyje dau-
giau teisybės. Tarybiniais laikais 
valdžios kritikos nebuvo, kaip 
buvo nurodyta, taip turėjo būti ir 
parašyta, nors informacija buvusi 
melaginga. Valdžia pasakė, kad 
planas yra įvykdytas, laikraščiai 
parašė – „planas įvykdytas“. Žiū-
rint iš šių dienų perspektyvos, 
jau sunku ir suprasti, kaip prieš 
40-50 turėjo dirbti žurnalistai... 
Dabar juk viskas yra pasikeitę, 
gyvenimas kitoks ir laikraščio 
turinys visai kitoks“ – kalbėjo 
skaitytojas.

Vyras prognozavo, kad popieri-
nė spauda dar ilgai gyvuos. „Mes, 
vyresnieji, savo įpročių nebekei-
sime, internetas popierinės spau-
dos neišstums. Ir vyresnieji nau-
dojasi kompiuteriais, tačiau ir tie, 
kurie „išėjo į internetą“, paprastai 
skaito ir tikrą laikraštį“ – progno-
zavo A.Sabalys.     

Skaito daugiau nei pusę 
amžiaus

Anykštėnė Gertrūda Krasaus-
kaitė „Kolektyvinį darbą“ pradė-
jo skaityti 1967-aisiais, tais lai-
kais, kai didžioji dalis dabartinio 
„Anykštos“ laikraščio kolektyvo 
dar nebuvo gimę. Moteris ilgus 
metus dirbo Anykščių rajono var-
totojų kooperatyve, praėję metai 
buvo pirmieji, kai ji nebedirba. 
G.Krasauskaitė pažinojo ilgametį 
„Kolektyvinio darbo“ redaktorių 
Stasį Vinciūną bei jo pavaduotoją 
Klemensą Kairiūkštį. Prieš penkias-
dešimt metų laikraščiai buvo esmi-
niu informacijos, nors ir iškreiptos, 
šaltiniu, dabar žiniasklaidos kanalų 
srautas nepalyginimai pasikeitęs. 
G.Krasauskaitė aiškino, kad ji nau-
dojasi ir internetine žiniasklaida, 
tačiau nori skaityti ir „gyvą“, popie-
rinę „Anykštą“. „Matyt, aš, kaip ir 
dauguma žmonių, nemėgstu rekla-
mų. Kokių publikacijų pageidauju? 
Norėčiau daugiau šviesos – aplink 
daug puikių žmonių, gražių šeimų, 
įdomia veikla užsiimančių anykštė-
nų“ – daugiau orientuotis į pozityvą 
kvietė anykštėnė, daugiau nei pen-
kiasdešimt metų skaitanti rajoninį 
laikraštį. 

Ir apie save, ir apie kaimynus, 
ir apie valdžią

„Anykštos“ bendraamžis Petras 
Baltrūnas iš Piktagalio į redakci-
ją atvyko kartu su žmona Maryte, 
beje, užkietėjusia „Anykštos“ kry-
žiažodžių sprendėja. Baltrūnai sakė 
turintys internetą, skaitantys ir in-
ternetinę žiniaklaida, bet popierinės 
„Anykštos“ neketinantys atsisakyti.  
Juk laikraštyje daugiau žinių, dau-
giau rajonui aktualios informacijos. 
„Smagu, kai rašo apie mus pačius, 
apie mūsų kaimynus, apie gretimus 
kaimus ir apie rajono valdžios vei-
klą. Kur kitur, jei ne „Anykštoje“, 
galėtume paskaityti apie tai, kas 
vyksta mūsų rajone?“ – retoriškai 
klausė Baltrūnai. 

Kada Baltrūnai tapo „Kolekty-
vinio darbo“ skaitytojais, sakė net 
ir nežinantys: kiek save atsimena, 
tiek atsimena ir namuose buvusį 
laikraštį.

M.Baltrūnienė vaikystę praleido 
Krasnojarsko krašte, į Lietuvą su 
tėveliais ji grįžo septynerių. Pasak 
moters, dėl tremtyje praleistų metų 
jai „Anykštoje“ buvo ypač įdomu 
skaityti Vidmanto Šmigelsko pasa-
kojimus apie jo keliones į Sibirą.       

Buvo jaunuoju korespondentu

Anykštėnas šaškių meistras Val-

demaras Veršulis, pakalbintas apie 
mūsų laikraštį, sakė, jog ištikimiau-
siu „Kolektyvinio darbo“ skaityto-
ju buvo 7-8 klasėje, kai laikraštis 
spausdino jo paties parašytas žinu-
tes. V.Veršulis paprastai rajoniniam 
laikraščiui rašydavo apie sporto 
varžybas – krepšinį ar tinklinį.

Anykštėnas šiais laikais informa-
ciją randa ir internete, tačiau išliko 
popierinės „Anykštos“ ir „Lietuvos 
ryto“ skaitytoju. „Laikraščiuose 
daugiau informacijos, išsamesni 
tekstai“ – popierinę žiniasklaidą su 
internetine lygino V.Veršulis. 

„Blogai, kad nebegalite skelb-
ti mirusių pavardžių. Ir tai ne tik 
mano, bet ir daugelio žmonių nuo-
monė. Apie mirusius žmones dabar 
sužinome kartais tik po ilgo laiko 
ir tik iš gandų“ – esminį pageida-
vimą dabartinei „Anykštai“ išsakė 
V.Veršulis.    

Ir knygų įvairių reikia

Viešintiškė Nijolė Žąsinienė, 
kalbėdama apie „Anykštos“ turinį, 
sakė, kad, jos nuomone, laikraštis 
išlaiko balansą. „Pavyzdžiui, aš 
V.Šmigelsko kelionių aprašymų 
neskaitau. Tačiau, pažiūrėkime, 
koks yra platus knygų spektras – 
nuo meilės romanų iki filosofijos ir 
kiekviena knyga turi savo skaityto-
ją. Taip ir laikraščio tekstai – vieni 
skirti vienai auditorijai, kiti – kitai. 
Rašote apie rietenas savivaldybėje. 
Reikia rašyti ir apie rietenas“ – kal-
bėjo viešintiškė.

N.Žąsinienė augo Viešintose, 
vėliau su vyru Rimantu daug metų 
gyveno Anykščiuose, dirbo sta-
tybose. Dabar Žąsinai vėl gyvena 
Viešintose. P. Nijolė sakė, savęs be 
laikraščio neatsimenanti – „Kolek-
tyvinį darbą“ prenumeravo ir jos tė-
vai, todėl vietinį laikraštį skaičiusi 
ir paauglystėje. 

Tėveliai pirmiausiai skaitė 
užuojautas

Vairavimo mokytojas anykštėnas 
Vytautas Mažvyla, kalbėdamas apie 
„Anykštą“ ir „Kolektyvinį darbą“, 
sakė, jog prisimena, kad jo tėveliai 
rajono laikraštyje pirmiausiai skaitė 
užuojautas. Vyras dėstė, kad ir šiais 
laikais ypatingai reikalinga buvusi 
laikraščio rubrika, kurioje skelbtas 
mirusių žmonių sąrašas. „Nesu-
prantu, kaip gali būti, kad mirusių 
sąrašą padarytų paslaptimi. Anks-
čiau iš „Anykštos“ sužinodavome, 
kas mirė, dabar sužinome tik po 
kelių mėnesių ir, paprastai, atsitik-
tinai“ – sakė V.Mažvyla. 

Jis teigė, jog jaunystėje ypač mė-
gęs poezijos rubrikas. Ir ankstes-

niais metais, ir dabar V.Mažvylai 
smagiausia skaityti apie pažįstamus 
žmones. „Žinios, bendra rajono in-
formacija – svarbiausi dalykai skai-
tytojui, o visa tai aš „Anykštoje“ 
randu“ - kodėl dešimtmečius nesi-
skiria su rajono laikraščiu, kalbėjo 
V.Mažvyla.

Beje, vyras šypsojosi, kad jis ge-
rai atsimena vaizdą, kai rajoninis 
laikraštis buvo naudojamas ne tik 
pagal paskirtį – tėvelis į perskaitytą 
laikraštį, eidamas į laukus, vynio-
davosi duoną, o vaikai iš laikraščių 
lankstė kepures. 

Stebuklų neišgalvosi

Danutė Verbickienė iš Šlavėnų 
„Anykštai“ sakė, jog šiame kaime 
gyveno ir jos seneliai, ir tėvai, o 
„Kolektyvinį darbą“ giminė, matyt, 
skaitė jau nuo pirmojo jo nume-
rio. Beje, D.Verbickienės senelio 
pusbrolis – Karolis Biliūnas buvo 
didžiojo rašytojo Jono Biliūno pus-
brolis. 

„Reikia rajoninį laikraštį skaity-
ti. Kaip be vietinių žinių...“ – apie  
tai, jog niekada nesvarstė atsisakyti 
„Anykštos“ prenumeratos, kalbėjo 
D.Verbickienė. Paprašyta pasaky-
ti, kas mūsų laikraštyje nepatinka 
arba kokių publikacijų pageidautų, 
Šlavėnų gyventoja sakė pasiūlymų 
ir priekaištų neturinti. „Jūs rašo-
te apie tai, kas vyksta rajone, o jei 
savaitė buvo nuobodesnė, mažiau 
buvo svarbių įvykių - žurnalistai jų 
neprikurs, stebuklų nesugalvosi“ – 
kalbėjo „Anykštos“ bendraamžė.    

Gera kaina padėjo apsispręsti

Kavarsko seniūnijoje gyvenantis 
Vidmantas Tumas į „Anykštos“ re-
dakciją užsiprenumeruoti „Anykš-
tos“ laikraščio atvyko kartu su 
žmona. Paklaustas, ar seniai skaito 
„Anykštą“, o gal skaitęs ir šio lai-
kraščio pirmtaką „Kolektyvinį dar-
bą“, vyras kalbėjo: „Kolektyvinio 
darbo neskaičiau. Tikriausiai tuo-
met, kai jis ėjo, buvau kitoje respu-
blikoje“. 

„Anykštos“ bendraamžis teigė, 
jog laikraštį perskaito nuo pradžios 
iki pabaigos. „Buvo tarpas, kai 
prenumeravom kitą rajono laikraš-
tį, tačiau pradėjo nebepatikti, vis 
apsisukę pas kaimynus bėgdavom 
„Anykštos“ pasiskolinti. Noriu 
jūsų redakcijai labai padėkoti, kad 
švęsdami savo laikraščio jubiliejų 
nepamiršote ir bendraamžių skaity-
tojų – spauda šiais laikais nėra pigi, 
o jūsų sugalvota akcija mums tikrai 
padėjo apsispręsti, kad 2019-aisiais 
skaitysime „Anykštą“.

V. Tumo žmona pridūrė, kad 
laikraštyje jai įdomiausiai skaityti 
apie pažįstamus žmones, domisi ra-
jono politiniu gyvenimu. „Pati ilgą 
laiką dirbau Žemės ūkio skyriuje, 
todėl turiu daug pažįstamų iš tų 
laikų, įdomu rasti pažįstamų žmo-
nių pavardes laikraštyje“ – kalbėjo 
„Anykštos“ skaitytoja.

Patinka objektyvumas 

Iš Anykščių kilęs, daug metų 
Panevėžyje gyvenęs, prieš penketą 
metų atgal į Anykščius sugrįžęs Vy-
tautas Baltranas sakė, jog dar skaitė 
ir „Kolektyvinį darbą“. 

Paklaustas, ką pirmiausiai per-
skaito „Anykštoje“, mūsų laikraš-
čio bendraamžis kalbėjo: „Viską 
perskaitau. Jūs sugebat objektyviai 
nušviesti rajono politinį gyvenimą. 
Iš publikacijų matosi, kad nesat sa-
vivaldybės laikraštis“.

Dar būdamas nepilnametis V. 
Baltranas pradėjo dirbti „Anykščių 
vyne“, o persikraustęs į Panevėžį 
pradžioje dirbo elektriku, vėliau – 
statybininku. Paklaustas, kodėl grį-
žo į Anykščius, vyras sakė: „Neti-
kėtai Anykščiuose liko pusė uošvio 
namo, šalia jo – žemės. O pensinin-
kams kur kas sveikiau judėti, negu 
visą dieną sėdėti ant sofos ir žiūrėti 
televizorių. Persikraustęs į Anykš-
čius, ir toliau nepamiršau savo sta-
tybininko profesijos – nugrioviau 
seną tvartelį, o jo vietoje įrengiau 
garažą bei patalpas svečiams. Su 
žmona taip pat rūpinamės ir trimis 
šiltnamiais. Svarbu, kad sveikatos 
būtų. Nors, kai daug judi, tai ir svei-
katos būna...“

Patinka skaityti apie žmones

Genutė Povilavičienė jau ne-
bepamena, kada pradėjo skaityti 
„Anykštą“ – daug metų ji ištikima 
mūsų laikraščio skaitytoja. „Turiu 
tik vieną priekaištą – kaip būdavo 
gerai, kai spausdindavote pavardes 
tų, kurie iškeliavo Anapilin. Juk 
dažniausiai tik iš laikraščio ir su-
žinodavom apie mirusius kolegas, 
pažįstamus... To labai trūksta. O 
šiaip dirbat tikrai gerai – nevengiat 
valdžiai ant kulnų palipti – taip ir 
reikia. Laikraštį perskaitau nuo pra-
džios iki pabaigos“ – sakė G. Povi-
lavičienė. 

Moteris ypač džiaugėsi tekstais, 
kuriuose aprašomi žmonių gyve-
nimai, linksmos gyvenimiškos is-
torijos, įdėmiai perskaitanti ir tuos 
straipsnius, kuriuose žmonės atvirai 
pasakoja apie patirtus sunkumus, 
negandas, išgyvenimus. „Dar labai 
patikdavo skaityti rubriką „Pasto-
gė“, įdomu būdavo sužinoti ne tik 
vieno ar kito miestelio ar kaimo 
istoriją, bet ir apie ten gyvenančius 
žmones“ – kalbėjo mūsų laikraščio 
bendraamžė. 

„Mums, pensininkams, labai di-
delė parama jūsų sugalvota akcija. 
Ačiū, jog per savo šventę, nepamir-
šote ir mūsų“ – šypsojosi G. Povi-
lavičienė. 

-ANYKŠTA
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Rubrika 

Skelbiami prenumeratos loterijos nugalėtojai
„Anykštos“ redakcija, paskelbusi 2018-ųjų metų laikraščio pre-

numeratos loteriją, sulaukė šimtų skaitytojų prenumeratos kvitų. 
Iš didžiulės šūsnies ištraukėme 21 kvitą, kurių savininkai ir tapo 
loterijos nugalėtojais.

Burtai lėmė, jog pagrindinis pri-
zas – benzopjūklas „Stihl“ MS 170 
atiteks Juozui Žalebinui iš Kavars-
ko seniūnijos Veselavos kaimo. 

Sekatorių laimėjo Algirdas 
Kalčys iš Svėdasų, peilių rinkinį 
- anykštėnė Stanislava Bilevičie-
nė, sodininko pjūklą – svėdasiškis 
V.Kuolas, kirvį – anykštėnas An-
tanas Tumas, grėblį – anykštėnas 
Vytautas Baltranas.

Šiuos visus aukščiau išvardintus 
prizus įsteigė A.Šimkaus firma – 
oficialus Mocevičiaus firmos „Gi-

nalas“ atstovas Anykščiuose. 
UAB „Boresa“ parduotuvės 

„Viskas žvejui“ (įsikūrusi Vilniaus 
gatvės „Norfoje“) 20 eurų čekius 
laimėjo Nijolė Žąsinienė iš Vie-
šintų, Danguolė Sudeikienė iš Ka-
varsko, V.Putrimas iš Aulelių, bei 
anykštėnai Jonas Mackevičius ir 
Leonas Riauba. 

Anykščių baseino „Bangenis“ 
kvietimai šioje įstaigoje apsilanky-
ti dviems asmenims atiteks anykš-
tėnams Danguolei Kuodienei, Jo-
nui Karveliui, Aldonai Mačienei 

bei Algimantui Dačiuliui. Taip pat 
baseino kvietimai atiteks Algiui 
Dubrai iš Meldiškių, Genovaitei 
Raščiuvienei iš Viešintų, Riman-
tai Žvirblienei iš Butėnų, Jolan-
tai Kernagytei iš Kavarsko, Dalei 
Leščinskienei iš Katlėrių bei Astai 
Grinienei iš Keblonių. 

Kviečiame visus prizus laimėju-
sius skaitytojus užsukti į „Anykš-
tos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai) atsiimti prizų. 

Pagrindinio „Anykštos“ pre-
numeratos prizo laimėtojas – 
J.Žalebinas, prieš atvykdamas į 
redakciją, turėtų paskambinti tele-
fonu (8-618) 25835 ir susitarti dėl 
prizo atsiėmimo.

-ANYKŠTA
Prizų savininkai burtais išrinkti iš šios kvitų šūsnies...

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Šventosios pakrante nebus kam vaikščioti

(Atkelta iš 1 psl.)

Metų anykštėnas – sportininkas

Praėjusių metų anykštėnu tra-
diciškai išrinktas sportininkas. Šį 
titulą pirmą kartą pelnė sunkumų 
kilnotojas Arnas Šidiškis. Per-
nai metų anykštėno rinkimuose 
nugalėjo biatlonininkas Vytautas 
Strolia, o iki tol ilgus metus rin-
kimų favoritu būdavo plaukikas 
Giedrius Titenis. 

Į balsavimo lentelę buvo įrašyti 
visi trys minėti sportininkai – visi 
jie tvirti savo sporto šakų Lietu-
vos rinktinių nariai. A.Šidiškis 
šįmet dalyvavo JAV vykusiame 
sunkiosios atletikos pasaulio čem-
pionate – svorio kategorijoje iki 
105 kg jis užėmė 22-ąją vietą iš 
35 dalyvių. Jis yra tvirtas Lietu-
vos lyderis savo svorio kategori-
joje bei pretendentas į 2020-ųjų 
Tokijo olimpines žaidynes. 

V.Strolia jau dalyvavo dvejo-
se, G.Titenis - trejose olimpinėse 
žaidynėse. Pastarasis sportininkas 

jau laikytinas ne tik Anykščių, bet 
ir Lietuvos sporto legenda. Šią 
vasarą Giedriui sukaks 30 metų, 
plaukikui tai labai solidus amžius. 
Tarptautinio meistro vardą jis pel-
nė dar 2006-aisiais.

Metų anykštėno rinkimuose an-
trąją vietą užėmė režisierius, pra-
ėjusių metų Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijos laureatas Jonas 
Buziliauskas, trečiąją – ūkininkas 
Audrius Juška. Šiame balsavime 
dalyvavo 157 skaitytojai.

Turnyrinė lentelė:

1.Arnas Šidiškis - 19.7%
2.Jonas Buziliauskas - 16.6%
3.Audrius Juška - 13.4%
4.-5.Vygantas Šližys - 8.9%
4.-5.Giedrius Titenis - 8.9%
6.-7.Tomas Tuskenis - 7.6%
6-7.Tautvydas Kontrimavičius - 

7.6%
8.Vytautas Strolia - 6.4%
9.Justė Arlauskaitė Jazzu - 5.7%
10.Audronė Berezauskienė - 

5.1%

Konservatoriai balsavo 
Naujųjų metų naktį

Ir šį kartą renkant Metų politiką 
balsavo dešimteriopai daugiau as-
menų, nei kituose portalo anyksta.
lt rinkimuose. 

Naujųjų metų naktį Anykščių 
konservatorių lyderis, rajono vi-
cemeras Sigutis Obelevičius (45,5 
proc.) aplenkė iki tol pirmavu-
sį vietos socialdemokratų lyderį 
Dainių Žiogelį (31,3 proc.) ir tapo 
šių rinkimų nugalėtoju. Trečiąją 
vietą, surinkęs 6,5 proc. balsų, už-
ėmė Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis. Į šio balsavimo langą 
surašėme visus 6 kandidatus į 
Anykščių rajono merus bei po 
vieną kiekvieno kandidato ben-
dražygį. Metų politiko rinkimuose 
iš viso sulaukėme 1 673 balsų. 

Įdomu pastebėti, kad Metų po-
litiko rinkimuose pirmavęs social-
demokratas D.Žiogelis, iki tol ge-
rokai atsilikusio konservatoriaus 
S.Obelevičiaus, buvo aplenktas 
Naujųjų metų naktį. Išeitų, kon-
servatorių elektoratas išgėrė šam-
pano ir sėdo balsuoti... 

Turnyrinė lentelė:

1.Sigutis Obelevičius - 45.5%
2.Dainius Žiogelis - 31.3%
3.Kęstutis Tubis - 6.5%
4.Antanas Baura - 4%
5.Dalis Vaiginas - 3.6%
6.Lukas Pakeltis - 2.8%
7.Mindaugas Sargūnas - 2.7%
8.Sergejus Jovaiša - 1.1%
9.Vaidutis Zlatkus - 0.9%
10.Ričardas Sargūnas - 0.7%
11-12. Raimondas Razmislavi-

čius - 0.4%
11-12. Donatas Krikštaponis - 

0.4%

Metų įvykis – dešiniojo 
Šventosios kranto projektas 

Renkant 2018-ųjų metų Anykš-
čių įvykius, projektus, kurie, skai-
tytojų nuomone, turėtų duoti dau-
giausiai naudos rajonui, balsavo 
167 skaitytojai. 

Nugalėtoju tapo dešiniojo Šven-
tosios upės kranto projektas. Tiesą 
sakant, parenkant pretendentus į 
sėkmingiausio metų projekto ar 
įvykio nominacijas, redakcijos 
kolektyvui reikėjo gerokai pasukti 
galvas, ką leisti balsavimui. Stam-
besnis verslas ar nauji prekybos 
centrai į Anykščius 2018-aisiais 
neatėjo, nedaug buvo ir rimtesnių 
projektų.

Gal todėl antrąją vietą balsavime 
užėmė Anykščių rajono savivaldy-
bės pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su kinais. Nors tikėtina, 
kad dalis „kinų“ balsų – savotiški 
protesto, ironijos balsai. 

Turnyrinė lentelė:

1. Pradėtas dešiniojo Šventosios 
upės kranto projektas - 32.3%

2. Bendradarbiavimo sutartis 
su kinais - 17.4%

3. Jazzu restorano Anykščiuose 
atidarymas - 14.4%

4. Ūkininkų Bukauskų parduo-
tuvės atidarymas - 13.8%

5. Labirintų parko plėtra - 
13.8%

6. Didžiulio lauko ekrano pasta-
tymas - 8.4%

Skaudžiausia bėda – rajono 
nykimas

Balsavime „Kokia, Jūsų nuo-
mone, didžiausia 2018 metų 
Anykščių nesėkmė?“ daugiau nei 

pusė žmonių nurodė, jog didžioji 
bėda – besitęsiantis demografinis 
ir ekonominis rajono nykimas 
(53,8 proc.). Anykštėnams svarbi 
pasirodė ir „kadrų“ problema. 

Nominacija „Nesugebėta ras-
ti savivaldybės administracijos 
Architektūros ir urbanistikos bei 
Statybos skyriaus vedėjų“ surin-
ko  20.2 proc. Šiame balsavime 
dalyvavo 119 skaitytojų.

Paradoksas, bet Anykščių ra-
jono savivaldybės feisbuke prieš 
Naujuosius buvos paskelbtas 
įrašas, kuriame nurodyta, kad 
„Anykščių kraštas pakankamai 
patraukli teritorija šalies gyven-
tojams, nes į Anykščių r. sav. 
teritoriją per 2017 metus atvyko 
daugiausiai gyventojų (daugiau 
gyventojų atvyko tik į Pasvalio 
r.sav.), 2012-2017 m. gimusių 
skaičius, tenkantis 1000 gyven-
tojų, išaugo 5,4 proc.“ Deja, 
kad ir kiek valdžia kartotų žodį 
„cukrus“, saldžiau nesidaro, o 
vaikai, žinia, gimsta ne iš įrašų 
feisbuke. 

Turnyrinė lentelė:

1.Besitęsiantis demografinis 
ir ekonominis rajono nykimas - 
53.8%

2.Nesugebėta rasti savivaldy-
bės administracijos Architektū-
ros ir urbanistikos bei Statybos 
skyriaus vedėjų - 20.2%

3.-4.Gaidžio piešinys ant dau-
giabučio sienos - 10.9%

3.-4.Taip ir nepradėta statyti 
medinė pilis - 10.9%

5.Gydymo įstaigų vadovų pasi-
keitimas - 4.2%

-ANYKŠTA

Skaitytojų nuomone rajonui daugiausia naudos duos dešiniojo 
Šventosios upės kranto projektas, nors įgyvendinant jį teko iš-
kirsti nemažai medžių.

Metų politiko rinkimuose konservatorius Sigutis Obelevičius socialdemokratą Dainių Žiogelį ap-
lenkė Naujųjų metų naktį. Trečioje vietoje liko Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.



2019 m. sausio 5 d. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

pirmadienis 2019 01 07

sekmadienis 2019 01 06

 
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 Princas Žydruolis ir fėja 
Lupinė  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.  
11:30 Mūsų gyvūnai.  
12:00 Atšiaurioji Kanada. Laukiniai 
vakarai 
12:55 Pavojingoji žemė. Ugnis  
13:50 Puaro N-7 Sėkmės krantas  
15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai  
16:00 Istorijos detektyvai.  
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.  
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 Rūta. 
22:30 Išmokyk mane mylėti N-14 
00:25 Skola N-14

 
06:20 Dienos programa. 
06:25 “Madagaskaro pingvinai” (k)  
06:50 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
07:15 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė”  
07:40 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:05 “Riterių princesė Nela”  
08:30 “Tomo ir Džerio pasakos” 
08:55 Kria-kria-keriai  
10:35 Margi, pirmyn! 
12:35 Policijos akademija 7. Misija 

Maskvoje N-7 
14:20 Mano draugas delfinas  
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
21:30 Stebuklas virš Hadsono N-7.  
23:20 Laimės sausainiai N14 
01:00 Puertorikiečiai Paryžiuje (k) 
N14

 
06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą” (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 “Marlis ir aš: šuniukų metai”  
13:15 “Kosmoso kariai” N-7 
15:05 “Marko ir Raselo pašėlęs 
pasivažinėjimas” N-7 
16:55 “Havajai 5.0” N-7 
18:00 “Raudonas kilimas”.  
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “X Faktorius”. N-7 
22:30 “Londono bulvaras” N-14 
00:30 “Bado žaidynės” N-7 (kart.)

 
06:00 Ultimate Strongman Pasaulio 
čempionatas (k).  
07:30 “Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai” (k)  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Vaikai šėlsta  
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”  

10:30 Atgal iš nebūties. Gelbstint 
karaliaus arklius  
11:40 “Velniški Stivo Ostino išban-
dymai” N-7 
12:40 “Geriau vėliau, negu niekada” 
N-7 
13:35 “Ekstrasensų mūšis” N-7 
15:25 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7 
16:30 “Nusikaltimų miestas” N-7 
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - 
Žalgiris.  
19:30 Užšaldytas N-7
21:05 “Antrininkas” N14 
22:10 “Gyvi numirėliai” N14 
23:10 “Dakaras 2019” 
23:40 Adjutantas (k) N14 
01:20 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant (k) N14

 
06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pragaro katytė” 
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7 
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7 
10:25 “Būrėja” (k)  
11:30 “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”  
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7 
21:00 “Likimo šešėlis” N-7 
23:10 Profesionalas N14 
01:15 Senoji mokykla (k) S

 PLIUS 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Bravo! 2 (kart.). 

07:05 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. Prancūzijos rinktinės 
istorija. (kart.). 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 
(kart.). 
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
(kart.). 
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.). 
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. (kart.). 
09:00 Pažinimo džiaugsmas. 
Merapis – liepsnojantis kalnas  
09:30 Euromaxx. (kart.). 
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.  
10:30 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija. 
11:00 7 Kauno dienos. 
11:30 Linija, spalva, forma.. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose.  
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje.  
13:00 Stop juosta. 
13:30 Dainuoju Lietuvą. 
15:50 Šventadienio mintys. (kart.). 
16:15 Projektas Pi. 
16:45 Mokslo ekspresas.  
17:05 (Ne)emigrantai   
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Istorijos perimetrai.  
19:40 Dauntono abatija 1 N-7 
20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 100 ačiū mokytojams. 
Lietuvos advokatūros šimtmečio 
šventinis koncertas.  
22:00 Alfonsas Svarinskas.  
23:00 Ortodoksų Kalėdų Dieviškoji 
liturgija iš Vilniaus šv. Paraskevės 
cerkvės.  
01:00 Saldi laisvė N-14 (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 “Mano mažasis ponis”  
10:00 “Lego Nindžago”.  
11:00 “Pirmą kartą arenoje” (kart.) 
11:10 “Glaša ir ragana” (kart.) 
11:25 “Snieguolė” (kart.) 
11:35 “Na, palauk!”. (kart.) 
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.) 
12:00 “Reindžeris Robas”  
13:00 “Taisiukai”. animacinis, 2012. 
2 sez. 50 - 56 s. 
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
15:00 “Sveikatos medis”.  
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių”  
17:00 “Detektyvė Klara” N-7 
18:05 “Meilės audimas”. N-7 
20:00 “Kas pasakė miau?”  
20:10 “Ir taip bus gerai”  
20:25 “Kaip Maša susipyko su 
pagalve”  
20:35 “Na, palauk!”.  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.  
21:00 “Rodeo ir Džiuljeta” N-7 
22:40 “Auroros Tygarden detek-
tyvai. Tikros žmogžudystės” N-7 
(kart.) 
00:15 “Meilės audimas” N-7 (kart.)

 
06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7 
07:30 “Dainų dvikova” (kart.) N-7 
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 “Jokių kliūčių!”. N-7 
12:55 “Leopardų karalienė”. N-7 
14:00 “Žvejo nuotykiai” 
15:00 “Ledo kelias” N-7 

16:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7 
17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Jukono vyrai” N-7 
19:00 “Amerikos talentai” N-7 
20:00 “Dainų dvikova” N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Nakties TOP”. N-14 
22:30 “X Faktorius. Kaip gimsta 
žvaigždės”.  
23:55 “Nesunaikinamieji” N-14 
(kart.)

 
07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Emilija Pliaterytė“.  
07.55 „Neprijaukinti. Jukonas“. 
N-7. 
08.25 „Neprijaukinti. Afrika“. N-7. 
08.50 „Gluchariovas“ N-7. 
11.00 „Detektyvas Morsas“ N-7. 
13.00 „Bitininkas“ N-7. 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
17.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
17.15 Skinsiu raudoną rožę.  
18.00 Žinios. 
18.28 Orai. 
18.30 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ N-7. 
20.00 Žinios. 
20.23 Orai. 
20.25 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ N-7. 
21.00 „24/7“.  
22.00 Žinios. 
22.28 Orai. 
22.30 „Jaunasis Morsas“. N-7. 
00.45 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 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 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 kodėl?“.  
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 
10:25 KK2 penktadienis 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 “Paveldėtoja 2” N-7 
21:00 “Rimti reikalai” N-7 
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:27 Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. V  
22:30 Apsimetėlis, sukčius ir dama 
N14 
00:15 “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 “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 “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 “Visu greičiu pirmyn” N-7 
23:45 “Kvantikas” N-7 
00:40 “Mikė” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta”  
07:40 “Stoties policija” (k) N-7 
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7 
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7 
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:45 “Reali mistika” 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 “Įteisintas faras” 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 Greitojo reagavimo būrys 
N-7 
23:10 “Dakaras 2019”  
23:40 Detonatorius (k) N14 
01:20 “Antrininkas” (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 “Saugokis meškinų”  
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7. 
13:30 “Tinginių miestelis”  
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”  
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 Vyras už pinigus 2. Žigolo 
Europoje N14 
22:40 “Karalienė Izabelė” N14 
00:05 Midsomerio žmogžudystės 
XI. Mago sūnėnas N-7 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
(kart.). 
06:55 Kauno bažnyčios: miesto ta-
patumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio 
(Pranciškonų) bažnyčia. 
07:05 Linija, spalva, forma. (kart.). 
07:30 Grizis ir lemingai  
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
07:55 Džeronimas  
08:20 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.). 
08:50 Pasakojimai iš Japonijos 4  
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.). 
12:00 Savaitė.  
12:55 Tomo Sinickio koncertas. 
(kart.). 
13:55 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.). 
14:20 Dauntono abatija 1 N-7 
(kart.). 
15:10 Nepaprastas žmonių ir gy-
vūnų ryšys. Mano draugas vilkas  
15:40 Grizis ir lemingai  
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2.  
19:00 ARTi. Veidai.  
19:15 Ar išliks krikščionybė 
Viduriniuose Rytuose?  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  

21:20 Sportas. Orai  
21:30 Janas Husas N-7 
22:55 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (kart.). 
23:20 Istorijos detektyvai.  
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:30 “Televitrina”.  
06:45 “Kas pasakė miau?” (kart.) 
06:55 “Ir taip bus gerai” (kart.) 
07:10 “Kaip Maša susipyko su 
pagalve” (kart.) 
07:20 “Na, palauk!”. (kart.) 
07:30 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.) 
07:40 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:40 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7 
09:40 “Tavo augintinis”. (kart.) 
10:10 “Pamilti vėl” (kart.) N-7 
11:15 “Rodeo ir Džiuljeta”.  
12:55 “Mano mažasis ponis” (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7 
14:55 “Pamilti vėl” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Skirtingi ratai” 
20:10 “Kateriukas”  
20:25 “Būk sveikas!”  
20:35 “Na, palauk!” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”  
21:00 “Angliškas vynas” N-7 
22:45 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:45 “TV Pagalba”. N-7

 
06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Dainų dvikova” (kart.) N-7 
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Autopilotas”. (kart.) 
09:30 “Elementaru” (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 “Elementaru” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Moderni šeima” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
19:30 “Farai”. N-7 
20:00 “Filologyno berniukai” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:55 “Orai”.  
22:00 “Naša Raša” N-7 
23:00 “Molės Hartlei egzorcizmas” 
S 
00:55 “Svieto lygintojai” N-7

06.09 Programa. 
06.10 TV parduotuvė. 
06.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte.  
07.00 „24/7“.  
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7 
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7 
11.10 „Albanas“ N-7 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7 
13.30 TV parduotuvė. 
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ 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.  
20.53 Orai. 
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
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 Stilius. (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 (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 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 reindžeris” 
N-7 
09:05 “Rimti reikalai” N-7 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7 
10:25 KK2 (k). N-7  
10:55 Nuo... Iki... (k). 

11:25 “Paveldėtoja 2” (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 “Paveldėtoja 2” N-7.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Tuk tuk N14 
00:25 “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 “Kerštas” N-14 
23:40 “Kvantikas” N-7 
00:40 “Mikė” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta”  
07:40 “Stoties policija” (k) N-7 
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7 
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7 
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:45 “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 “Įteisintas faras” 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 Gatvių kovotojas N14 
23:05 “Dakaras 2019”  
23:35 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N-7 
01:30 “Gyvi numirėliai” 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 šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:40 “Saugokis meškinų”  
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7 
13:30 “Tinginių miestelis”  
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”  
15:25 “Savas žmogus” N-7 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 

19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Alisa Never” N-7 
21:00 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Apsėstoji meilė N14 
22:55 “Karalienė Izabelė” N14 
00:25 Midsomerio žmogžudystės 
XI. Pakrikimas N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
(kart.). 
06:55 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus 
(Benediktinių) bažnyčia. 
07:05 Misija: Vilnija. (kart.). 
07:30 Grizis ir lemingai  
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo  
07:55 Džeronimas  
08:20 Mokslo sriuba. (kart.). 
08:45 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys. Mano draugas vilkas 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Gimę tą pačią dieną.  
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.). 
14:00 Mokslo ekspresas. (kart.). 
14:15 Ar išliks krikščionybė 
Viduriniuose Rytuose? (kart.). 
15:10 Nepaprastas žmonių ir gyvū-
nų ryšys. Erelių valdovai  
15:40 Grizis ir lemingai  
15:50 Premjera. Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora  
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2.  
19:00 Garsiau. (kart.). 
19:25 FIBA Čempionų lyga. 
Nymburko „CEZ“ – Panevėžio 
„LIetkabelis“.  
21:30 Kultūros diena. 

21:50 Komisaras ir jūra N-14 
23:20 Neokupuotas. (kart.). 
00:10 DW naujienos rusų kalba. 

06:30 “Televitrina”.  
06:45 “Skirtingi ratai” (kart.) 
06:55 “Kateriukas” (kart.) 
07:05 “Būk sveikas!” 
07:15 “Na, palauk!” (kart.) 
07:30 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.) 
07:40 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:40 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7 
09:40 “Menų sala”. (kart.) 
10:10 “Pamilti vėl” (kart.) N-7 
11:10 “Angliškas vynas” N-7 (kart.) 
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.) 
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7 
14:55 “Pamilti vėl” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Meškiukas peštukas” 
20:10 “Vilkas ir septyni ožiukai”  
20:25 “Nei juoktis, nei verkti”.  
20:35 “Na, palauk!”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”  
21:00 “Tiesiai į laimę” N-7 
22:45 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.) 
N-7 
00:45 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Filologyno berniukai” (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 “Elementaru” (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 “Elementaru” N-7 
17:00 “Kulinarijos meistras”.  
18:00 “Moderni šeima” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Filologyno berniukai” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:55 “Orai”.  
21:00 “Naša Raša” N-7 
22:00 “Eurolygos rungtynės. Kauno 
“Žalgiris” - Stambulo “Anadolu 
Efes”. 
00:00 “Daktaras Hausas” N-14

06.09 Programa. 
06.10 TV parduotuvė. 
06.30 Skonio reikalas.  
07.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
07.10 Skinsiu raudoną rožę. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7 
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7 
11.10 „Albanas“ N-7 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 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. 
20.53 Orai. 
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 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 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(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 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 Premjera. Paskutinė karalystė 
1 N-14 
24:00 LRT radijo žinios. 

06:00 Dienos programa. 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
09:05 “Rimti reikalai” N-7 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7 
10:25 KK2 (k). N-7.  
10:55 Nuo... Iki... (k).  
11:25 “Paveldėtoja 2” (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 “Paveldėtoja 2” N-7.  
21:00 “PREMJERA Monikai reikia 
meilės” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Saldus kerštas N14 
00:15 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
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 “Samdinys už teisingumą” 
N-14 
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 TĘSINYS “Samdinys už 
teisingumą” N-14 
23:55 “Kvantikas” N-7 

00:50 “Mikė” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta” 
07:40 “Stoties policija” (k) N-7 
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7 
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:45 “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 “Įteisintas faras” 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 Belaisvė N14 
23:05 “Dakaras 2019”  
23:35 Gatvių kovotojas (k) N14 
01:20 “Gyvi numirėliai” 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 šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:40 “Saugokis meškinų” 
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7 
13:30 “Tinginių miestelis”  
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”  
15:25 “Savas žmogus” N-7 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-

kės” N-7 
19:55 “Alisa Never” N-7 
21:00 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Dalelė širdies N14 
22:50 “Karalienė Izabelė” N14 
00:25 Midsomerio žmogžudystės XI. 
Mirusiųjų balsai N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 
06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
(kart.). 
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 
(kart.). 
07:30 Grizis ir lemingai  
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo  
07:55 Džeronimas  
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.). 
08:45 Nepaprastas žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Erelių valdovai (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Istorijos perimetrai. (kart.). 
13:05 Kultūringai su Nomeda. (kart.). 
13:50 Linija, spalva, forma. (kart.). 
14:15 Alfonsas Svarinskas. (kart.). 
15:10 Nepaprastas žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Pūkuotos ir plunksnuotos 
ekrano žvaigždės 
15:40 Grizis ir lemingai  
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo  
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“ – „BC 
Oostende“.  
21:00 Kultūros diena. 
21:20 Vandenyno spalva N-14 
22:55 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus 
(Benediktinių) bažnyčia. (kart.). 
23:00 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:25 “Televitrina”.  
06:40 “Meškiukas peštukas” (kart.) 
06:50 “Vilkas ir septyni ožiukai” 
(kart.) 
07:05 “Nei juoktis, nei verkti”. (kart.) 
07:15 “Na, palauk!” (kart.) 
07:25 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.) 
07:35 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:35 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7 
09:35 “Virtuvės istorijos”. 
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7 
11:10 “Tiesiai į laimę” N-7 (kart.) 
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.) 
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7 
14:55 “Pamilti vėl” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7 
20:00 “Tarytum”  
20:10 “Nematoma kepurė” 
20:25 “Muzikinės skrynelės pa-
slaptis”  
20:35 “Na, palauk!”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”  
21:00 “Darbas, meilė, reklama” 
N-7 
22:40 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
00:40 “TV Pagalba”. N-7 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Filologyno berniukai” 
(kart.) N-7 
07:00 “Žvejo nuotykiai” (kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Statybų gidas”. (kart.) 
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kulinarijos meistras”. (kart.) 
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7 

13:00 “Moderni šeima” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”.  
15:00 “Havajai 5.0” N-7 
16:00 “Elementaru” N-7 
16:55 “Kulinarijos meistras”.  
17:55 “Moderni šeima” N-7 
18:55 “Univeras” N-7 
20:00 “Europos taurės krepšinio 
rungtynės. “AS Monaco” - 
Vilniaus “Rytas”. 
22:00 “Artimi priešai” N-14 
23:40 “Gaudynės”  
00:35 “Daktaras Hausas” N-14 

06.09 Programa. 
06.10 TV parduotuvė. 
06.30 Lietuva tiesiogiai.  
07.00 Vantos lapas. N-7. 
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7 
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7 
11.10 „Albanas“ N-7 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
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.  
20.53 Orai. 
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
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 reindžeris” 
N-7 
09:05 “Rimti reikalai” N-7 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7 
10:25 KK2 (k). N-7.  
10:55 Nuo... Iki... (k).  
11:25 “Paveldėtoja 2” (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 “Monikai reikia meilės” N-7 
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Nakties klajūnai N14 
00:30 “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 “Rembo. Pirmasis kraujas” 
N-14 
23:50 “Kvantikas” N-7 
00:50 “Mikė” N-7

07:15 “Vaikai šėlsta”  

07:40 “Stoties policija” (k) N-7 
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(k) N-7 
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7 
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:45 “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 “Įteisintas faras” N-7 
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7 
18:00 Info diena. 
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
20:30 “Varom!” N-7 
21:00 Banga N14 
23:00 “Dakaras 2019”  
23:30 Belaisvė (k) N14 
01:25 “Gyvi numirėliai” 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 šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:40 “Saugokis meškinų”  
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7 
13:30 “Tinginių miestelis”  
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”  
15:25 “Savas žmogus” N-7 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Alisa Never” N-7 
21:00 Paryžiaus paslaptys. Operos 
paslaptis N14 
22:50 “Karalienė Izabelė” N14 

00:15 Midsomerio žmogžudystės 
XII. Žmogžudystės golfo lauke N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Vilnius Jazz 2018. (kart.). 
07:00 Pažinimo džiaugsmas. 
Merapis – liepsnojantis kalnas  
07:30 Grizis ir lemingai  
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo  
07:55 Džeronimas  
08:20 Į sveikatą! (kart.). 
08:45 Nepaprastas žmonių ir gyvū-
nų ryšys. Pūkuotos ir plunksnuotos 
ekrano žvaigždės (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
13:15 Stambiu planu. (kart.). 
14:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 
(kart.). 
14:25 Žmogus su laiko žyme. 
Vytautas Laurušas. (kart.). 
15:10 Nepaprastas žmonių ir gy-
vūnų ryšys. Simbolinė kobrų ir Taro 
dykumos fakyrų sutartis  
15:40 Grizis ir lemingai  
15:50 Premjera. Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo  
16:05 Džeronimas  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2.  
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Pokalbiai pas Bergmaną. 
Atskirtis  
20:00 Kauno bažnyčios: miesto ta-
patumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio 
(Pranciškonų) bažnyčia. (kart.). 
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  

21:30 Jaunasis Popiežius N-14
23:25 Anapus čia ir dabar.  
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:30 “Televitrina”.  
06:45 “Tarytum” (kart.) 
06:55 “Nematoma kepurė” (kart.) 
07:10 “Muzikinės skrynelės paslap-
tis” (kart.) 
07:15 “Na, palauk!”. (kart.) 
07:30 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.) 
07:40 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:40 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7 
09:40 “Gardu Gardu”.  
10:10 “Pamilti vėl” (kart.) N-7 
11:10 “Darbas, meilė, reklama” N-7 
(kart.) 
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.) 
13:25 “Benas Tenas”. (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7 
14:55 “Pamilti vėl” N-7 
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 “Sprindžiukas”  
20:35 “Na, palauk!”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”  
21:00 “Tikras mačo” N-7 
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.) 
N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Virtuvė”.  
07:00 “Žvejo nuotykiai” (kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.) 
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kulinarijos meistras”. (kart.) 
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 “Elementaru” N-7 
17:00 “Kulinarijos meistras”.  
18:00 “Moderni šeima” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Virtuvė”.  
20:30 “Žinios”.  
20:55 “Orai”.  
21:00 “Naša Raša” N-7 
22:00 “Eurolygos rungtynės. 
Stambulo “Fenerbahce” - Kauno 
“Žalgiris”. 
23:40 “Daktaras Hausas” N-14 
00:40 “Svieto lygintojai” N-7 

 
06.09 Programa. 
06.10 TV parduotuvė. 
06.30 Lietuva tiesiogiai.  
07.00 Čempionai.  
07.30 4 kampai.  
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7 
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7 
11.10 „Albanas“ N-7 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
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.  
20.53 Orai. 
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
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 (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 ko-
dėl?“.  
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
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 Nerealusis Halkas N-14 
00:40 Klausimėlis.lt (kart.).

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 
10:25 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 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Viską prisiminti N14 
23:10 Krikštatėvis III N14 
02:00 Nebijok pažinti.  

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 “Rio 2”. N-7 
21:20 “Žmogus - skruzdė”. N-7 
23:35 “Valstybės priešas” N-14 
02:05 “Kerštas” N-14 (kart.) 

07:15 “Vaikai šėlsta”  
07:40 “Stoties policija” (k) N-7 
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”  
(k) N-7 
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7 
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7 
11:45 “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 “Įteisintas faras” N-7 
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7 
18:00 NKL čempionatas. 
Mažeikių “Ereliai” - Marijampolės 
“Sūduva-Mantinga”.   
20:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
21:00 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena N14 
23:10 “Dakaras 2019”  
23:40 Tarptautinis turnyras 
“BUSHIDO KOK 2018 Ryga”. 
N-7.  
02:00 “Gyvi numirėliai” 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 “Saugokis meškinų”  
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7 
13:30 “Tinginių miestelis”  
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” 
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 “Kol mes gyvi” N14 
23:10 Kerol N14.  
01:25 Midsomerio žmogžudystės 
XII. Juodoji knyga N-7

 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 XX tarptautinis akordeono 
festivalis „Vilnius 2017“. (kart.). 
07:05 Projektas Pi. (kart.). 
07:30 Grizis ir lemingai  
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo  
07:55 Džeronimas  
08:20 Garsiau. (kart.). 
08:45 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys. Simbolinė kobrų 
ir Taro dykumos fakyrų sutartis 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.). 
13:00 7 Kauno dienos (kart.). 
13:30 Stop juosta (kart.). 
14:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.). 
14:25 Pokalbiai pas Bergmaną. 
Atskirtis (kart.). 
15:10 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys. Lokio beieškant  
15:40 Grizis ir lemingai  
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. 
Kijomidzu-dera šventyklos terasa 
ir Kioto kake-dzukuri architektū-
ros stilius. Daigodži ir Budžiodži 
šventyklos  
20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. Orai  
21:30 Koncertas „La vie en rose“.  
23:00 Geismo įstatymas  
00:40 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”. 
(kart.) 
06:45 “Sprindžiukas” (kart.) 
07:05 “Na, palauk!”. (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7 
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.) 
N-7 
09:30 “Pasaulis pagal moteris”.  
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7 
11:00 “Tikras mačo” N-7 (kart.) 
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.) 
13:25 “Benas Tenas”. (kart.) 
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7 
14:55 “Pamilti vėl” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
17:00 “Medikopteris” N-7 
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7 
20:00 “Katinas Kotofejevičius”  
20:10 “Rudoji katė” 
20:25 “Veidrodėlis”  
20:35 “Na, palauk!”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” 
21:00 “Kažkas skolinto” N-7 
23:10 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7 
01:10 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Virtuvė”.  
07:00 “Jokių kliūčių!” (kart.) N-7 
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7 
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.) 
N-7 
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kulinarijos meistras”. 
(kart.) 

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 “Elementaru” N-7 
17:00 “Kulinarijos meistras”.  
18:00 “Moderni šeima” N-7 
19:00 “Univeras” N-7 
20:00 “Farai”. N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:58 “Orai”.  
22:00 “Brangus krovinys” N-14 
23:55 “Artimi priešai” N-14 (kart.)

06.09 Programa. 
06.10 TV parduotuvė. 
06.30 Lietuva tiesiogiai.  
07.00 Šiandien kimba.  
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7 
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7 
11.10 „Albanas“ N-7 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
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.  
20.53 Orai. 
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.58 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
N-7
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 sausio 31 d.)

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“ (kart.). 
06:50 K-9 (1989) (K-9 (1989). 
Nuotykių filmas. JAV. 1989 m. 
N-7. Rež. Rod Daniel. HD. 
08:30 Karinės paslaptys. Ved. 
Deividas Jursevičius. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Gyvūnų jaunikliai. Mažieji 
kalnų gyventojai  
12:50 Sniego vilkų šeimyna ir aš  
13:50 Džesika Flečer 5 N-7 
14:35 Džesika Flečer 6 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 Atminimo laužų uždegimo 
ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje.  
18:30 Neužmiršti. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Paramos Ukrainai koncer-
tas „Kartu iki pergalės“.  
23:30 Viesulo centre N-14 
01:20 Nerealusis Halkas N-14 
(kart.). 

06:25 Dienos programa. 
06:30 “Madagaskaro pingvinai” (k)  
06:55 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė”  
07:45 “Neramūs ir triukšmingi”  
08:10 “Riterių princesė Nela” 

08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”  
09:00 “Ogis ir tarakonai”  
09:20 “Ponas Bynas”  
09:45 Srovės nublokšti  
11:20 Rembo sūnus N-7 
13:15 Sugrįžęs iš praeities N-7
15:30 Tokia jau mano dalia N-7 
17:30 Bus visko.   
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Avelės ir vilkai  
21:05 Tronas. Palikimas N-7 
23:25 Nenormalūs S 
01:10 Viską prisiminti (k) N14
N14

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
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 “Viščiukas Cypsius” 
12:00 “Meilė keliauja laiku. Rubinė” 
N-7 
14:20 “Princas ir kalvis”  
16:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”.  
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Naktis muziejuje 2” N-7 
21:35 “Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė”. N-14 
00:25 “Du miegamieji, viena 
vonia” S

06:40 “Vaikai šėlsta” (k)  
08:45 Sveikatos ABC televitrina.  

09:00 Ultimate Strongman 
Pasaulio komandinis čempionatas. 
2018 m. 
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”  
10:30 “Žemė - dykumų planeta”  
11:35 “Velniški Stivo Ostino išban-
dymai” N-7 
12:35 “Geriau vėliau, negu nieka-
da” N-7 
13:30 “Ekstrasensų mūšis” N-7 
15:20 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7 
16:30 “Nusikaltimų miestas” N-7 
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - 
Rytas.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Išdavikas N14.  
00:00 “Dakaras 2019. Savaitės 
apžvalga” 

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Būrėja” (k)  
07:20 “Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu”  
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
08:10 “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”  
18:50 “Būrėja”  
20:00 “Visa menanti” N-7 
21:00 Prieblanda. Atpildas N14 
22:50 Kongas N-7 
00:50 Kerol (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Duokim garo!  

07:30 Misija: Vilnija.  
08:00 Gimtoji žemė.  
08:30 Meno ir kultūros žurnalas  
09:00 Mano mama gamina geriau! 
(kart.). 
10:00 Į sveikatą!  
10:30 Garsiau.  
11:00 Pradėk nuo savęs.  
11:30 Mokslo sriuba.  
11:55 Projektas Pi. (kart.). 
12:20 XX Pažaislio muzikos 
festivalis. Juozo Grušo „Herkus 
Mantas“.  
14:00 Bravo! 2  
15:00 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas.  
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
16:00 Euromaxx.  
16:30 Klauskite daktaro  
17:20 Stilius  
18:15 Vytautas Kasiulis. Iki 
Paryžiaus ir atgal.  
19:10 Dainos galia. Lionginas 
Abarius.  
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 Koncertas „In memoriam“. 
Transliacija iš Šv. Jonų bažnyčios. 
22:30 Kalno valdovas N-14 
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 “Mano mažasis ponis”  
10:00 “Lego Nindžago”.  
11:00 “Katinas Kotofejevičius” 
(kart.) 
11:10 “Rudoji katė” (kart.) 
11:25 “Veidrodėlis”. (kart.) 

11:35 “Na, palauk!”. (kart.) 
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
(kart.) 
12:00 “Reindžeris Robas”  
13:00 “Taisiukai”.  
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
15:00 “Tavo augintinis”.  
15:30 “Menų sala”. 
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių”  
17:00 “Detektyvė Klara” N-7 
18:05 “Visada ir per amžius” N-7 
20:00 “Senis ir gervė” 
20:10 “Namas, kurį statė visi”  
20:25 “Lietus”  
20:35 “Na, palauk!”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Auroros Tygarden de-
tektyvai. Trys kambariai, vienas 
lavonas” N-7 
22:40 “Kažkas skolinto” N-7 (kart.) 
00:50 “Visada ir per amžius” N-7 
(kart.)

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7 
07:30 “Leopardų karalienė” 
(kart.) N-7 
08:30 “Sandėlių karai” 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 “Auksaspalvio babuino 
slėnis” N-7 
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7 
15:00 “Ledo kelias” N-7 
16:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7 

17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Jukono vyrai” N-7 
19:00 “Amerikos talentai” N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:58 “Orai”.  
22:00 “Nesunaikinami 2” N-14 
23:55 “Brangus krovinys” N-14 
(kart.)

07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos“.  
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.  
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 „Detektyvas Morsas“ 
N-7. 
13.00 „Šeimininkė“ N-7. 
15.10 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
15.35 TV parduotuvė. 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Čempionai.  
16.50 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos“.  
17.25 „Neišsižadėk“ N-7. 
18.00 Žinios. 
18.28 Orai. 
18.30 „Neišsižadėk“ N-7. 
20.00 Žinios. 
20.22 Orai. 
20.25 „Mentalistas“ N-7. 
22.00 Žinios. 
22.28 Orai. 
22.30 „Mentalistas“ N-7. 
23.10 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“. N-7. 
01.15 „Moterų daktaras“ N-7. 

Kryžiažodis „Voverė“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@

anyksta.lt, įmesti į mūsų laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių par-
duotuvėje arba pranešti paskambinę telefonu (8-381) 58246. Vienas iš teisingai iš-
sprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir 
Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Lapkričio 24-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Rogės“ teisingas atsa-
kymas – PARADAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 58 skaitytojai. Tai anykštėnai 
B.Augulienė, R.Šulnienė, D.Šlamienė, A.Lunevičius, V.Kazlovienė, A.Skirmantienė, 
J.Mieželienė, V.Vilčinskienė, A.Kavolienė, D.Varnienė, R.Vilimas, R.Kavoliūnienė, 
E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, 
M.Vitkūnaitė, A.Skaržauskienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė ir O.Arienė; B.Gudonienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir 
R.Dolmantienė iš Viešintų; R.Puolis, E.Kiškienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; L.Ruša 
ir D.Rušienė iš Vilniaus, Algis Grebnickas iš Niūronių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiū-
nų, K.Rimkuvienė iš Antupių, I.Guobienė iš Svėdasų, G.Gudelis iš Naujųjų Elminin-
kų, B.Raščiuvienė iš Surdegio, A.Kuolienė iš Kunigiškių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, 
L.Dobrodiejienė iš Utenos, G.Radzevičienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių, R.Vaiginytė iš 
Aknystų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, A.Ramanauskienė 
iš Dauginčių, S.Steponavičienė iš Troškūnų, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Juknonienė 
iš Rubikių, R.Šilaikienė ir V.Galvonas iš Andrioniškio, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, 
V.Urbutienė iš Naujikų ir J.Aukštakojienė iš Ukmergės.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Rogės“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks R.DOLMANTIENEI iš Viešintų. Pra-
šome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Gražina ŠMIGELSKIENĖ, 
vyriausioji redaktorė:

Metų tekstas
Svariausiu tekstu, išspausdin-

tu pernai „Anykštoje“, laikyčiau 
Roberto Aleksiejūno „Bibliotekos 
iškaba nustebino net ir visko ma-
čiusius“ („Anykšta“, 2018-01-13). 
Metų „hitu“ Anykščių Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešosios 
bibliotekos pavadinimas „Bib oil 
teka“ buvo tapęs pretekstu pradėti 
kalbą nuvykus kad ir į sostinę. „Kas 
ten pas jus, Anykščiuose, darosi?“, 
- teiravosi ne vienas. Džiaugiuosi, 
kad „Anykštos“ kritika pasiekė tiks-
lą ir metų pabaigoje „biboilu“ vadi-
nama biblioteka pakeitė savo iškabą 
ir vėl tapo biblioteka. Tiesa, iškaba 
tebėra stebėtinai panaši į tarybinių 
laikų „Dainų dainelės“ logotipą, bet 
čia jau nieko nepadarysi. Mentalite-
tas. Šį tekstą išskiriu dėl to, kad jis 
pasiekė tikslą.

Metų šokas
Metaliniai „ežiai“ drauge su pir-

muoju sniegeliu išbarstyti ant keliu-
ko, kuriuo kas rytą važiuojame į dar-
bą. Policija mus ramina, kad „ežiai“ 
skirti ne „Anykštos“ žurnalistams, 
o neva kažkokiems Sliepsiškių ar 
Galvydžių kaimo mistiniams vei-
kėjams. Labai tikiuosi, kad taip ir 
yra, ir šis nusikaltimas bus išaiškin-
tas, o nusikaltėliai nuteisti. Taip pat 
nesiliauju tikėjusi, kad policija, už 
kurios išlaikymą kiekvieną mėnesį 
sąžiningai sumoku mokesčius vals-
tybės biudžetui, kurią nors dieną 
išaiškins, ir kas 2007 metais sude-
gino mūsų sodybos kieme stovėjusį 
automobilį ir bandė padegti namą ir 
klėtį. 

Metų  įvykis
Užmegzti draugiški Anykščių 

santykiai su Kinijos liaudies respu-
blika. Viliuosi, kad mūsų ūkininkai 
į Kiniją eksportuos bulves, ropes ir 
kopūstus, tačiau Anykščių meras iš 
Kinijos į Anykščius neimportuos 
komunizmo.

Metų frazė
„Kam lemta paskęsti, tas nesu-

degs“. Stebėdama politikos, kultū-
ros, ūkio procesus dariau išvadą, 
kad svarbiausi dalykai dažnai nu-
tinka be mūsų įsikišimo. 

Rytis KULBOKAS, vyr. re-
daktorės pavaduotojas:

Metų tekstas
Metų tekstu turbūt įvardinčiau 

interviu „Algimantas Dačiulis: 

„Anykštos“ žurnalistai apie 2018–uosius metus
„Net į galvą neateidavo, kad mo-
kyklos gali nebūti“. Šis interviu 
išėjo labai „gyvas“. Tokiu tekstas 
tampa tik tada, kai pašnekovas at-
siveria, tik tada gali įeiti į dialogą, 
užčiuopti tą ypatingą energetiką, 
kurią duoda Kalbėjimas, tik tada 
raidės virsta Žodžiais, kurie neša 
turinį. 

Metų šokas
Anykščių savivaldybės vojažas, 

Vietos savivaldos dienos proga, 
į Vasaknų dvarą. Darbo laikas, 
viešieji pinigai (net jei dalį pridė-
jo asmeninių) ir „vsio zakonno“. 
Nekalbant apie tą aroganciją su 
kuria redakcijai, sužinojus apie šią 
išvyką, atsakinėjo savivaldybės 
vadovai. 

Metų įvykis
Lauko ekrano Anykščių mies-

to centre pastatymas. Kitaip, kaip 
paminklo Kvailybei, to neįvardin-
čiau. Simboliška, kad paminklą 
Kvailybei pastatė priešais pamin-
klą Laisvei, nors, spėju, paminklas 
Laisvei kainavo pigiau.

Metų frazė
Bib-oil-teka... Manau, kad bibli-

otekos iškabos kūrėjai patys nesu-
prato, ką daro, forma negailestin-
gai prasilenkė su turiniu.

Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
portalo anyksta.lt redaktorius:

Metų tekstas
Jų buvo bent keli Anykščių kraš-

to laikraštyje „Šilelis“ bei naujienų 
portale Nyksciai.lt Pavyzdžiui, po 
publikuojamu Švietimo ir moks-
lo ministerijos pranešimu spaudai 
prirašomas toks sakinys: „Neprieš-
taraujame, kad skelbiamas infor-
macijas R.Aleksiejūnas naudotų 
ruošdamas publikacijas „Anykš-
tai“. Galiu atsakyti, kad Robertas 
Aleksiejūnas taip pat nepriešta-
rauja, kad jam, palikus darbą UAB 
„Atvirai“, jo balsas net ir po ke-
tverių metų vis dar skamba radijo 
stoties „Nykščiai“ šaukiniuose. 
Esu dėkingas UAB „Atvirai“ už 
išskirtinį dėmesį, nors jis atrodo ir 
gerokai  keistas...

Metų šokas
Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, 

nuo bažnyčios pusės ateinanti su-
tikta Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus laikinoji vedėja Audronė 
Pajarskienė į mano pasisveikini-
mą „Labas vakaras“ netikėtai pro 
dantis piktai iškošia: „Dieeveee...“  
Teko ne kartą matyti šią specialistę 
vaidinant scenoje, tiesiog moteris 
eidama gatve gal repetavo vie-
ną iš savo vaidmenų? Be to, kuo 
aš dėtas, kad man, o ne tuo metu 
atostogavusiam kolegai Vidmantui 
Šmigelskui, atiteko tema apie prie 
vairo neblaivų įkliuvusį Anykš-
čių seniūnijos seniūną Eugenijų 
Pajarską? Kaip skelbiama naujai 
parengtoje Anykščių vizijoje, „sa-
vita“ ta mūsų miesto „kultūra“...

Metų įvykis
Pramogų ir sporto centro „Kali-

ta“ bilietų kasoje buvo pardavinė-
jami suklastoti bilietai.

Metų frazė
Per kadenciją jau du kartus Ki-

niją aplankęs Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis, pasirašant ben-
dradarbiavimo memorandumą su 
Kinijos Pengžou miesto atstovais, 
pareiškė: „Aš jau beveik suprantu 
kiniškai“.

Vidmantas ŠMIGELSKAS, 
žurnalistas:

Metų tekstas
Labai patiko darbas dabar su jau 

buvusiu laikinuoju UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktoriumi 
Jonu Žukausku. Metų tekstas ga-
lėtų būti šio asmens atsakymas į 
„Anykštos“ žurnalisto klausimus. 
Klausimus laikinajam direktoriui 
pateikėme raštu. Sunumeravome... 
Laikinasis vadovas savo atsaky-
mus taip pat sunumeravo. Mes 
uždavėme 6 klausimus, direktorius 
pateikė 10 atsakymų. Per 20 savo 
žurnalistinio darbo metų vienintelį 
tokį originalų direktorių sutikau. 
Labai geros buvo kolegos Roberto 
Aleksiejūno rugsėjo 8 dienos „Rie-
vės“. Čia tos, kurios apie jo kontak-
tą su esmine savivaldybės kultūra 
– Audrone Pajarskiene. Valdininkė 
gatvėje sutikusi žurnalistą vietoj 
„labas“ iškošė „Dieeeve“. Rober-
tas „Rievėse“ konstatavo, kad sa-
vivaldybės kultūros specialistė tuo 
metu kartojo spektaklio vaidmenį.

 
Metų šokas
Konkurencija. Anykščių savival-

dybės administracijos darbuotojai 
labai atidžiai skaito „Anykštą“, 
ieško klaidų ir progų įsižeisti. Kai 
tik atsiranda proga (o ir be progos), 
valdininkai rašo skundus. 2018 
metais Visuomenės informavimo 
etikos komisiją pasiekė 5 Anykščių 
rajono savivaldybės skundai dėl 
„Anykštos“ laikraščio publikacijų. 
Faktas, jog valdininkai „Anykštą“ 
atidžiai skaito – džiugina, juk todėl 
ir rašome, kad būtume skaitomi. 
Tačiau, skundų kiekis, srautas, pa-
našus į konkurencinę kovą. Buvau 
įsitikinęs, kad aš esu didžiausias 
šių laikų Anykščių rašytojas (gerai 
jau gerai, antras po Rimanto Va-
nago), bet pasirodo – ne. Savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka – produkty-
vesnis kūrėjas...

Metų įvykis
Žanos Loginovos ir Dangiros 

Nefienės partnerystė, kuriant Kęs-
tučio Tubio visuomeninį komitetą. 
Pirmoji – KGB karininko Fatijaus 
Loginovo našlė, antroji – buvusio 
mero, konservatoriaus Sauliaus 
Nefo žmona.   

Metų frazė
Tiesmuką formuluotę – „Nėra 

nepakeičiamų žmonių. Yra tik tie, 
kurie dar nepakeisti“- reikia kore-

guoti, adaptuoti Anykščiams. Gal 
„nepakeičiamų žmonių nebūna, 
net jei ir nėra kuo juos pakeisti“ 
arba „lomat nie stroit“.

Daiva GOŠTAUTAITĖ, žur-
nalistė:

Metų tekstas
Įsimenu ne tekstus, o pašneko-

vus. Esu tikra, kad geras tekstas 
priklauso ne tik nuo žurnalisto 
profesionalumo – aišku, reikės 
prakalbinti akmenį – prakalbin-
si, bet įdomus, nuoširdus, atviras 
pašnekovas – dovana žurnalistui. 
2018 metų pirmajam „Aukštai-
tiško formato“ numeriui kalbinau 
Vilniaus universiteto profesorių, 
humanitarinių mokslų daktarą, li-
teratūrologą, tekstologą Paulių Su-
bačių. Be jokių išsidirbinėjimų ir 
laužymųsi profesorius man skyrė 
porą valandų tikrai brangaus savo 
laiko. Nedrįsčiau šio žmogaus pa-
vadinti „žvaigžde“ – „žvaigždžių“ 
apstu mūsų kaime, kur paskambi-
nus net ir nedidelei „žvaigždelei“ 
išgirsti – „Nekomentuosiu. Labai 
neturiu laiko...“ Juk visi supran-
tam, kad ne laiko „žvaigždelė“ 
neturi. Džiaugiuosi per metus su-
tiktomis Asmenybėmis. 

Metų šokas
Psichodelinis gaidys ant dau-

giabučio namo sienos mies-
to centre. Nieko neturiu prieš 
paukščius, gyvūnus, gyvulius... 
Tačiau rožinis gaidys, braidantis 
po „grybukus“, prasilenkia su le-
genda apie velnio neštą ir pames-
tą Puntuko akmenį – na, nebent 
ta legenda interpretuojama pagal 
šių dienų aktualijas, kada grybu-
kai – jau ne tik Anykščių šilelio 
gėrybės.

Metų įvykis
Džiaugiuosi, kad Anykščių 

rajono savivaldybės juristai turi 
darbą ir darbo. Džiaugiuosi, kad 
ir mano „Rievės“ jiems leido 
padirbėti. Niekada niekam nesi-
aiškinau dėl savo nuomonės, o 
štai 2018-aisiais – teko. Galėjau 
rašyti, kaip gražiai ir pagarbiai 
rajono vadovai atsisveikino su il-
gamete Anykščių PSPC direktore 
Zita Neniškiene, o parašiau labai 
labai negražiai... Bet džiugu, kai 
artimas tavo (visi anykštėnai mes 
esam vienas kitam artimi) turi 
darbą ir darbo.

Metų frazė
Užrašyčiau bet kurią rajono 

valdininkų ar politikų ištartą fra-
zę, suteikčiau jai „Metų frazės“ 
titulą – pagirčiau už išmintį arba 
už kvailumą. Tačiau, mano nuo-
mone, cituoti verta tik to nusipel-
niusius. Mano mylimo rašytojo 
Haruki Murakami citata iš kny-
gos „Dansu dansu dansu“: „Jei 
įdėmiai klausai, viską išgirsi. Jei 
įdėmiai žvelgi, pamatysi tai, ko 
ieškai“. Tegul tai bus Jums, mieli 
„Anykštos“ skaitytojai, palinkė-
jimas šiems, Kiaulės, metams. 

Austėja ŠMIGELSKAITĖ, 
žurnalistė:

Metų tekstas 
Esu studentė, daugiausiai gyvenu 

Vilniuje, o „Anykštoje“ dirbu tik 
vieną dieną per savaitę, dėl to dau-
gelio tekstų neperskaitau – negaliu 
detaliai komentuoti Anykščių aktua-
lijų. Tačiau visuomet mielai skaitau 
„Rieves“. Vienos iš įsimintiniau-
sių – tėčio (Vidmantas Šmigelskas 
„Apie didįjį teliką“, „Anykšta“ 
2018 05 19). Tai – ne tik tam tikro 
įvykio kritika, bet ir žavingai, iro-
niškai pateikiamas žmonių požiūris 
į žurnalistiką: „Apkvailinti, apgauti, 
pateikti žurnalistui išvirkščią infor-
maciją – nedora, bet ... pateisinama. 
Jeigu žurnalistas naivus - pats kal-
tas. Tačiau aiškinti, jog, kokiems 
tikslams perkamas televizorius yra 
paslaptis, tai tas pats, kas žurnalistą 
pasiųsti „ant trijų raidžių“. Bet juk 
ne žurnalistą pasiuntė, o tūkstančius 
to žurnalisto tekstų skaitytojų. Čia 
panašiai tas pats, kas užlipus ant 
scenos, daužant į plačią, valdžios 
barankomis papuoštą krūtinę miniai 
skanduoti: „de-bi-lai!“.“. 

 
Metų šokas 
Gaidys. Nuo Anykščių legendos 

atsiradimo iki šių metų vasarą sun-
kiosios muzikos festivalio „Devils-
tone“ organizatorių miesteliui pado-
vanoto gaidžio graffti, šis gyvūnas 
miesto istorijoje vis palieka ryškų 
pėdsaką. Man asmeniškai – gai-
dys žavingas, aš – už modernėjantį 
miestą, tačiau daugelio lūpose reiš-
kėsi nepasitenkinimas šiuo kūriniu, 
kuris kėlė nerimstančias diskusijas 
beveik visą 2018 – ųjų vasarą: gai-
dys – narkomanas, gaidys – mies-
to centre, virš pagrindinės pažibos 
– dviejų iksų „Maksimos“, gaidys 
– kuris pasveikina tik atvykusias 
turistų bangas, ieškančias to auten-
tiško sovietinio daugiabučio.

 
Metų įvykis
Dešinysis Šventosios krantas. 

Medis po medžio, trinkelė po trin-
kelės keičiamas Žvejų gatvės vei-
das. Su geriausia drauge visada čia 
eidavome pasėdėti prie upės, pasi-
maudyti. Keista matyti naikinamą 
gamtą ir drastišką invaziją vienoje 
natūraliai gražiausių Anykščių ga-
tvių. Su Kairiojo kranto taku san-
tykių nesiaiškinome, nežinau – ar 
dėl to, kad jis niekada ir prieš tai ne-
buvo labai mielas, ar dėl to, kad po 
juo niekada nežaidžiau, o gal staty-
bos tiesiog nereikalavo tiek aukų. 
Manau, kai kurie dalykai turi likti 
natūraliais, „nekurortiškais“ – jau 
tiek visko naujo turime, gal verta iš-
saugoti ir tai, dėl ko miestelis buvo 
mylimas prieš Europos paramas.

Metų frazė
„Rašymas - geriausias būdas pa-

sisakyti: kalbi ir niekas tavęs neper-
traukia.“ – tai, vienas iš anyksta.lt 
publikuotų anekdotų, tačiau man – 
metų frazė. Vis mažiau klausome ir 
vis daugiau šnekame, negirdėdami. 
Tik rašant įmanoma pasisakyti.
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Miške Girinį ir Laumes sutikus,
duoklę miškui palikus

Gruodžio 30 d. Budrių bendruomenė (Kavarsko sen.) Šovenių miške šventė „Žvėrelių Naujuosius 
metus“. Buvo ir pats Girinis, dalyvavo ir dvi miško Laumės, ir net keliaujantys žurnalistai iš LRT 
Rūta Kupetytė bei Edvardas Kubilius. 

Besiartinant šventei numatytos 
vietos miške link, iš tolo buvo ga-
lima žavėtis dviem ryškiomis ir 
gražiomis miško Laumėmis – kas 
jau kas, o  viešnios iš Ažuožerių 
bibliotekos Daiva Agafanovienė ir 
Lina Strigūnienė tikrai labai ma-
loniai visus nustebino. Sukiojosi 
lyg grožio deivės ilgomis aukso 
kasomis, lyg mitologinio pasaulio 
būtybės. Greta jų miško Girinis 
(vaid. Dalius Dapkus) vaikštinėjo. 
Apdarai jo tikrai kaip šimtamečio 
miško saugotojo (čia praplyšę, ten 
sulopyti šiaudiniais sluoksniais), 
o ir lazda netradicinė: švelniai 
skambanti mažo varpelio garsais, 
išdžiovintais dekoratyvinio ąžuolo 
lapais papuošta.

 Gražu visų trijų miško gyven-
tojų linksmą draugiją stebėti, įvai-
riausių šmaikščių kalbų klausytis, 

ir skanu pasivaišinti iš Laumės 
krepšelio, nes ten kiškio pyragas!   

Giliau miške jau dėliojami raš-
tai, lyg kilimai, iš gamtos gėrybių 
– meniškai supilami grūdai, dė-
liojamos kitos vaišės žvėreliams 
ir paukšteliams. Medelių šakos 
puošiamos obuoliais, morkomis. 
Su malonumu atiduota duoklė 
miškui! Ko gero, bus tikrai skanu 
kitais metais čia stirnytėms, zuiku-
čiams ir dar kitiems, kas tik užuos, 
užsuks, suras. 

Vaikučiai mielai deklamuoja 
eilėraštukus miško aikštelėje, lyg 
kokioje salėje. Už drąsą visi ma-
žieji dovanėlėmis ir saldumynais 
pamaloninami. Girinis dar turėjo 
ir savų užduotėlių: reikėjo pasukti 
galvas, prisimenant Salomėjos Nė-
ries „Senelės pasaką“ (Apšerkšniję 
mūsų žiemos / balta balta, kur dai-
rais...), Kosto Kubilinsko eilėraštį 
„Eglutė skarota“. Ištikimas miško 
saugotojas papasakojo apie savo 
širdies draugą – mažą medinį bil-
duką. Netrukus mažieji rateliuose 
sukosi „Stovi miške nameliukas“, 
„Jurgeli meistreli“. 

Vyresni prie visus šildančio 
laužo sukiojosi, natūralius iešmus 
dešrelėms čia pat gamino, mėsytę 
gardžiai apčirškino.  

Kol LRT žurnalistai toliau tęsė 
savo darbą (kalbino bendruome-
nės pirmininką Valentiną Gudėną, 
patį vyriausią 88-erių aktyvų ben-
druomenės narį Juozą Radzevičių), 
man smalsu su ne itin dažnai mato-
mais svečiais pasilabinti. 

„Jau pusantrų metų, kai aš vis 
čia atvažiuoju iš Kauno. Mieste to-
kių susibūrimų nėra. Žinoma, yra 
kitokio pobūdžio, bet čia kitaip, 
nes juntama ta natūrali nuotaika. 
Žmonės nėra tokie susikaustę, kaip 
mieste. Mane sužavėjo žmonių 
nuoširdumas. Atvažiuoju pasisem-
ti geros nuotaikos“, – atviravo kau-
nietis Romas Gabdrafikovas. Po-
kalbio metu vis dėlto numaniau čia 
esant ir dar kokią priežastį, kodėl iš 
Kauno į Budrius ir Šovenius suka-
ma. Pasirodo, tikrai taip! Jaunuolis 
sužadėtinę iš šių kraštų jau išsirin-
kęs! Džiaugiuosi išgirsta žinia ir 
skubu pakalbinti Vilmą Kalibatai-
tę, kuri jau daug metų Švedijoje su 
šeima gyvena. 

„Čia, Budriuose, prabėgo mano 
vaikystė. Po šiuos miškus dvira-

čiais lakstėm. Viskas sava, artima. 
Šiemet su šeima didžiąsias metų 
šventes šventėme Kavarske, pas 
mano mamą Stefutę. Kai ruošiausi 
vykti į Lietuvą, pažįstami švedai 
išlydėdami vis klausė: „Tai švę-
sit užsienyje?“ Aš atsakydavau: 
„Namie“. Ne užsienis čia man, čia 
mano namai. O miškuose mes, vai-
kai, daug laiko praleisdavom. Gy-
vendavom miške (juokiasi). Labai 
gera ir šilta sugrįžti“, – pasakojo 
Vilma. 

Na, o kas gi labiausiai patiko 
priešmokyklinukei? „Man labiau-
siai patiko laužas ir kai kepėm 
dešreles, labai buvo skanu. Man 
labai patiko žvėrelių stalas, bet 
ypač širdutė. Labai patiko obuo-
liai, pakabinti ant medžių. Ir mor-
kytės prie medžių pabarstytos. Net 
pastebėjau, kad ant medžių, prie 
obuolių, yra saldainių! Dar miške 
labai patiko įkvėpti gryno oro. Ir 
tas oras buvo labai nuostabus“, – 
pasakoja šešiametė Austėja. 

O štai ir mane su vyru jau nori 
pakalbinti žurnalistė Rūta Kupe-
tytė. Mielai, juk turime ką papasa-
koti apie mūsų šeimos persikraus-
tymą iš Vilniaus centro į kaimo 
gilumą.

Lina DAPKIENĖ

Eilinę dieną tokio Girinio 
sutikti miške turbūt nesino-
rėtų... Šventinę dieną įdomu 
klausytis, kartu rateliuose 
pasisukti, niekur neregėtą jo 
kepurę pasimatuoti.

Jau ne pirmi metai, kai Budrių ir Šovenių kaimų gyventojai su 
vaikučiais prieš Naujuosius metus pamalonina miško žvėris ir 
paukščius. Vaikams tai – itin maloni pramoga ir dar artimesnė 
pažintis su gamta.

Renginio aktyvistų komanda: centre (pritūpęs) – Budrių bendruomenės pirmininkas Valentinas Gu-
dėnas, iš kairės ir dešinės – iš Ažuožerių atvykusios Laumės Daiva Agafanovienė ir Lina Strigūnie-
nė, viduryje – Budrių gyventojai Dalius ir Lina Dapkai su vaikais.

Laumės ragino mažuosius bent trumpam nusimauti pirštinytes ir paskanauti miš-
ko skruzdėlyčių sulipdyto „Skruzdėlyno“.                                         Autorės nuotr.

Miško Girinis, lyg veikėjas iš animacinio filmuko, saugojo mišką nuo triukšmo ir 
mašinų ūžimo, tad pasitiko kiekvieną, miško takeliu beateinantį ar beatvažiuojan-
tį. Geri žmonės su gražiais ketinimais miške, pasirodo, visada laukiami.



 
2019 m. sausio 5 d.IŠ ARTI

spektras

Vadyba, reklama, gebėjimas su-
dominti ir net tris dienas prieš pat 
didžiąsias Šv. Kalėdų šventes trau-
kinukai su smagiais Anykščių mo-
kyklų mokinukais riedėjo iki dar 
prieš garsųjį Žažumbrį esančios 
Pakalnučių stotelės. Ketvirtokai, 
šeštokai, jų mokytojos, šypsenė-
lės, raudoni kaip sniegenos tarp 
baltų sniegų žandukai, žiemos 

Kalėdų traukinukai Raimondas GUOBIS

Beveik pačiose Šv. Kalėdų švenčių išvakarėse, vos per kelias 
dienas buvo suremontuotas pavasarį smagiai nuslinkęs ir visą tu-
ristinį sezoną traukinių eismą Rubikių link paralyžiavęs geležin-
kelio šlaitas Kasagorų šlaituose. 

Pasirodo, reikėjo tiek nedaug, ir kalėdinio džiaugsmo kupini 
traukinukai riedėję jau tenai, į svaigius Anykštos pakrančių kal-
vynus rytuose.

gėlėmis žydinčios šypsenos, skar-
džiais upeliais čiurlenantis juokas. 
Žaliais kaip pirmapradžio miško 
skaistumas pasirėdęs Kalėdų Se-
nis, jo juokai, jo kalbinimas, klau-
simas, žaidimai, jaukiai traškantis 
ir šildantis laužas, arbata žolelių 
gardžiausia ir dar šis tas...

Snieguotas traukinukas jo pa-
siilgusiose kalvose, jį matančių ir 

juo keliaujančių beribis džiaugs-
mas ir LRT Plius televizijos kū-
rybinės grupės sėkmė laidų ciklui 
„Atspindžiai. Paveldo kolekcija“, 
filmą apie gyvenimą senosiose 
siaurojo geležinkelio stotelėse ku-
rianti žurnalistės Ingridos Daraš-
kevičiūtės vadovaujama kūrybinė 
grupė. Smalsi, guvi ir jaukią kros-
nių šilumą vertinanti laidos kūrėja 
pasidžiaugė pasirinkusi šiek tiek 
netikėtą temą ir susipažinusi su 
labai įdomiais žmonėmis – ir da-
bar šimtametėje Surdegio stotyje 
tebegyvenančia Stasele Švedko 
bei daugiau negu keturias dešimtis 
metų istorinės Anykščių stoties an-
tro aukšto bute pragyvenusi Geno-
vaitė Bieliauskienė. 

Jau 92 – uosius metus įpusėjusi, 
guvi ir džiaugsminga moteris pa-
sakojo, kaip ištekėjusi už stoties 

viršininko Jono Beliausko ir kartu 
su vyru antrame aukšte įrengtame 
bute apsigyvenusi. Prisiminė keis-
tų dundesių, nesibaigiančių triukš-
mų, klegesio ir neįprastų, niekad 
nesibaigiančių viršininko rūpes-
čių kupiną, tačiau labai smagų, 
tiesiog laimingą gyvenimą. Mat 
tarnybiniame bute greitai gyven-
tojų padaugėjo, nes vienas po kito 
gimė trys vaikai. Televizijos laidos 
kūrėjus domino ir dabar senojoje 
stotyje vykstantis gyvenimas, tad 
jie pakalbino ir muziejininkus, ir 
naująjį VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktorių Mindaugą 
Jucevičių. 

Apie kultūros paveldą pasako-
jančios laidos „Atspindžiai“  re-
portažas apie gyvenimą senosiose 
stotelėse, matyt, bus rodomas sau-
sio 20 d., sekmadienį. 

Vasariškai spalvingas traukinukas per pusniuotas kalvas atrie-
dėjo į senąją Anykščių stotį.                               Autoriaus nuotr.

Po filmavimo istorinėje stotyje. Iš kairės: VšĮ „Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ direktorius Mindaugas Jucevičius, Genovaitė 
Bieliauskienė, žurnalistė Ingrida Daraškevičiūtė ir pastabusis 
operatorius.

Į kaimo seklyčią ant kalnelio 
atkopė visas įkaitęs, įraudęs, gal 
kiek pavargęs, bet labai linksmas. 
Tuoj savo nuotykius pasakoti ėmė, 
bet pajutęs, kad jo pasakoms nebus 
nei galo, nei krašto, tuoj ėmė apie 
kaimą, jo žmones, o labiausiai apie 
vaikus klausinėti. Vaikai gi pa-
slaptingo svečio nepabijojo, juk jo 
barzda tokia švelni, o maiše, matyt, 
kokių gardybių esti, tad draugauti 
su garbiu svečiu verta...

Kaip gyvenot, ką išmokot, ką pa-
sakysit, padainuosit, pašoksit, juk 

Butėnų Kalėdžiaus nuotykiai
Ir vėl prie Šventosios, į Butėnus, atėjo dar vienos Kalėdos. Su 

sniegais, tarsi užkirsdamos kelią atplaukti laivu upe, kaip į mūsų 
kaimą ateinąs Kalėdžius sumanęs buvo. 

Dabar gi per miškus, pro Janulio piramidę, Kudrių pakraščiu, 
iš Šiaurės atžingsniavo pėsčias. Atpuškavo barzdočius dideliu do-
vanų maišu ir laiškų krepšiu nešinas. Uchh...

negali taip paprastai be pastangų 
atiduoti maiše kalneliais pūpsančių 
dovanų. Patys mažiausieji kartu su 
mamomis ar močiutėmis eilėraštu-
kus bandė riktuoti, vyresnieji jau 
drąsiai ką išmokę pylė kaip žirnius, 
klausantys jais stebėjosi... Broliai 
dvyniai veik neįmenamomis mįslė-
mis senolį užgriuvo, tačiau išmin-
čius su užduotimis šiuolaikiškomis 
susidorojo, saldainių maišais atsi-
dėkojo. Rodėsi, įsiminė svečiui ir 
„Du gaideliai“, ir „Eglutė skarota“, 
ir kartu smagiai trypti rateliai, la-

biausiai patikęs „Seneli, meistreli, 
mokyk savo vaikus“. 

Pajudėjęs, kiek sukaitęs barzdotis 
ir vyriausiems gražių žodžių surado: 
paklausinėjo, pasistebėjo, pagyrė, 
padrąsino, viltį suteikė didžiausią, 
gyventi savo kaime paragino... 

Kaip čia gražu, kaip gera tame 
ramiame Rojaus pajautomis ap-
dovanotame Šventosios slėnyje, 
jei vasarą nebūtų taip šilta, tai be 
jokios abejonės ir Kalėdžius tik 
Butėnuose gyventų. O dabar laukia 
ilga kelionė į Šiaurę, kur turi lietu-
višką šiltmetį išgyventi.

Laiškai, laiškai – kiekvienai 
kaime gyvenančiai  šeimai po 
šimtmečio Kalėdų laišką, su šim-
tmečio palinkėjimais. Pirmiausiai, 
Kalėdžius su palyda nusiskubino 
pas seniausią kaimo gyventoją, jau 

tuoj 103 metų sukaktį švęsiančią 
Bronę Valuntienę. Ką gi ji – iš-
mintingai patylėjo, nusišypsojo 
pakėlusi skara padabintą galvą... 
Padėkojo seneliui už dovanas, 
palinkėjo visiems ilgų laimingų 
gyvenimo metų ir pakvietė vasarą 
į šilus - „pasuogauti“. Daugybėje 
trobų senelis duris vėrė ir į tvartus 
žvilgtelėdavo, šio to užklausdavo, 
sėkmių sėkmės ir ūkio reikaluose 
linkėjo.

Taip ir užsimerkė greitai, nors 
ir dviem minutėm ilgesnė antroji 
Kalėdų švenčių diena. Kalėdžius 
gi pasijuto kiek pavargęs, žvelgė 
į didžiojo kaimo sodybas, plačius 
laukus, melsvus šilus ir niūniavo, 
dainavo taip labai jam patikusią 
dainą: „Jau Kalėdos, jau Kalėdos, 
skamba balsas ar girdi...“

Martynas DULKĖ

Butėnų Kalėdžius dairinėjosi senojoje ulyčioje...

Kalėdžius šio to paklausinėjo vaikučius.

Sutinka. Seimo ir Migracijos 
departamento atstovai sako sutin-
kantys, kad užsienyje sudaryta gėjų 
santuoka būtų pagrindas sutuokti-
niui apsigyventi Lietuvoje, bet pa-
brėžia, kad tai nesuteiktų kitų teisių. 
Tokią poziciją Konstituciniame 
Teisme ketvirtadienį išsakė Seimo 
Žmogaus teisių komiteto pirminin-
kas Valerijus Simulikas ir Migraci-
jos departamento vadovė Evelina 
Gudzinskaitė. „Teisė gyventi šalyje 
pati savaime nesuteikia kitų teisių, 
kurios nustatytos kituose įstaty-
muose. Tą reikia griežtai atskirti“, 
– teisme kalbėjo E. Gudzinskaitė.

Prisijungs. Dvi aukštąsias moky-
klas nuo sausio prisijungęs Vytauto 
Didžiojo universitetas (VDU) žada 
aukštesnės kokybės mokytojų rengi-
mą. „Mokytojų rengimas Lietuvoje 
buvo sustojęs dėl įvairių priežasčių 
ir jį reikia atkurti visiškai naujai, 
šiuolaikiškai“, – sakė VDU rektorius 
Juozas Augutis. Nuo sausio 1 dienos 
prie VDU buvo prijungti Lietuvos 
edukologijos universitetas ir Alek-
sandro Stulginskio universitetas. 
VDU rektorius žada, kad po reor-
ganizacijos VDU Edukologijos ins-
titutas daugiau dėmesio skirs moks-
liniams tyrimams. „Be to negalime 
rengti mokytojų, tai yra aksioma. 
Negalima be mokslinių tyrimų turėti 
studijų“, – kalbėjo J. Augutis.

Klaidina. Kai kurios vairavimo 
mokyklos, reklamavusios savo pas-
laugas kaip geriausias ar pigiausias, 
klaidino vartotojus, skelbia Kon-
kurencijos taryba. Po jos tyrimo 
reklamos buvo pakeistos arba jas 
nustota skleisti. Tarybos ekspertams 
patikrinus 22-iejų vairavimo moky-
klų reklamas, devynių jų reklama 
sukėlė įtarimų, nes galėjo klaidinti 
vartotojus. Pasak tarybos, frazės 
„geriausia vairavimo mokykla“, „pi-
giausi vairavimo kursai“ turi būti pa-
grįstos – pavyzdžiui, pastarąjį teiginį 
naudojusi mokykla turėjo įrodyti, 
kad paslauga buvo teikiama už ma-
žiausią kainą.

Maišeliai. Europos Sąjungai 
aplinkosaugos tikslais siekiant ma-
žinti plastikinių pirkinių maišelių 
naudojimą, nuo sausio prekybininkai 
nebegali nemokamai dalyti didesnių 
maišelių, kurie dažniausia yra su jų 
logotipu. Tokie maišeliai sunkiai at-
skiriami nuo kitų atliekų ir tik maža 
jų dalis perdirbama, o gamtoje jie 
ilgai nesuyra, skelbia Aplinkos mi-
nisterija. 

Tačiau ploni maišeliai, kurių sie-
nelės storis yra iki 15 mikronų ir ku-
rie naudojami nefasuotiems maisto 
produktams, gali būti ir toliau dali-
jami nemokamai. 

Aukos. Danijos policija penkta-
dienį pranešė identifikavusi visus 
aštuonis žmones, žuvusius per šios 
savaitės traukinių avariją. Visi žuvu-
sieji yra danai iš įvairių šalies vietų, 
nuo 27 iki 60 metų amžiaus, trys vy-
rai ir penkios moterys. Jie nėra susiję 
giminystės ryšiais, sakoma policijos 
pareiškime. Avarija įvyko anksti tre-
čiadienį, kai vienas vilkikas veikiau-
siai buvo smarkaus vėjo nublokštas 
nuo prekinio traukinio platformos ir 
rėžėsi į keleivinį traukinį, važiavusį 
priešinga kryptimi. Incidentas įvyko 
ant Didžiojo Belto tilto, jungiančio 
Zelandijos ir Fiuno salas. Dar 16 
žmonių buvo sužeisti, bet nė vieno iš 
jų gyvybei pavojus negresia.
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siūlo darbą

UAB „City service engineering“ 
yra tarptautinės įmonių grupės „City 
Service“ dalis, teikianti pastatų 
techninės priežiūros ir administravimo 
paslaugas, į savo komandą 

kviečia prisijungti 
elektriką-ūkvedį.

Darbo pobūdis:
Komercinių pastatų inžinierinių sistemų Ukmer-
gėje ir Anykščiuose (santechnikos, elektros, šilu-
mos ūkio) priežiūra ir aptarnavimas. 
Reikalavimai: 
Techninis elektros srities išsilavinimas. Panašaus 
darbo patirtis. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, 
nuosavas automobilis. 
Privalumai: 
Elektrosaugos kategorija VK arba AK.
Siūloma: 
Stabilus atlyginimas bei priedai, priklausan-
tys nuo darbo rezultatų. 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis
 tel. (8-640) 64072.

Siūlo nuolatinį darbą
STATYBOS DARBŲ VADOVUI
Darbo pobūdis:
Inžinerinių tinklų, hidrotechninių 
statinių statyba, melioracijos darbai.
Išsamesnė informacija 
tel. (8-698) 87977 
arba kreiptis adresu:
Durpyno g. 2, 
Kavoliškio k., 
Rokiškio r.

1 mėn. šuniukus.
Tel. (8-658) 35014.

dovanoja

„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: 

įvairūs

Gyventojų dėmesiui,
UAB Anykščių komunalinis ūkis informuoja, kad iki 2019 m. sausio 10 d. kalėdines eglutes ar jų šakas galima teisėtai palikti prie bendrovės aptarnaujamų dau-

giabučių namų komunalinių atliekų konteinerių, iš kur jos bus surinktos bei išvežtos į Anykščių biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę.
Gyventojų prašoma eglučių nemesti į buitinių atliekų konteinerius, o jas palikti šalia konteinerių.
Po 2019 m. sausio 11 d., kaip ir visuomet, kalėdines eglutes ir kitas žaliąsias atliekas, gyventojai privalo pristatyti į Anykščių biologiškai skaidžių atliekų kom-

postavimo aikštelę (Šeimyniškių k., Anykščių sen., Anykščių r.) arba kompostuoti patys. 
Primename, kad neteisėtai paliktos prie daugiabučių namų konteinerių ar sumestos į konteinerius (kalėdinės eglutės, buitinė technika, baldai, pavojingos atliekos 

ir pan.) atliekos didina surinkimo kainą.
Naujaisiais 2019 m. linkime būti atsakingais piliečiais ir saugoti Anykščių aplinką, tinkamai tvarkant atliekas.

UAB Anykščių komunalinio ūkio informacija
Užsak. Nr. 7

MOZAIKA

AP-Scanpix nuotr.

Kinijos mėnuleigis sėkmingai 
nuvažiavo nuo zondo platformos

Kinijos kosmoso agentūra CNSA 
ketvirtadienį paskelbė nuotrauką, 
kurioje matyti mėnuleigis, sėkmin-
gai nuvažiavęs rampa nuo zondo, 
nusileidusio iš Žemės nematomoje 
Mėnulio pusėje, platformos.

Mėnuleigis „Yutu 2“ („Nefritinis 
triušis 2“) pirmąsias vėžes Mėnulio 
grunte padarė ketvirtadienį 22 val. 
22 min. Pekino laiku, praėjus apie 
12 valandų po nejudamo zondo 
„Chang'e 4“ nusileidimo.

Pavadintas kinų mėnulio deivės 

vardu zondas nusileido 10 val. 26 
min. ir atsiuntė apylinkių nuotrau-
ką per orbitinį palydovą „Queqiao“ 
(„Šarkų tiltas“), palaikantį ryšį su 
valdymo centru Žemėje.

Mėnulio tyrimų projekto vyriau-
siasis konstruktorius Wu Weirenas, 
perfrazuodamas ant mūsų planetos 
gamtinio palydovo paviršiaus pir-
mąkart žengusio žmogaus Neilo 
Armstrongo žodžius, sakė, kad 
„Yutu 2“ atsiskyrimas nuo „Chang'e 
4“ yra „mažas žingsnelis mėnu-
leigiui, bet didžiulis šuolis Kinijos 
valstybei“.

Kinija ir kitos šalys anksčiau yra 
pasiuntusios aparatų, nusileidusių 
arba įsirėžusių į iš Žemės matomą 
Mėnulio pusę. Tačiau „Chang'e 4“ 
yra pirmasis zondas, nusileidęs ne-
matomojoje pusėje.

„Yutu 2“ ir nejudantis zondas 
atliks pirmųjų nuodugnių moksli-
nių tyrimų nematomojoje Mėnulio 
pusėje. Abu aparatai turi po keturis 
mokslinius prietaisus ir galės tyri-
nėti 186 km skersmens Fon Kar-
mano kraterio dugną. Zonde taip 
pat bus atliktas biologinis eksperi-
mentas: jame yra nedidelė kapsulė 
su šilkverpių kiaušinėliais ir kelių 

rūšių augalų, įskaitant bulves, sė-
klomis. Misijos mokslininkai tikisi 
patyrinėti, kaip šie organizmai augs 
ir vystysis silpna gravitacija pasižy-
minčioje Mėnulio aplinkoje.

Estijos gyventojų skaičius per 
metus išaugo daugiau kaip 4 300

Estijos gyventojų skaičius nuo 
2018-ųjų pradžios iki šių metų pra-
džios išaugo daugiau kaip 4 300, 
rodo ketvirtadienį paskelbti šalies 
gyventojų registro duomenys.

Kaip rodo gyventojų registras, 
2019-ųjų sausio 1-ąją Estijoje buvo 
1 366 020 gyventojų, o praėjusių 
metų pradžioje – 1 361 683. Taigi, 
šalyje gyventojų skaičius išaugo 4 
337-iais.

Pirmąją šių metų dieną Estijoje 
gyveno 1 146 171 Estijos pilietis, o 
lygiai prieš metus – 1 144 369.

Pompėjoje lankytojams 
atidaryta restauruota 
gladiatorių mokykla

Pompėjoje ketvirtadienį buvo 
lankytojams atidarytas prieš aštuo-
nerius metus po liūties sugriuvęs 2 
000 metų senumo pastatas, kur ka-
daise treniravosi gladiatoriai.

Objekto administracija paskelbė, 
kad „Schola Armaturarum“ (Gladi-
atorių mokykloje) galima lankytis 
ketvirtadieniais. Ekspertai lankyto-

jams papasakos, kaip uoliai buvo 
restauruojamos freskos, puošusios 
pastatą, kur senovės Romos laikais 
prieš kovas treniruodavosi gladia-
toriai.

Italijos kultūros ministerija pava-
dino pastato atidarymą „Pompėjos 
atgimimo simboliu“. Toks pareiš-
kimas buvo padarytas prieš kele-
rius metus paaiškėjus, jog nemažai 
griuvėsių subyrėjo dėl nepriežiūros 
kadaise klestėjusiame dideliame 
mieste, kuris 79-aisiais mūsų eros 
metais buvo palaidotas per Vezuvi-
jaus ugnikalnio išsiveržimą.

Pastatas taip pat buvo smarkiai 
apgadintas per Sąjungininkų bom-
bardavimus Antrojo pasaulinio karo 
laikais.

Valdovų rūmai įgijo XVII 
amžiuje Vilniuje sukurtą stalinį 
laikrodį

Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmai dovanų gavo 
XVII amžiuje Vilniuje sukurtą sta-
linį laikrodį.

1638 metais meistro Johannes 
Hanso Klasseno pagamintą laikrodį 
muziejui padovanojo JAV, Kalifor-
nijoje, gyvenantis išeivijos teisinin-
kas Donatas Januta.

Anot Valdovų rūmų pranešimo, 
šis stalinis laikrodis yra unikali ver-
tybė.

Keturkampio laikrodžio ciferbla-

te pavaizduotas peizažas – matyti 
upė, medis ir tolumoje ant kalno 
stūksanti pilis. Pirmajame plane 
matyti dviejų žvejojančių vyrų, 
žvelgiančių į pilies pusę, figūros.

Archeologai Meksikoje atrado 
šventyklą dievui, garbintam 
nudiriant odą aukoms

Archeologai Meksikoje atrado 
pirmą šventyklą actekų sėjos, at-
sinaujinančios gamtos ir derliaus 
nuėmimo dievui Šipetotekui, kuris 
būdavo garbinamas paaukojant be-
laisvius ir nudiriant jiems odą.

Rasta įrodymų, kad dvasininkai 
rituališkai aukodavo žmones ant 
vieno iš dviejų apvalių šventyklos 
altorių, o tada ant kito nudirdavo 
jiems odas ir jomis apsisiausdavo, 
sakoma Meksikos Nacionalinio 
antropologijos ir istorijos instituto 
pareiškime.

Istorikai jau seniai žinojo, kad 
Šipetoteką, kurio vardas reiškia 
„mūsų apdriskęs valdovas“, gar-
bino daugybė žmonių centrinėje ir 
vakarinėje Meksikos dalyse, taip 
pat – Meksikos įlankos pakrantėse.

Tačiau naujasis atradimas tarp 
griuvėsių Ndačchiano-Tehuakano 
archeologinių kasinėjimų vietovėje 
centrinėje Pueblos valstijoje žymi 
pirmą kartą, kai rasta šiam dievui 
skirta šventykla, nurodė institutas.
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parduoda

įvairūs

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

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.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656 .

Superkame kARVES, 
bulius ir telyčias 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninis padalinys 2019 
metais gyventojams nenukirstu mišku (išsikirsti patiems) be aukci-
ono parduoda malkinę medieną (ir pavienius padarinius medžius) 
šiose girininkijose:

Dėl pardavimo kreiptis darbo laiku į nurodytų girininkijų 
administracinius centrus.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Anykščių r. Troškūnų 
sen. Smėlynės kaime, yra 1 ha 
žemės su namų valda. Kaina 
5555 Eur, už papildomą kainą yra 
dar 2,5 ha žemės (koordinatės 
55.571209, 24.922536).

Tel. (8-678) 84319.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 80037.

Gerą 3 kambarių butą 
Anykščių m. 

Tel. (8-678) 59793.

kuras

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
medienos atraižas pakais ir su-
pjautas.

Tel.: (8-609) 91007,
(8-622) 44850.

Malkas: beržines (8 erdmetriai) - 
200 Eur, alksnines (8 erdmetriai) 
- 180 Eur. Atveža kaladėlėmis. 
Pristato ir po 4 erdmetrius.

Tel. (8-672) 96851.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. sausio 10 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET 

arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonro-

ka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

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

Atlieka įvairius apdailos darbus.
Tel. (8-648) 76227.

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

Tel. (8-685) 86677.

Valo kaminus, krosnių angas, 
atlieka smulkius santechnikos, re-
monto darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

kita

Grūdų malūną be variklio, svars-
tykles iki 500 kg.

Tel. (8-676) 69399.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-602) 61187.

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.

Ačiū visiems, buvusiems kartu, į paskutiniąją kelionę paly-
dint mūsų tėtį Stanislovą ŠMIGELSKĄ.

 Esame dėkingi bičiuliams, kaimynams, Traupio mokyklos 
mokytojams, mokiniams, jų tėveliams, „Anykštos“ redakcijos 
kolektyvui. Nuoširdus ačiū Anykščių šv.Mato bažnyčios klebo-
nui Petrui BANIULIUI. 

Ačiū gėlių salonui „Lanka“ bei A.Šimkaus firmai „Paguoda“, 
be priekaištų padėjusiai atlikti mūsų paskutinę pareigą tėčiui.

Dukra ir sūnūs

Asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir te-

lefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurai, 

šeštadienio – 6 eurai. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. Tel. (8-686) 33036.
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anekdotas

oras
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mėnulis
sausio 5 d. delčia,
sausio 6-7 d. jaunatis

Baltazaras, Kasparas, Merkelis, 
Arūnas, Arūnė, Melchioras.

Simonas, Vytautas, Vytautė, 
Telesforas, Gaudentas, Simas.

šiandien

sausio 6 d.

sausio 7 d.

Liucijus, Raimundas, 
Valentinas, Rūtenis, Raudvilė.

vardadieniai Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONASAnykštėnės 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; (8-686) 33036.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams

- Padavėjau! Vyno ir agurką!
- Gal galima konkrečiau?
- Šimtą gramų degtinės ir agurką!

***

Susitinka dvi planetos:
- Kaip reikalai?
- Prastai. Panašu, jog pas mane 

mąstančių būtybių užsiveisė.
- Niekai, aš tuo jau persirgau. Pen-

ki, blogiausiu atveju - septyni, tūks-
tantmečiai ir savaime praeina.

Šiek tiek pakarščiuosi, jei tas už-
kratas sugebės iki termobranduoli-
nės reakcijos susiprotėti.

O jei gydysies ir neužsileisi, tai dar 
antikos stadijoje prasidės remisija.

Aš profilaktiškai po tris asteroidus 
tūkstantmečiui suvartoju po kiekvie-
no ledynmečio ir jokių problemų.

***

Muitinės kontrolės postas Amster-
damo oro uoste:

- Koks jūsų apsilankymo Olandi-
joje tikslas?

- Parūkyt žolės.
- Taip ir užrašysime: įžymių vietų 

aplankymas.

***

Susitinka du valdininkai. Vienas 
kitam:

- Girdėjai, kad priimtas įstatymas 
kyšiams taikyti mokesčius.

- Negirdėjau! Įdomu, ar yra nu-
matytas neapmokestinamas mini-
mumas?

Amiliutė duoda pažadą kitais metais pasikeisti Labas rytas – Nauji metai
Senos ligos – seni batai.
Bet tikėjimo kaip šieno,
Kad geriau bus dar šią žiemą.

Kiaulės metai prasidės
Kaip aplinkui užkriuksės!
Smarvė prasiverš darbų
Nes rinkimai – bus smagu.

Terš politikai visatą
jų intencijos jau matos.
Viską darė jie gerai
Stengėsi kaip angelai.

Gaidžiais miestą padabino,
Kinijon panas skraidino.
Turime dabar ekraną
Nebebus Anykščiuos dramų. 

Pledu siaustos Amiliutė
Pasistengs ir ji truputį,
Kad po bokštais Anykščių
Nebereiktų lenkt pečių. 

redaktorei nežinantNNN

Internetiniame puslapyje www.
manomeras.lt vyksta Lietuvos merų 
vertinimas. Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis ketvirtadienį buvo 
vertinamas prasčiausiai iš visų Lie-
tuvos merų - penkiabalėje sistemoje 
jis rinko vos 1,3 balo. Portale anyks-
ta.lt pranešus žinią apie vykstantį 
balsavimą bei liūdnus Anykščių 
rajono vadovo rezultatus, daugelis 
anykštėnų gavo štai tokią žinutę 
per feisbuką: „Sveiki, mielieji! Lin-
kiu sėkmingų Naujųjų metų! Pra-
šau pabalsuoti www.manomeras.
lt už Anykščių merą Kęstutį Tubį. 
Spauskite ant tos žvaigždutės, kokį 
skaičių iš penkių skiriate. Nuošir-
džiai dėkoju“. 

Kęstučio Tubio reitingas pakilo. 
Bet nedaug...

Penktadienio pavakarę www.
manomeras.lt rinkimuose K.Tubio 
reitingas jau buvo pakilęs iki 1,8 
balo, deja, jis vis dar buvo pasku-
tinis. Žodžiu, kvietimai paremti 
K.Tubį naudos daug nedavė, gal 
mero komanda ne tuos adresatus 
pasirinko? 

Šalia K.Tubio, pačiame reitingo 
gale, penktadienio pavakarę rikia-
vosi Zarasų rajono meras Nikolajus 
Gusevas bei Pagėgių savivaldybės 
meras Virginijus Komskis, turėję 
po 2 balus. Reitingo lyderiais buvo 
Ukmergės rajono meras Rolan-
das Janickas (4,6 balo) bei Kauno 
meras Visvaldas Matijošaitis (4,5 
balo).


