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asmenukė

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienį, lapkričio 18-ąją, su Viešintų bendruomenės atstovais susitiko AB,,Lietuvos radijo ir 
televizijos centro“ (trumpinys - ,,Telecentras“) darbuotojai. 

Į Viešintas atvyko pats bendrovės generalinis direktorius Remigijus Šeris, tinklo plėtros skyriaus 
ekspertas Giedrius Aleknavičius bei komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas. 

Viešintiškiai aktyviai domėjosi savo gyvenamosios aplinkos tarša.

SUSIRINKIMAS. Visi, kam ak-
tuali alkoholizmo problema ir no-
rintys rasti išeitis, kviečiami į atvirą 
AA grupės „Žiburys“ susirinkimą, 
kuris vyks šių metų lapkričio 30 d. 
12.00 val. Anykščių kultūros cen-
tre (A. Baranausko a. 2).

Koncertas. Lapkričio 26 dieną, 
antradienį,12 val. Anykščių kultū-
ros centre vyks Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos meno kolektyvų finalinis 
koncertas. Renginyje pasirodys 
popmuzikos grupė ,,16Hz“. Rengi-
nys nemokamas.

Laužas. Ketvirtadienį, apie 19 
val., Troškūnuose, Dariaus ir Girė-
no g., ugniagesiai gesino sodybos 
kieme pavojingai degusį laužą.

Jubiliejus. Penktadienį Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
pasveikino Anykščių socialinės 
globos namų Burbiškio grupinio 
gyvenimo namų filialo kolektyvą 
5-ųjų gyvavimo metų proga.

Tinklas. Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius susitiko 
su URBACT programos projekto 
„Sveiki miestai“ ekspertais. Kaip 
skelbia Anykščių rajono savival-
dybė, šiemet URBACT programos 
stebėsenos komitetas patvirtino 23 
veiksmų planavimo tinklų paraiš-
kas. Vienas iš šių tinklų yra „Svei-
ki miestai“ (eng. „Healthy Cities“), 
kuriame, tarp kitų 9 Europos mies-
tų, partnerio teisėmis dalyvauja ir 
Anykščiai.

Muzika. Atlikėjas Vidas Ba-
reikis pristatė naują dainą, kurios 
pagrindu tapo Antano Baranausko 
poema „Anykščių šilelis“. ,,Prieš 
kelis mėnesius gavau pasiūlymą 
bendradarbiauti su Valstybinių 
miškų urėdija ir sukurti kažką ar-
timo gamtai, Lietuvos natūraliam 
grožiui. Kartu su komanda suma-
nėme paversti daina legendinę 
poemą „Anykščių šilelis“, - sakė 
V.Bareikis. Tai -  jau nebe pirmas 
kartas, kai poema ,,Anykščių šile-
lis“ tampa populiarių atlikėjų įkvė-
pimo šaltiniu. Prieš septynerius 
metus muzikos grupė ,,Liūdni sli-
binai“ taip pat savitai interpretavo 
legendinį poeto Antano Baranaus-
ko kūrinį.

Šis mažasis Viešintų bokštas 
yra problemos kaltininkas. 
Iš jo transliuojamos radijo 
laidos net į Rusijos gilumą.

4 psl.
Progimnazijos pedagogai skelbia 
įspėjamąjį streiką Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Lapkričio 28 dieną, ketvirtadienį, streikuos Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pedagogai. 

Moksleiviams nebus vedamos dvi pirmosios pamokos - terminuotas įspėjamasis streikas tęsis nuo 8 
iki 10 valandos. 

Streiką organizuojančiai Lietuvos švietimo ir mokslo profesinei sąjungai priklauso tik Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos pedagogai, todėl kitose Anykščių rajono mokyklose pamokos vyks 
įprastine tvarka.

Ateinantį ketvirtadienį Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pedagogai dvi valandas streikuos, 
tačiau į mokyklą atėję moksleiviai be priežiūros nebus plaikti - jiems streiko metu žada-
ma kultūrinė - pažintinė veikla. 6 psl.

Ir kryžiui reikia 
jėgos

Valdžia visą rudenį diskutuo-
ja, kaip 3 eurais padidinti pensi-
jas. Gali būti, kad ir vaiko pini-
gai sieks 100 eurų. Tik nežinia 
kada. Čia visi vieningi, nes sku-
bėti, gerai neapskaičiavus, nėra 
kur. Pensininkai ir vaikai kryžių 
pakelėse nestatys. Vieni jau ne-
turi, o kiti dar neturi jėgos. 

Todėl bent pasigėrėkime ža-
liaisiais kryžiais, kuriuos renčia 
ūkininkai, išgirdę, kad ruošia-
masi didinti akcizus žaliajam 
dyzelinui. 

Ūkininkai stiprūs vyrai.

Seniūnaičių 
rinkimus 
išgelbėjo 
geresnė 
informacijos 
sklaida 2 psl.

Sklandžiai 
Anykščių
daugiabučių 
renovacijai koją 
kiša ,,Anrestas“

3 psl.

Zombiai 
gyvena 
mumyse...

5 psl.

Protestuojantys 
ūkininkai 
traktoriais 
važiuos link 
Naujųjų Elmi-
ninkų 2 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės
Motociklas. Lapkričio 20 dieną  

Anykščių rajono policijos komisa-
riatas gavo Valstybinės mokesčių 
inspekcijos pranešimą, kad vyriškis 
neperduoda konfiskuoto motociklo. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Lapkričio 19 dieną,  
apie 19.50 val., Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., namuose, neblaivus 
(nustatytas 2,11 prom. girtumas) 
vyras (g. 1982 m.) smurtavo prieš 

neblaivią (nustatytas 2,89 prom. 
girtumas) sugyventinę (g. 1989 
m.).Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Paieška. Lapkričio 17 dieną,  
apie 14.00 val., Anykščiuose, M. 
Valančiaus g., vyriškis (g. 1998 m.) 
išėjo iš namų  ir iki šiol negrįžo.Vy-
riškis turi protinę negalią. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Lapkričio 18 dieną,  

apie 20.56 val., namuose Anykš-
čiuose, Šaltupio g., nepilnamečio 
sūnaus akivaizdoje neblaivus (nu-
statytas 2,55 prom. girtumas) vy-
riškis (g. 1972 m.) smurtavo prieš 
sugyventinę (g. 1978 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. Lapkričio 19 dieną,  
apie 01.10 val., Troškūnų seniūnijos 
Karčių kaime, Palatavio g.,  sustab-
dyto patikrinimui automobilio VW 
LUPO vairuotojui (g. 1967 m.), 

gyvenančiam  Troškūnų seniūnijos 
Kaupiniškių vs., nustatytas viduti-
nis girtumas (1,74 prom.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

Areštinė. Lapkričio 21 dieną, 
apie 19.00 val., Troškūnuose, Da-
riaus ir Girėno g., vyras (nustaty-
tas 2,11 prom. girtumas), (g. 1979 
m.) smurtavo prieš blaivią žmoną 
(g. 1988 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Smurtautojas sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Lankysis. Kitą savaitę Lietuvo-
je lankysis Ukrainos prezidentas 
Volodymiras Zelenskis. Su juo 
susitikęs prezidentas Gitanas Nau-
sėda kalbėsis apie santykius su 
Rusija, aptars taikos derybų klau-
simus, informavo Lietuvos Prezi-
dentūra. Trečiadienį vyksiančiame 
Lietuvos ir Ukrainos Prezidentų 
Tarybos posėdyje vadovai aptars 
dvišalius politinius ir ekonominius 
santykius, saugumo ir gynybos, 
Ukrainos euroatlantinės integraci-
jos klausimus, bendradarbiavimą 
energetikos, inovacijų, transporto 
ir socialinės politikos srityse. Taip 
pat didelį dėmesį žadama skirti 
Ukrainoje vykdomoms reformoms, 
ES ir Ukrainos Asociacijos sutar-
ties praktiniam įgyvendinimui, taip 
pat bus aptarta ES Rytų partnerys-
tės, Ukrainos bendradarbiavimo 
su NATO klausimai. Prezidentų 
Tarybos metu ketinama pasirašyti 
prezidentų deklaraciją bei du tar-
pinstitucinius bendradarbiavimo 
susitarimus dėl kibernetinio sau-
gumo bei elektroninės atpažinties 
ir elektroninių operacijų patikimu-
mo užtikrinimo paslaugų vidaus 
rinkoje.  

Ragina. Baltarusijos viceprem-
jeras Igoris Petrišenka penktadienį 
paragino tautas nesisavinti XIX 
amžiaus sukilimo vadų, ypač Kons-
tantino Kalinausko. Pasak jo, 1863–
1864 metų sukilimas prieš Rusijos 
imperiją yra „mūsų bendros praei-
ties puslapis“, vienijantis maište da-
lyvavusias tautas. „Kiekviena šalis 
turi savo K. Kalinausko įvaizdį, bet 
jis neturi tapti ta istorine figūra, kuri 
išnaudojama politiniais tikslais. 
Atvirkščiai, tai yra mūsų bendros 
praeities puslapis, kurį mes pri-
valome gerbti ir kuris mus vienija 
dabar ir vienys ateityje“, – Vilniaus 
arkikatedroje sakė I. Petrišenka. 
Baltarusijos ministro pirmininko 
pavaduotojas sakė kalbą per XIX 
amžiaus sukilimo vadų laidotuvių 
ceremoniją Vilniuje. „Tai yra ti-
kras istorinis momentas, vienodai 
svarbus baltarusių, lietuvių, lenkų, 
ukrainiečių ir latvių tautoms“, – 
kalbėjo politikas. Baltarusiai laiko 
K. Kalinauską savo nacionaliniu 
didvyriu, turėjusiu itin didelę įtaką 
tautos ir valstybės vystymuisi. I. 
Petrišenka dėkojo Lietuvai už ben-
dradarbiavimą identifikuojant K. 
Kalinausko palaikus.

Dopingas. Atletikos sąžiningu-
mo skyrius (AIU) ketvirtadienį ap-
kaltino Rusijos atletikos federaciją 
(RusAF) kovos su dopingu taisy-
klių „rimtais pažeidimais“, įskai-
tant trukdymą vykdyti tyrimą. Šie 
kaltinimai susiję su aukšto rango 
RusAF pareigūnų veiksmais atlie-
kant tyrimą dėl rusų šuolininko į 
aukštį Danilo Lysenkos. Pastarasis 
buvo suspenduotas, nes neatvyko į 
laboratoriją, kur ne rungtynių vieto-
je buvo atliekami atletų kraujo ty-
rimai. Taip pat buvo laikinai nuša-
linti RusAF pirmininkas Dmitrijus 
Šliachtinas, vykdomasis direktorius 
Aleksandras Parkinas ir D. Lysen-
kos treneris. Savo oficialiame pra-
nešime D. Šliachtinas atskleidė, kad 
visi kaltinamieji turės iki gruodžio 
12 dienos pasiaiškinti AIU komi-
tetui. Jis pridūrė atsistatydinsiantis 
iš federacijos pirmininko pareigų. 
„Kiek galima anksčiau bus sušauk-
tas posėdis, kad būtų atsakyta į vi-
sus klausimus dėl mano atsistatydi-
nimo ir kas bus išrinktas laikinuoju 
federacijos pirmininku“, - nurodė 
D. Šliachtinas.

Miesto centrą papuošė sidabrinėmis 
eglutėmis

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Prieš metus Anykščių rajono savivaldybės viešąjį pirkimą mies-
to gėlynų įrengimui bei priežiūrai laimėjusi UAB „Josvainių gė-
lės“ padeda Anykščiams ruoštis ir atėjančioms Kalėdoms. 

Ketvirtadienį šalia Anykščių 
kultūros centro  darbininkai sodino 
sidabrines eglutes. Jų čia pasodinta 
apie 30.

UAB ,,Josvainių gėlės“ vadovė 
Lina Marmaitė ,,Anykštai“ pasa-
kojo, kad sidabrinės eglutės atvež-
tos iš Kedainių rajone, Josvainių 
kaime, esančio bendrovės gėlinin-
kystės ūkio. Šioms sidabrinėms 
eglutėms - devyneri metai, miesto 
centrą jos puoš tik kalėdiniu laiko-
tarpiu, o kadangi yra su šaknimis, 
vėliau bus persodintos į parką arba 
mišką.

UAB ,,Josvainių gėlės“ vadovė 
L. Marmaitė sakė, kad bendrovė šį 
sezoną  miesto gėlynams  prižiūrė-
ti buvo įdarbinusi du anykštėnus, 

tačiau didžiąją dalį darbų atliko 
bendrovės darbininkai, kurie pagal 
poreikį, kartą per savaitę ar du, at-
vykdavo į Anykščius.

Pasiteiravus, ar nekyla proble-
mų, kai Anykščių miesto gėlynų 
prižiūrėti tenka vykti gan didelį 
atstumą, L.Marmaitė sakė, kad tai 
- ne problema, nes ,,visa Lietuva 
labai maža“.

,,Mums labai patiko Anykščiai. 
Darbuotojai net rankas keldavo, kai 
paklausdavome, kas nori važiuo-
ti dirbti į Anykščius“, - pasakojo 
UAB ,,Josvainių gėlės“ vadovė.

Anykščių rajono savivaldybė su 
UAB ,,Josvainių gėlės“ yra pasira-
šiusi metų trukmės 67 tūkst. vertės 
sutartį.

Šalia kultūros centro eglutės miestą puoš tik kalėdiniu laikotar-
piu, po to jos bus persodintos kitose erdvėse.

Seniūnaičių rinkimus išgelbėjo geresnė 
informacijos sklaida

Šią savaitę jau antrą kartą buvo bandoma išrinkti šešių Anykš-
čių miesto seniūnaitijų seniūnaičius. Pirmadienį prasidėjusiuose 
ir iki penktadienio trukusiuose Anykščių miesto seniūnaičių rinki-
muose aktyviausiai balsavo Janydžių seniūnaitijos rinkėjai - savo 
balsus per keturias balsavimo dienas atidavė 6,5 proc. rinkėjų. 

Kitose miesto seniūnaitijose rinkėjų aktyvumas svyravo nuo 2 
iki 4,3 proc.

Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas 
Algirdas Žalkauskas ,,Anykštai“ 
sakė, kad, palyginti su ankstesniais 
miesto seniūnaičių rinkimais, šią 
savaitę rinkėjai buvo gerokai akty-
vesni. A.Žalkauskas tai siejo su ge-
resne informacijos apie šiuos rinki-

mus sklaida. Pavyzdžiui, skirtingai 
nei bandant pirmąjį kartą rinkti 
seniūnaičius, šį kartą ,,Anykštos“ 
laikraštyje buvo paviešintos kandi-
datų į seniūnaičius pavardės.

Į Ažupiečių seniūnaitijos se-
niūnaičius kandidatavo UAB „If 
draudimas“ draudimo tarpininkas 

Alvydas Taleišis bei Anykščių 
technologijos mokyklos profesijos 
mokytojas  Rimantas Sereičikas.

Centro seniūnaitijos seniūnai-
čiu tapti siekė UAB „Agerona“ 
prekybos vadybininkas Deividas 
Butkus.

Janydžių seniūnaitijos seniū-
naite tapti pretendavo UAB „Just 
HD“ redaktorė, Anykščių moterų 
užimtumo ir informacijos centro 
teisininkė Zita Karaliūnienė.

Jurzidiko seniūnaitijos seniū-
naičio pareigų siekė Jurzdiko 
bendruomenės pirmininkė Irena 
Vaitkienė ir VšĮ „Sveikatos oazė“ 
darbuotojas, ūkininkas Juozas 

Kvedaras.
Į Ramybės seniūnaitijos seniū-

naičius kandidatavo Debeikių pa-
grindinės mokyklos direktorė Inai-
da Komarova ir Anykščių menų 
centro parodų ir edukacinių pro-
gramų kuratorė  Indrė Rukšaitė.

Pušyno seniūnaitijos seniūnaičiu 
siekė tapti IĮ. T.Kontrimavičiaus 
firma „Prevencija“ savininkas Tau-
tvydas Kontrimavičius.

Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas 
A. Žalkauskas prognozavo, kad an-
trą kartą šį rudenį surengti Anykš-
čių miesto seniūnatijų seniūnaičių 
rinkimai turėtų įvykti.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Protestuojantys ūkininkai traktoriais 
važiuos link Naujųjų Elmininkų

Ateinantį antradienį, lapkričio 26 dieną, visos Lietuvos ūkininkai 
organizuoja aktyviąją protesto akciją ,,Lietuva, tavo kaimas mirš-
ta“, kurios metu į gatves išriedės žemės ūkio technika. 

Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žil-
vinas Augustinavičius sakė, kad nuo Alantos technologijos ir vers-
lo mokyklos Anykščių padalinio iki Anykščių seniūnijos Naujųjų 
Elmininkų kaimo antradienį nusidrieks maždaug 60-ties traktorių 
kolona.

Ž.Augustinavičius sakė, kad  
ūkininkai prie Alantos technolo-
gijos ir verslo mokyklos Anykščių 
padalinio dirbtuvių rinksis nuo 10 
valandos. Traktorių kolona link 
Naujųjų Elmininkų pajudės 11 va-
landą, tada iš Naujųjų Elmininkų 
grįš į Anykščius ir dar kartą išva-
žiuos tuo pačiu maršrutu.

Visuotinės žemdirbių protesto 
akcijos organizacinio štabo išpla-

tintame informaciniame laiške ūki-
ninkams patariama su traktoriais 
judėti 20 km/h greičiu, kad natū-
raliai susidarytų dėmesį patrau-
kiančios automobilių spūstys. Ant 
žemės ūkio technikos ūkininkams 
rekomenduota iškelti plakatus, vė-
liavas bei  „Žaliuosius kryžius“.

Prieš rengdamas protesto akciją, 
Anykščių rajone, Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos Anykščių skyrius 

privalėjo iš Anykščių rajono sa-
vivaldybės tam gauti leidimą bei 
pasirūpinti, kad traktorių koloną 
lydėtų policijos ekipažas.

Anykščių rajono ūkininkų sąjun-
gos Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius sakė, kad pro-
testo akcijos metu nenumatoma 
rengti jokių žemės ūkio technikos 
sustojimų ar mitinguose sakyti kal-
bų.

,,Tai  taiki akcija, vykdoma su 
intencija atkreipti visuomenės dė-
mesį“, - sakė Ž.Augustinavičius.

Priminsime, kad lapkričio 8 die-
ną Lietuvos žemdirbiai pradėjo 
pirmajį visuotinės protesto akci-
jos etapą  „Žalieji kryžiai“, kurios 
metu laukuose statomi žaliai dažyti 
kryžiai. Tokiomis protesto akcijo-
mis žemdirbiai reiškia nepasitenki-

nimą žemės ūkio politika, kuri esą 
žlugdo ne tik patį žemės ūkį, bet ir 
Lietuvos kaimą.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas Žilvinas Augustinavičius 
sakė, kad protesto akcijos 
metu į Anykščių miesto  gatves 
išvažiuos apie 60 traktorių.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Sklandžiai Anykščių
daugiabučių renovacijai koją 
kiša ,,Anrestas“ Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Trijų daugiabučių namų gyventojai, dalyvaujantys energinio efektyvumo didinimo programoje, 
susidūrė su problemomis, nes šiuos namus renovavo bankrutuojanti UAB ,,Anrestas“.

,,Šiek tiek kyla problemėlių su 
UAB ,,Anrestas“. Trys namai ,,pa-
kimba“, nes negauna draudimo tre-
jiems metams. Teks nutraukti sutar-
tis ir ieškoti kito rangovo“, - spalio 
mėnesio posėdyje Anykščių rajono 
tarybą informavo Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.

Anot S.Obelevičiaus, dviejų dau-
giabučių namų renovacija jau prak-
tiškai užbaigta, telieka sutvarkyti 
reikiamus dokumentus.

Dėl UAB ,,Anrestas“ bankroto 

su problemomis susidūrė Kavars-
ko P.Cvirkos g. 1-ojo, Anykščių 
J.Biliūno g. 33-iojo bei Statybininkų 
g. 13-ojo daugiabučio gyventojai.

Šių metų trečiąjį ketvirtį penk-
tajame daugiabučių renovacijos 
etape Viešųjų investicijų plėtros 
agentūrai (Vipa) pateikti prašymai 
finansavimui gauti 14-ai iš 15-os 
daugiabučių namų: Statybininkų g. 
7, Statybininkų g. 10, Žiburio g. 15, 
Kęstučio g. 1, Storių g. 13, Mindau-
go g. 13, Mindaugo g. 21, Šviesos 
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Anykščių J. Biliūno 33- iajam ir dar dviem renovuojamiems daugiabučiams bus ieškomi nauji ran-
govai, nes bankrutuoja juos renovavusi UAB „Anrestas“. 

Ar klausotės 
muzikos 
vairuodami 
automobilį?

Vida VAITKAITYTĖ:

- Klausausi radijo stoties ,,Jazz 
FM“. Manau, svarbu ne kokią mu-
ziką vairuotojas klausosi, bet kokiu 
garsu. Būna, kad šalia, sankryžoje, 
stovi automobilis, kuris nuo dide-
lio muzikos garso net vibruoja.

Renata PETRAUSKAITĖ:

- Taip, klausau. Dažniausiai radi-
ją, bet kai kada kompaktinę plokš-
telę arba į USB atmintinę  įsirašytą 
muziką. Žanrai įvairūs: nuo lengvo 
roko iki klasikos. Šiuo metu vai-
ruojant labai gerai klausytis kalbos 
kursų medžiagos.

Virginijus DAUNYS:

- Be muzikos geros - kaip be 
,,gazo“. O gera muzika yra rei-
kalinga kiekvienai mašinai. Aš 
vairuodamas džipą  klausausi tik 
,,normalios“ muzikos, t.y. AC/
DC, JUDAS PRIEST, MOTHLEY 
CRUE, MOTORHEAD ir kitos 
vaikystės muzikos.

Aušra STRAZEVIČIŪTĖ:

- Taip, klausausi. Dažniausiai  80 
- ųjų  muzikos arba tiesiog radijo.

g. 12, Šviesos g. 14, P. Cvirkos g. 
36 , Respublikos a. 10 Kavarske,  
Valaukio g. 6, Statybininkų g. 2/2a, 
Šaltupio g. 49, Storių g. 2. 

Pasak UAB Anykščių komunalinis 
ūkis Renovacijos projektų vadovo 
Lino Pravilionio, vienas daugiabutis 
namas ( Storių g. 2) negavo finan-
savimo dėl esamo skolininkų skai-
čiaus, tad kreiptasi  į ,,Šiaulių banką“. 
Šviesos g. 12 daugiabučiam namui 
nebuvo teikiamas prašymas Vipai dėl 
esamo skolininko, kurių daugiabutyje 
negali būti visai, nes daugiabutis yra 
aštuonių butų. 13-kai daugiabučių 
namų yra gauti Vipos finansavimo 
pritarimai, dėl  Storių g. 2 daugiabu-
čio rugsėjį buvo gautas ,,Šiaulių ban-
ko“ finansavimo pritarimas. 

Ketvirtajame daugiabučių renova-
cijos etape Anykščių rajono savival-
dybės administracija buvo parengusi 
14 investicinių planų, iš kurių 11-ai 
buvo pritarta. Daugiabučius namus 
renovuoti atsisakė J.Biliūno g. 8, 
Mindaugo g. 21 ir V.Kudirkos g. 8 
namų gyventojai.

Pirmajame, antrajame ir trečiaja-
me daugiabučių renovacijos etapuo-
se Anykščiuose vieni pagrindinių 
daugiabučių  namų rangovų buvo 
UAB ,,Anrestas“, UAB ,,Dailista“, 
,,Axis Industries“ ir ,,Aukštaitijos 
ranga“.

Pareiškimas iškelti bankroto bylą Jakovo Leonovo vadovauja-
mai UAB „Anrestas" Panevėžio apygardos teisme buvo gautas 
šių metų balandį.

Prie degtinės vyrai taip pat 
kalbasi, bet niekas 
nebesiklauso...

Algirdas KAUŠPĖDAS, me-
nininkas, apie tai, kodėl jo no-
velių knyga vadinasi ,,Gyveno 
bičas ir kaimynas. Pokalbiai prie 
alaus“: 

,,Alus sucementuoja. Susėda 
vyrai. Kalbasi. Nebūna taip, kad 
vyrai nei iš šio, nei iš to imtų filo-
sofuoti. Bet kai susėda prie alaus 
- turi kalbėtis.“

Bet dainuojančius gal net 
sunkiau valdyti nei kalbančius...

Algirdas KAUŠPĖDAS, apie 
tai, kodėl tapo valstybinės televi-
zijos vadovu: 

,,Pagalvojau, kad televizija ge-
riau nei poltika, kūrybinių žmonių 
daugiau, studijos, grimas. Šoka, 
dainuoja“.

Štai kodėl ilgaplaukės labiau 
traukia vyrus nei plikiai

Remigijus ŠERIS, UAB ,,AB 
,,Lietuvos radijo ir televizijos 
centras“ generalinis direktorius, 
apie magnetinį lauką: 

,,Pats baisiausias daiktas, šiuo 
požiūriu, yra moterų plaukų džio-
vintuvas.“

Radiatoriai ,,gros“ ir tuo 
didžiuosis...

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Viešintų seniūnas, apie higienos 
normų keitimą: 

,,Radiatorių garsas nepasikeis, 
bet jis bus legalus.“

Pirmasis skaičius, kuris 
apvalinamas iki keliasdešimt, 
yra 26

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
kaimo mokyklas: 

,,Tos mokyklos, kuriose dar yra 
bent keliasdešimt vaikų, kurias pa-
laiko vietos bendruomenės, nėra ir 
nebus uždaromos.“

O ,,Facebook“ - as ir 
,,Instagram“ - as? 

Raimondas BALSYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, ūki-
ninkas, apie ūkininkų protesto 
akciją statant kryžius: 

,,Žemdirbių akciją palaikau, ta-
čiau kryžiaus nepastačiau, kadan-
gi mano laukai nuošalūs, galbūt ir 
nėra didelės prasmės.“ 

Toks jau valdžios 
charakteris...

Valentinas ŠAPALAS, visuo-
menininkas, apie ūkininkų pro-
testo akcijas: 

,,Mus skriaudžia ir valdžia.  Len-
kai gauna įvairių kompensacijų, o 
mūsų ūkininkai nieko negauna.“
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Mokslinė konferencija apie... 
,,grojančius“ radiatorius

(Atkelta iš 1 psl.)

Viešintose įrengto ,,Telecentro“ 
siųstuvo spinduliuotė viršija higi-
enos normas, pasak viešintiškių, 
dėl spinduliuotės net ,,groja radi-
atoriai“. Tuo tarpu ,,Telecentras“ 
neketina mažinti siųstuvo galios, 
atvirkščiai - iš įvairių sričių spe-
cialistų sudaryta darbo grupė pa-
ruošė higienos normų pataisas: 
normos bus gerokai sušvelnintos, 
todėl po Naujųjų metų dabartinė 
siųstuvo galia grėsmės žmonių 
sveikatai nebekels. 

,,Telecentro“ generalinis di-
rektorius R.Šeris viešintiškiams 
aiškino, kad dabartinės Lietuvos 
higienos normos yra daug kartų 
griežtesnės už galiojančias ki-
tose Europos Sąjungos šalyse. 
,,Matavome magnetinį lauką Vil-

niuje. 2-3-4 kartus magnetinio 
lauko normos viršijamos visame 
Vilniuje. Didžiausias magnetinis 
laukas prie Vyriausybės. /.../Pats 
baisiausias daiktas, šiuo požiū-
riu, yra moterų plaukų džiovin-
tuvas“, - kalbėjo R.Šeris. Ir jis, ir 
G.Aleknavičius tvirtino, kad  vie-
na iš spinduliuotę reglamentuojan-
čių higienos normų yra nelogiška 
ir greičiausiai atsiradusi dėl meto-
dikos klaidos. ,,Suskaičiuokime, 
kiek šioje patalpoje yra mobilių-
jų telefonų. Čia bus mikrobangų 
krosnelė. /.../Mes neviršytume 
magnetinio lauko normatyvų, jei-
gu formulėje nebūtų klaidos“, - ti-
kino ,,Telecentro“ vadovas. 

Viešintų bendruomenės pirmi-
ninkas Vytas Mykolas Zaikauskas, 
viešintiškis Eugenijus Šarauskas 
ir dar bent trys vyrai svečiams 

uždavinėjo profesionalius speci-
finius klausimus. Diskutuota apie 
dažnius, spinduliuotes, įrangos 
specifiką. Panašu, kad bent da-
lis diskusijos dalyvių yra patys 
anksčiau dirbę ,,Telecentre“, todėl 
gerai išmano technologinę speci-
fiką, o kiti žmonės, tikėtina, turė-
jo jaustis tarsi užsukę į mokslinę 
konferenciją. Viešintiškiai prie 
sienos rėmė ir susitikime dalyva-
vusius Visuomenės sveikatos cen-
tro atstovus - jeigu jau higienos 
normos yra nelogiškos, kodėl jos 
iki šiol buvo taikomos? Pastarieji 
aiškino, kad normos bus keičia-
mos, tačiau  sakė, kad klaidų jose 
neįžvelgia. ,,Kiek metų žinojote, 
kad tai klaida?“ - paklausė vienas 
iš viešintiškių. R.Šeris paaiškino, 
kad tik po viešintiškių kreipimo-
si nustatė, kad viena iš normų yra 

nelogiška. ,,Vasario mėnesį turėsi-
me 40 kartų padidintą normą“, - 
nepaguodė ,,Telecentro“ vadovas. 
,,Radiatorių garsas nepasikeis, bet 
jis bus legalus“, - šyptelėjo Ramū-
nas Blazarėnas, kuris pirmadienio 
renginyje dalyvavo dar kaip sve-
čias, o nuo antradienio jis jau Vie-
šintų seniūnas. 

Galingiausiu siųstuvu į Rusijos 
gilumą retransliuojamos infor-
macinės laidos. E.Šarauskas kėlė 
klausimą apie šių laidų translia-
vimo radiju tikslingumą: pasak 
jo, radijo propaganda yra mažiau 
paveiki nei sklindanti iš kitų šalti-
nių. R.Šeris atsakė, kad ruošiama-
si Rusijos saviizoliacijai. ,,Rusija 
žada blokuoti internetą ir žinias 
bus galima tik radijo dažniais 
perduoti“, - tikino ,,Telecentro“ 
vadovas.

Robertas ALEKSIEjūNAS

,,Lietuva, tavo kaimas 
miršta!”, - skelbia visuotinę 
protesto akciją surengę žem-
dirbiai. Sunku nesutikti su šiuo 
šūkiu. Vien Anykščių rajone 
per 29-erius Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo metus 
baigiamos uždarinėti kaimuose 
esančios mokyklos, nebeliko 
vaikų darželių, paštų skyrių...
Rajono laukuose vis rečiau ga-
lima išvysti besiganančią karvę, 
o ir likę paskutiniai galvijai jau 
pakeliui į maisto perdirbimo 
kombinatus...

Graudžią kaimo nūdieną būtų 
galima ,,piešti“ bent per kelis 
šio laikraščio puslapius, tačiau 
- kas iš to? Matyt, dėl to Lietu-
vos žemdirbiai ėmėsi konkrečių 
veiksmų ir surengė visuotinę 
protesto akciją ir tokiu būdu 

bando  atkreipti dėmesį į ūki-
ninkų bei kaimo problemas.

,,Mes jus maitiname!Mums 
malonu jums tiekti maistą ir 
puoselėti Lietuvos kraštovaizdį.
Mes tai darome su meile.Tačiau 
už tai gauname patį mažiausią 
atlygį Europos Sąjungoje!”, 
,,Vykdoma žemės ūkio politika 
mus žlugdo! Pralaimime visi - 
jūs negaunate mūsų išaugintų 
produktų, o mes nebegalime 
konkuruoti su pigiu, neaišku, 
kaip ir kur pagamintu importi-
niu maistu, ir esame priversti 
uždarinėti savo ūkius“, - skel-
bia protestuojantys žemdirbiai, 
savo laukuose statantys žaliuo-
sius kryžius.

Pasak protesto akcijos orga-
nizatorių, žalieji kryžiai statomi 
,,už derlingą dirvožemį ir 
sveiką aplinką, sveikus augalus 
ir gyvulius, sveiką ir skanų lie-
tuvišką maistą“.  Žalieji kryžiai 
statomi prieš ,,visuomenės ir 
žemdirbių supriešinimą, ne-
pakeliamą biurokratinę naštą, 
kainas, žemesnes už savikainą, 
nuolat didėjančius ir nebe-
pakeliamus mokesčius, ūkių 
nuvarymą nuo žemės, Lietuvos 
žemdirbių diskriminaciją ES.“

ūkininkai tiesiog gina savo 
teises. Tačiau kiek dėl to nepa-
tenkintų! Dabar visi tie, kurie 
mugėse bei turgeliuose ieško 
kaimiškų kiaušinių, čepsėda-
mi kerta ūkininkų užaugintus 

lašinius ir net nenori į panašios 
produkcijos pusę žiūrėti di-
džiuosiuose prekybos centruose, 
garsiai dėsto savo mintis apie 
tai, kaip, jų nuomone, gyvena 
žemdirbiai. Internetiniuose 
komentaruose jau skaičiuojami 
ūkininkų kiemuose stovintys 
džipai, laukuose burzgianti že-
mės ūkio technika bei tvartuose 
mykiančios karvės, primenama, 
kad ūkininkai samdiniams už 
darbą moka centus, ir kons-
tatuojama, kad ūkininkai esą 
gyvena ,,kaip inkstai taukuose“.

Visiems tokiems burnojan-
tiems miesčio-
nims labai gerą 
patarimą davė 
,,Anykštos“ pa-
šnekovas, Inkūnie-
čių ir Mickūniečių 
bendrijos pirmi-
ninkas Valentinas 
Šapalas: ,,Tegul 
pabando burno-
jantis miesčionis, 
kuriam brangus 
pienas ar sviestas, pats pamelž-
ti 50 karvių per vieną dieną tris 
kartus. Tada pamatys, koks yra 
darbas žemės ūkyje. Nueiti į įs-
taigą pasėdėti šiltoje vietoje yra 
vienas dalykas, o čia visai kitas 
gyvenimo būdas. Į tai reikia 
įdėti daug vargo ir pastangų, 
žemės ūkyje nėra šeštadienių ir 
sekmadienių, Velykų ar Kalėdų, 
atostogų.“

Taip kalba tiesiogiai kaimo 
gyvenimą pažįstantis žmogus. 
Tačiau yra ir kitokių nuomonių. 
Tikrą komentarų audrą apie 
ūkininkų protestus netikėtai 
,,užkūrė“ Anykščių rajono 
visuomenės sveikatos biuro 
direktorė Lina Pagalienė.

,,Na jau tikrai mūsų ūkinin-
kai - tikri vargšai kankiniai... 
Nesuprantu, ar pas mus visad 
,,teisūs“ tik garsiai rėkiantys?? 

* protestas dėl numatomo 
lengvatos dyzelinui sumažini-
mo. Ne visiško lengvatos atšau-
kimo, o tik dalinio sumažinimo!

* protestas 
dėl 38 eurų 74 
centų privalo-
mojo sveika-
tos draudimo 
mokesčio 
vietoj dabar 
mokamų 13 
eurų, nes tai 
sugriaus (!) 
žemės ūkį! 
Palyginimui: 

slaugytojai kas mėnesį sumoka 
vidutiniškai 83 eurus.

,,..nes taip visada buvo.. 
mes maitiname Lietuvą.. gali 
bankrutuoti ūkininkai...“  Ne-
įtikinama. Išskirtinių sąlygų 
išlaikymo siekimas. ūkininkų 
rizika - gauti mažiau pajamų, 
beje, už tas ,,netektis“ sumokam 
mes visi...

** Valstybės kontrolės duo-

menimis, šiuo metu Lietuvoje 
galioja 25 žemės ūkio srities 
mokesčių lengvatos. Taigi, 
ūkininkai atleidžiami/taiko-
mos lengvatos nuo 25 įvairių 
mokesčių, kuriuos visi kiti turi 
mokėti“, - vardija L.Pagalienė.

,,Žaliųjų kryžių“ akcija žmo-
nėms patiko, pats mačiau, kaip 
žmonės sustoję pakelėse juos 
fotografavo. Tik, kaip juokavo 
kažkas iš komentatorių, kur kas 
efektyvesnis vaizdas būtų buvęs, 
jei prie tų kryžių ūkininkai 
patys būtų prisikalę. Na, vardan 
atgimstančio kaimo juk galima 
ryžtis ir pačioms netikėčiau-
sioms akcijoms.

Tai dar tik pradžia - kitą sa-
vaitę ūkininkai į Lietuvos kelius 
išriedės su savo traktoriais ir 
kita savaeige technika. ūkinin-
kų protesto akcijų skeptikams 
bus dar viena proga pasigrožė-
ti, kuris vairuoja naujesnės lai-
dos, geresnį traktorių ir dar, tik 
pagalvokit, skundžiasi Lietuvos 
žemės politika.

Ir kas galėjo pagalvoti, kad 
panašūs dalykai dėsis ,,ant Lie-
tuvos“? Ar tik neprivedė prie to 
patys žmonės, aklai Seimo rin-
kimuose  visai neseniai balsavę 
už ,,gretas“ ir kitus panašaus 
plauko veikėjus?... Bijau, kad 
netrukus garsiai rėkti pradės  
ir tie, kurie šiandien į žemdir-
bių protesto akciją žvelgia su 
pašaipa...

Viešintų bendruomenės pirmininkas Vytas My-
kolas Zaikauskas stebėjosi - jeigu jau radijo siųs-
tuvas yra toks nekaltas dalykas, kodėl jis įrengtas 
Viešintose, o ne Kauno rajone, Sitkūnuose.  

„ . . .Internetiniuose 
komentaruose jau skai-
čiuojami ūkininkų kie-
muose stovintys džipai, 
laukuose burzgianti že-
mės ūkio technika bei 
tvartuose mykiančios 
karvės...“

AB,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“ gene-
ralinis direktorius Remigijus Šeris Viešintose 
ironizavo, kad su buvusiais kolegomis būtų 
buvę maloniau susitikti kitomis aplinkybėmis.

Diskusija, panašu, baigėsi tai-
kiai. Svečiai viešintiškius įtikino, 
kad siųstuvų spinduliuotė jų nenu-
žudys (bent jau staigiai). Kita ver-
tus, labai ginčytis su svečiais taip 
pat nebuvo prasmės, nes jie siųs-
tuvo galios mažinti neketina, o ir 
naujos higienos normos siųstuvo 
galios neprivers mažinti, atvirkš-
čiai - bus legalu ją didinti. Tiesa, 
,,Telecentro“ vadovas žadėjo, kad 
siųstuvo galios nedidins. ,,Ką da-
ryti, kad negrotų tie radiatoriai?“ 
- klausimą išgirdo svečiai. Pasak 
R.Šerio, net kelis kartus sumaži-
nus siųstuvo galią, ,,radiatoriai vis 
tiek gros“. Aptarti ir kiti būdai, 
kaip ,,neutralizuoti“ radiatorius: 
pasak specialistų, reikia nutraukti 
metalinę grandinę, įterpiant į šil-
dymo sistemą atkarpą iš plastiki-
nio vamzdžio.

Viešintiškis Eugenijus Šarauskas (antroje eilėje, viduryje) 
susitikimą su ,,Telecentro“ atstovais pavertė vos ne moksli-
ne konferencija.

Autoriaus nuotr.
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Zombiai gyvena mumyse...
Praėjusį penktadienį, lapkričio 15-ąją, architektas, grupės 

,,Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas Anykščių L.ir S.Didžiulių bi-
bliotekoje pristatė savo pirmąją grožinės literatūros knygą, 80-ies 
novelių rinkinį ,,Gyveno kartą bičas ir kaimynas. Pokalbiai prie 
alaus.“ 

Daugiau nei pusantros valandos vykusiame renginyje nuo kny-
gos nukrypta iki Lietuvos Atgimimo, verslo ir ,,Anties“ tekstų. 

Padės girdėti Dievo žodį

Visus pinigus už per renginį par-
duotas knygas A.Kaušpėdas paau-
kojo Andrioniškio bažnyčiai, taip 
prisidėdamas prie šios bažnyčios 
garso įrangos pirkimo. Už knygas 
per renginį surinkta 270 eurų. An-
drioniškio parapijoje, Paandrioniš-
kio kaime, yra A.Kaušpėdo tėvų 
sodyba. Paandrioniškyje gyveno 
jau ir architekto proseneliai.

Per knygos pristatymą į audito-
riją kreipėsi ir Andrioniškio kle-
bonas Mindaugas Šakinis. Pasak 
kunigo, bažnyčiai garso aparatūra 
reikalinga todėl, kad joje ,,Dievo 
žodis ne tik skambėtų, bet ir būtų 
išgirstas“.  

Panašu, kad garsusis kraštietis 
visokeriopai rūpinasi Andrioniš-
kio bažnyčia. Po renginio, geriant 
arbatą, Andrioniškio klebonas ir 
A.Kaušpėdas kalbėjosi apie peli-
jančias bažnyčios sienas ir svečias 
pažadėjo užvažiuosiąs į šventovę  
ir kaip architektas nustatysiąs šios 
problemos priežastį.   

Nesureikšmina rašymo ir 
rašytojų

,,Gyveno kartą bičas ir kaimynas.  
Pokalbiai prie alaus“ 3000 egzem-
pliorių tiražu išleido leidykla ,,Tyto 
Alba“. Renginį vedęs ,,Anykštos“ 
žurnalistas Vidmantas Šmigelskas 
dėstė, jog jis iš autoriaus ,,antiš-
ko“ stiliaus, kai humoras pinasi su 
rimtais dalykais, atpažintų, kad 80 
novelių rinkinio autorius yra būtent 
A.Kaušpėdas. Žurnalistas kalbėjo, 
kad 3000 egzempliorių knygos ti-
ražas šių dienų masteliais yra kos-
minis, o A.Kaušpėdas tik šyptelėjo, 

kad iki Henriko Daktaro knygos 
tiražo jam esą dar toli.

Tik iš vardo ir pavardės galima 
atrinkti, kad knygos autorius yra 
,,tas garsusis A.Kaušpėdas“. Kny-
gos anotacijoje A.Kaušpėdas iro-
niškai prisistato ,,debiutuojančiu 
grafomanu“, neužsimena, kad jis -  
legendinės ,,Anties“ lyderis, vienas 
iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
kūrėjų ir t.t.  Šiaip jau, regis, sie-
kiant parduoti knygą, kaip tik reikia 
visais įmanomais būdais pranešti, 
jog kūrinio autorius yra įžymybė.  

,,Ilgas mano tas gyvenimas, 
man jau 66-eri. Daug mano gy-
venime visko buvo ir visa tai yra 
kaip kupra. Nebenoriu kartoti : aš 
ir tas, ir tas, ir anas. Man tai nesko-

ninga. Su leidėjais (,,Tyto alba“) 
sutarėme, kad darome būtent tokį 
chuliganišką pristatymą“, - kodėl 
nedeklaravo savo praeities nuopel-
nų, per knygos pristatymą kalbėjo 
A.Kaušpėdas. Pasak jo, Lietuvoje 
iki šiol nepelnytai sureikšminami 
rašytojai, nes knygų rašymas nėra 
išskirtinė veikla. ,,Nuo tarybinių 
laikų liko tas rašytojų sureikšmini-
mas, kai jie tarnavo ideologiniam 
frontui. Pasaulyje knygų rašoma 
labai daug. Islandijoje kas dešim-
tas žmogus yra parašęs knygą. Jei-
gu taip būtų Anykščiuose, tai Jūsų 
mieste gyventų tūkstantis rašyto-
jų“,- aiškino menininkas.

Zombių ekpertas...

Viena garsiausių ,,Anties“ dainų 
-  ,,Zombiai“. Beje, Ukmergė ( pa-
sak A.Kaušpėdo, ,,balandžių daug 
Ukmergėj, jie nekalti, tačiau ap-
sėsti...“)  miesto reklamai aktyviai 
naudoja šį ,,Anties“ kūrinį. Ukmer-
gėje pristatyta balandžių skulptūrų, 
ant Šventosios tilto turėklų brailio 
raštu ,,atspausdintas“ visas dainos 
apie zombius tekstas. Zombius 
A.Kaušpėdas aprašo ir knygoje 
,,Gyveno kartą bičas ir kaimynas. 

Pokalbiai prie alaus.“   
,,Knygoje sudėtos novelės iš tie-

sų primena pokalbius prie alaus. 
Su kaimynu geriant alų kalbama 
ir prie pirmojo bokalo, ir po šeš-
tojo.  Skaitydamas atskiras nove-
les, galiu atspėti, po kurio bokalo 
kalbėta. Mokslinis traktatas apie 
zombius tikrai nebus pokalbis po 
pirmojo bokalo...“ - dėstė rašytoją 
kalbinęs V.Šmigelskas. ,,Ši knyga 
labai eklektiška, išties kartais gy-
venimas tapomas labai neblaiviai, 
o kartais labai tiesmukiškai. Alus 
vyrus sucementuoja. Susėda.  Kal-
basi. Nebūna taip, kad vyrai nei iš 
šio, nei iš to imtų filosofuoti. Bet 
kai susėda prie alaus - turi kalbė-
tis. Prieš dvejus metus pradėjau 
rašyti štai tokius tekstus. Pradėjau 
tą naują aistrą valdyti. Pažiūrėjau 
į kompiuterį, kad turiu ir prieš de-
šimt metų parašytų tekstų. Reikėjo 
visa tai kažkaip sudėlioti, sujungti 
ir tada atėjo bičas ir kaimynas“, - 
kaip atsirado knyga ir kaip gimė 
bičas ir kaimynas, kurie yra di-
džiosios dalies novelių ,,autoriai“, 
aiškino A.Kaušpėdas.          

Regis, apie absurdišką knygos 
traktatą ,,Kaip atpažinti zombį?“ 
jo autorius kalbėjo rimtai. ,,Kny-

goje paaiškinama, kaip atpažinti 
zombį, yra taisyklės, kaip jį rasti...
Zombiai, apie kuriuos aš rašau, gy-
vena mumyse ir su jais mes turime 
karštai kovoti. Jei zombį savyje 
inventorizavai, jau yra gerai. Jau 
atsiranda galimybės su juo aiškin-
tis“, -  nurodė menininkas. 

,,Anties“ gyvavimo pradžioje 
dainų tekstams naudoti poetų, ypač 
Gintaro Patacko, kūriniai. Vėliau 
dainoms žodžius ėmėsi rašyti pats 
A.Kaušpėdas. Žodžius ,,Zom-
biams“ jis pats ir parašė.  

,,Visai gerai būtų skambėję ir  
,,balandžių daug Anykščiuos...“- 
rimavo V.Šmigelskas. ,,Nežinojau 
nieko apie Ukmergę. Šita daina yra 
australų grupės koveris. Originale 
vienoje vietoje skambėjo miesto 
pavadinimas -  Bombej. Bombej 
- panašus rimas kaip Ukmergėj. 
Bombej - Ukmergėj... Bet tikrai 
nežinojau, kad Ukmergėj būta tiek 
daug balandžių, Buvo balandinės, 
labai senos  balandininkų tradici-
jos. Todėl niekas netiki, kad aš to 
nežinojau“, - apie tai, kodėl zom-
biai kildinami iš Ukmergės, paaiš-
kino garsiausiu jų specialistu tapęs 
menininkas.  

Po knygos pristatymo prie jos autoriaus Algirdo Kaušpėdo rikiavosi  ilga autografų laukiančių 
anykštėnų eilė.

Daugelis į knygos ,,Gyveno bičas ir kaimynas. Pokalbiai prie alaus“ pristatymą atėjusių anykštėnų prisiminė 1988 metų liepos 15 die-
nos ,,Anties“ koncertą Anykščių miesto stadione.

(Nukelta į 12 psl.)

Algirdo Kaušpėdo knygoje - 80 novelių.
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
gruodžio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 6,37 ct/kWh

 juridiniams asmenims – 7,07 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 7,31 Eur/m3

 juridiniams asmenims – 8,12 Eur/m3

Progimnazijos pedagogai 
skelbia įspėjamąjį streiką

(Atkelta iš 1 psl.)

Nori didesnių atlyginimų

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos profesinės sąjungos 
pirmininkė Violeta Raugalienė 
sakė, kad šią savaitę dėl dalyvavi-
mo streike pasirašė didžioji dalis 
progimnazijos pedagogų.

Paklausta, kuo labiausiai ne-
patenkinti streikuoti nuspren-
dę Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazijos mokytojai, 
V.Raugalienė sakė, kad didžiausia 
vietos pedagogų problema - nepa-
kankamas darbo krūvis. Anykščių 
pedagogai taip pat norėtų, kad už 
vieną pravestą pamoką jiems būtų 
mokamas didesnis atlygis.

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos profesinės sąjungos 
pirmininkė V.Raugalienė sakė, kad 
visą darbo krūvį turintis pedagogas 
progimnazijoje per mėnesį uždirba 
maždaug 600-800 eurų.

Kas yra streikas, aiškins 
moksleiviams

Kaip bus organizuojamas ugdy-
mo procesas Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijoje įspėjamojo 
streiko metu, dar bus tariamasi ki-
tos savaitės pradžioje. Greičiausiai 
moksleivius užims streike atsisakę 
dalyvauti pedagogai bei progimna-
zijos administracijos darbuotojai. 
5 - 8 klasių mokiniams planuojama 
vesti pilietinę paskaitą, kurioje bus 
aiškinama, kas yra streikai ir kam 
jie yra reikalingi.

Patys Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazijos mokytojai dviejų 
valandų įspėjamojo streiko metu 
miesto gatvėmis nežada nešti trans-
parantų bei sakyti ugningų kalbų. 
V.Raugalienė sakė, kad dvi valan-
das mokytojai praleis susirinkę vie-
noje progimnazijos erdvėje.

Progimnazijos steigėjo apie 
streiką neperspėjo

Apie tai, kad streikuos, Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos 
mokytojai neperspėjo Anykščių ra-
jono savivaldybės, kuri yra progim-
nazijos steigėja.

,,Streiko reikalavimai yra ne 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai, ne mokyklai. Strei-
ko reikalavimai yra bendri, gauti iš 
streiko komiteto Vilniuje. Reikala-
vimai yra Vyriausybei, todėl nėra 
prasmės informuoti savivaldybės, 
nes ne jiems skirti tie reikalavimai“, 
- aiškino V.Raugalienė.

Atidirbs vasarą

Pasiteiravus nuomonės, ar dėl 
streikų nenukenčia moksleiviai, 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos profesinės sąjungos 
pirmininkė V.Raugalienė tikino, 
kad dvi streikui skirtas valandas 
mokytojai su moksleiviais atidirbs 
birželio mėnesį.

,,Ugdymo procesas dėl streiko 
visiškai nenukentės“, - patikino 
viena iš streiko Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijoje organi-
zatorių V.Raugalienė.

Užsieniečiai nesuprato, kaip 
mokytojai išgyvena

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos pradinių klasių mokytoja 
Asta Laskauskienė ,,Anykštai“ sakė 
įspėjamajame sreike dalyvausianti.

,,Netenkina darbo užmokestis, 
nes iš tikrųjų dirbame labai daug“, 
- sakė A.Laskauskienė.

Progimnazijos anglų kalbos mo-
kytoja Raimonda Narbutienė taip 
pat sakė streikuosianti, nes dabar 
netenkina mokamas atlyginimo dy-
dis, vienu metu klasėje tenka dirbti 
su dideliu moksleivių skaičiumi. 
Mokytoja pasakojo, kad neseniai 
lankėsi Austrijoje, kur šios šalies 
pedagogams atskleidė, kiek Lietu-
voje per mėnėsį uždirba mokytojas.

,,Užsienio šalyse mokytojas 
per mėnesį uždirba 2 tūkst.500 - 3 
tūkst.500 eurų. Išgirdę, kiek už-
dirbame mes Lietuvoje, jie liko 
išsižioję ir sakė nesuprantantys, 
kaip mes išgyvename“, - pasakojo 
R.Narbutienė.

Paklausta, ar negaila mokinių, 
kurie dėl pedagogų streikų praleis 
svarbias pamokas, R.Narbutienė ti-
kino, kad jie dėl to nenukentės.

,,Ne, mes pasivysime. Mes mo-
kame taip organizuoti mokymo 
procesą, kad pasivysime. Streikas 
truks tik dvi valandas. Jei vaikai 
dirba normaliai, mes galime labai 
daug padaryti“, - kalbėjo mokytoja.

Streikas - kraštutinė priemonė

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Danutė 
Mažvylienė ,,Anykštai“ sakė iš vie-
šojoje erdvėje skelbiamos informa-
cijos jau iš anksto susidariusi nuo-
monę, kad progimnazijoje streikas 
vyks.

,,Man visada atrodo, kad streikas 
yra labai jau ta kraštutinė priemo-
nė, kuri galbūt net labiau pagilina 
bei paaštrina tą konfliktą tarp Vy-
riausybės ir pedagogų. Streikas tik 
primena drastiškomis priemonėmis 
apie tai, kas čia vyksta“, - sakė 
D.Mažvylienė.

Ar leisti į mokyklą vaikus - 
spręs tėvai

Direktorė sakė, kad progimnazija 
yra pasiruošusi streikui.

,,Esame pasiruošę reikalingus 
dokumentus, esame pasiruošę apie 

streiką informuoti tėvus. Tėvai 
gaus informaciją, kad per pirmas 
dvi valandas pamokos nevyks, bet 
vyks kultūrinė - pažintinė veikla, 
todėl galės patys spręsti, ar vaikus 
į mokyklą leisti, ar jie į ją ateis pa-
sibaigus mokytojų streikui“, - sakė 
D.Mažvylienė.

Nepatenkinti ir mokyklų 
vadovai

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos direktorė D.Mažvylienė 
sakė pati, kaip pedagogė, taip pat 
turinti savo nuomonę apie dabartinę 
Lietuvos švietimo situaciją.

,,Švietimo politika nėra nuosekli. 
Vyriausybė deda daug pastangų, bet 
tos esminės problemos vis tiek nėra 
sprendžiamos ir dėl tos priežasties 
turbūt visas švietimas yra nepaten-
kintas. Nepatenkinti ne tik mokyto-
jai, nepatenkinti ir vadovai dėl kai 
kurių dalykų. Čia labai daug dalykų: 
jei žiūrėsite dokumentus, matysite, 
kiek daug reikalavimų kelia šakos 
profesinė sąjunga. Čia nėra mūsų 
mokyklos streikas, tai yra profesinės 
sąjungos šakos streikas“, - kalbėjo 
D.Mažvylienė.

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijoje dirba 48 mokyto-
jai, anot progimnazijos direktorės 
D.Mažvylienės, streiktuoti turėtų 50 
- 60 proc. mokytojų.

Streikuodami atlyginimų gali ir 
negauti

Beje, Darbo kodeksas streikuojan-
tiems darbuotojams leidžia nemokė-
ti atlyginimo. Ar Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos mokyto-
jams už dvi streiko valandas bus su-
mokėta, D.Mažvylienė sakė, jog yra 
derybų objektas, kuris bus derinamas 
su progimnazijos profesine sąjunga.

Beje, pati Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos direktorė 
D.Mažvylienė sakė, kad mokytojų 
streiko dieną jos darbe nebus, nes ji 
bus išvykusi į komandiruotę.

Pasiruošimą ,,stebi iš šalies“

Paklausta, kaip sutiko žinią, kad 
kitą savaitę streikuos Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazijos peda-
gogai, Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė ,,Anykštai“ sakė, kad ,,jie 
turi tokią teisę“.

,,Ta žinia yra pateiktas faktas ir 
mes priimame tą žinią, ką nusprendė 
profsąjunga“, -  sakė J.Banienė.

Tai, kaip vyksta pasiruošimas pe-
dagogų streikui, Švietimo skyrius, 
pasak J.Banienės, ,,stebi iš šalies“.

,,Jeigu reikės kažkokios pagalbos, 
sakykim, užtikrinant vaikų saugumą, 
jei progimnazijos vadovai kreipsis, o 
jie žino, kad į mus gali kreiptis, tai 
tada žiūrėsime, ką galime padaryti. 
Kol kas jie sakė, kad tvarkosi patys“, 
- kalbėjo J.Banienė.

Mokytojus iš dalies supranta

Pati, kaip pedagogė, jei šiandien 
dirbtų mokytoja, Švietimo skyriaus 
vedėja J.Banienė prisipažino, kad 
streike nedalyvautų.

,,Iš dalies suprantu, kad kiekvie-
nos profesijos atstovai turi kovoti už 
savo teises oriai. Ir suprantu to prie-
žastį, kai po pernai metų streikų tie 
reikalavimai, dėl ko buvo susitarta, 
buvo neįgyvendinti. Iš kitos pusės, 
aš visada esu už diplomatišką dia-
logą ir problemų sprendimą dialogo 
būdu, o ne drastiškomis priemonė-
mis.Tai mano asmeninė pozicija. Aš 
tikriausiai būdama mokytoja prie 
streikuojančių neprisijungčiau“, - 
sakė J.Banienė.

Nemato reikšmingų poslinkių

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos profesinė sąjunga pri-
klauso Lietuvos švietimo ir mokslo 
profesinei sąjungai. Anot šios prof-
sąjungos pirmininko Egidijaus Mi-
lešino, po diskusijų Seime šį rudenį  
kol kas nesimato reikšmingų poslin-
kių, kad būtų vykdoma 2017 metais 
su jo vadovaujama profesine sąjunga 
pasirašyta kolektyvinė sutartis. Prof-
sąjunga reikalauja, kad kitų metų 
biudžete atsispindėtų prieš 2017 
metais su Švietimo ministerija pa-
sirašytas susitarimas dėl papildomų 
117 mln. eurų švietimo darbuotojų 
atlyginimams. Šiuo metu 2020 metų 
biudžeto projekte tam numatyta kiek 
daugiau nei 55 mln. eurų. Šis strei-
kas jau nebe pirmas, kai streikuoja 
Anykščių pedagogai. Prieš trejus 
metus neterminuotą streiką buvo pa-
skelbusi ne tik Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazija, bet ir Anykščių 
Jono Biliūno gimnazija. Tuomet 
kelias dienas vykusiame streike da-
lyvavo daugiau nei 80 pedagogų. 
Kelių valandų įspėjamąjį streiką taip 
pat buvo surengusios Anykščių mu-
zikos mokyklos pedagogės.

balsai internete (anyksta.lt):

Streikuokit...:„Streikuokit streikuokit, ,,vargšai“, nuo pensininkų nu-
ims ir jums pridės, nes matosi jog jūs visai nusistekenot...Tik norisi pa-
klausti, ar sąžiningai atidirbat, už kiek jums sumokama, ar patenkinti 
mokiniai?“

Liūdna,:„kai toks tėvelių žeminantis požiūris į mokytoją. Niekada 
mokinys nebus patenkintas mokytoju, kurį jo tėvai žemina ir niekina.“

Mama:„Per mažas darbo krūvis, tai gal per daug dirbančių? Palikite 
tiek mokytojų, kiek reikia, ir nereiks streikuoti.“

Tratas Tutas: „Nepakankamas darbo krūvis, bet mokėkit daugiau. O 
keliais ten tūkstančiais tų pirdagogų Lietuvoje per daug? jiems gal vai-
kų iš Kinijos ar Indijos arba Libijos privežti, a ?“

Anykščių Antano Vienuolio progimnazi-
jos profesinės sąjungos pirmininkė Violeta 
Raugalienė sakė, kad visu krūviu dirbantys 
pedagogai uždirba 600 - 800 eurų, tačiau 
darbo krūviai kasmet jiems tik mažėja.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 
direktorė Danutė Mažvylienė sakė turinti 
informacijos, kad progimnazijoje streikuos 
apie 50 - 60 proc. pedagogų. 

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Banienė prisi-
pažino, kad būdama mokytoja pati ne-
streikuotų.

(Kalba netaisyta)
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Pasaka apie Lietaus 
fėją 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Mėlynoji planeta iš arti. 
Sugrįžimas. Didysis barjeri-
nis rifas 
12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Serengetis. Antplūdis 
13:45 Puaro N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Neužmiršti. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
(kart.).
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 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Laiko tiltai. 
23:50 Be stabdžių N-14. 
01:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Mėlynoji planeta iš arti. 
Sugrįžimas. Didysis barjeri-
nis rifas (kart.).

06:50 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 
07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:30 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
10:00 Lego Skūbis-Dū. 
Holivudo vaiduokliai 
11:35 Šaunioji beždžionė 
13:30 Paskutinė mimzė 
15:25 Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantėje 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai.  
21:45 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 2 
dalis N14.
00:25 Dimensijos N14. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Vėžliukai nindzės” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” 
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Arlo - kalbantis parše-
lis” N-7
13:40 “Princesė Ir Janekas” 
N-7
15:15 “Kadetė Kelė” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 

19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:30 “Paskutinės dienos 
Marse” N-14
00:35 “Šelmis-1. Žvaigždžių 
karų istorija” N-14 (kart.)

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
taurė. Kaunas (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Mačas 
Lietuva-Latvija. Skuodas. 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:35 “Didieji gyvūnai. 
Paskutiniai milžinai” 
11:40 “Lemtinga diena”
12:40 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Neptūnas - Rytas.  
19:30 Žandaras iš San 
Tropezo N-7. 
21:40 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:45 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:45 Užtikrintas teisingu-
mas (k) N14. 
01:40 Galutinis tikslas 4 (k) 
N14. 

07:05 “Akloji” (k)
07:35 “Pragaro katytė” 
08:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 

N-7.
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:50 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Džino viešnagė 
Italijoje” 
13:00 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Vaiduoklių miestas 
N14
23:05 Gyvenimo vingiai N-7. 
01:15 Sapnų gaudyklė (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Sostinės dienos 2019. 
N.O.H.A. (kart.).
06:55 Dainos Lietuvai. 
Partizanų dainos. (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
Programa apie Lietuvos sta-
čiatikių ir sentikių bendruo-
menių dvasinius kelius. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.).
15:00 Šventadienio mintys. 
15:30 Brandūs pokalbiai. 

16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 
17:00 Stilius 
17:55 Kultūringai su Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Lenkimai. 2 d. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
1 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21:55 Kristupo vasaros 
festivalio koncertas „Salsa 
Sinfonica“. 
23:30 Rytojus niekada ne-
miršta N-14. (kart.).
01:25 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos. I 
dalis. Atsilaikymas. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “100% Dakaro”. 
11:00 “Paskutinė lokių kara-
lystė” (kart.) N-7
12:05 “Jokių kliūčių!” N-7
13:05 “Paskutinė lokių kara-
lystė” N-7
14:10 “Išlikimas” N-7
16:05 “Iš peties” N-7
17:05 “Sandėlių karai” N-7
18:05 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
N-7
19:05 “Amerikos talentai” 
20:05 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”. 

21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “NBA Action”.
22:30 NBA rungtynės. 
Dalaso “Mavericks” – 
Hiustono “Rockets”.
01:00 “Bėgantis labirintu 2” 
(kart.) N-14

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Mano vieta. 
09.30 Nauja diena. Rubrikos. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
15.00 Skyrybos. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Julija 
Beniuševičiūtė Žymantienė-
Žemaitė. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. B.Tilmantaitė. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 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 Tikrasis genijus N-7. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” N-7. 
09:55 Gyvūnų pasaulis (k). 
N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Kai svyla padai N14. 
00:35 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
13:30 “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 “Namas”. N-7

20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija” N-14
00:50 “Rezidentas” N-14

06:05 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
09:15 “Stoties policija” (k) N-7. 
10:15 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
11:10 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
12:20 “Visa menanti” N-7. 
13:20 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Operacija “Kardžuvė” 
N14. 
23:05 Mirtinas ginklas 3 (k) 
N14. 
01:20 “Narkotikų prekeiviai” 
(k) N14. 

06:25 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 

13:00 “Zigis ir Ryklys”
13:20 “Žmogus-voras” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Balsuok už mane N14. 
22:45 “Gyvenimo daina” N-7
00:45 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:50 Smurfai (kart.).
08:25 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Kepto maisto paslaptys 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Dainos Lietuvai. 
Partizanų dainos. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
13:05 Savaitė. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.).

15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 
16:00 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Išvykstame stovyklauti 
17:10 Istorijos detektyvai. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Milžiniški nacių statiniai. 
Berlyno tvirtovė 
20:10 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška. (kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Lituanie, mano laisve. 
N-14.
22:40 Paberžė – nepaklusniųjų 
lizdas. (kart.).
23:15 Dainos Lietuvai. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”.
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Raitoji policija” (kart.)
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Raitoji policija” 
20:00 “Meilė – tai...” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Juodasis erelis” N-14
23:10 “Lemtingas posūkis 6” S
01:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 Mano vieta. 
12.40 „Gyvybės langelis“ N-7.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
B.Tilmantaitė. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Viralas. N-7.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
01.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo paieš-
kos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 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. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (kart.).

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 

09:55 “Rimti reikalai 2”  (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Nuo... Iki... (k). 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas N14. 
00:45 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
14:30 “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 “Titanas” N-14
23:55 “Skubi pagalba” N-14
00:55 “Rezidentas” N-14

06:00 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
06:55 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Kovų meistras N14. 
22:50 Operacija “Kardžuvė” (k) 
N14. 
00:50 “Visa menanti” (k) N-7. 
01:40 “Detektyvų istorijos” N-7. 

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
13:00 “Zigis ir Ryklys”
13:20 “Žmogus-voras” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” (k) 

N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Paslaptingos mirtys Avinjone 
N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2 (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:25 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Kandūs žodžiai (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Išvykstame stovyklauti 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Milžiniški nacių statiniai. 
Berlyno tvirtovė (kart.).
15:40 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1

16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Priešpiečių gardumynai 
17:10 Istorijos detektyvai. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Septintasis dešimtmetis. 
Pokyčių vėjai 
20:05 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 Išvykstame stovyklauti 
(kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Medičiai. Florencijos valdo-
vai 2 N-14. 
23:20 Neužmiršti. 
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Raitoji policija” 
19:30 “Baradač’ius” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 

rungtynės. “Manchester City FC” 
– “FC Shakhtar Donetsk”.
23:50 “Rouzvudas” 
00:55 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 Viralas. N-7.
12.40 „Gyvybės langelis“ N-7.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „24/7“. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten. 
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7.
01.00 „Gyvybės langelis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 

09:55 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Bus visko (k). 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Gaudyk laiką. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Prieš įstatymą N14. 
00:35 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
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 ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Paskutinė riba” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:00 “Skubi pagalba” N-14

06:10 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 Oplia!. N-7. 
21:00 Prisiminti pavojinga N14. 
23:25 Kovų meistras (k) N14. 
01:15 “Visa menanti” (k) N-7. 

06:25 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 

(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:45 “Seklė Agata” N-7. 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtys Koljūre N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo vakaras „Trimitas 
in Jazz“ (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:25 Mokslo sriuba. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Priešpiečių gardumynai 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys. 
Programa apie Lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams. (kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Septintasis dešimtmetis. 
Pokyčių vėjai (kart.).
15:35 ...formatas. Poetė 
Ramutė Skučaitė. 
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 

16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Su gimtadieniu! 
17:10 Istorijos detektyvai. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Klausimėlis. (kart.).
18:50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 
Alytaus „Sintek-Dzūkija“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
21:00 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia. 
21:30 Janis. Liūdnoji mergaitė 
23:15 Nacionalinė ekspedicija. 
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Baradač’ius” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” -14
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “LOSC Lille” – “AFC 

Ajax”.
23:50 “Rouzvudas” 
00:50 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra. 
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai” N-7.
12.10 „Pone prezidente” 
12.40 „Gyvybės langelis“ N-7.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
18.57 Rubrika “Verslo genas”.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika “Verslo genas”.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M.Repšys.



2019 m. lapkričio 23 d.

ketvirtadienis 2019 11 28

penktadienis 2019 11 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Ištikimybė N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 

09:55 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 
10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 VIDO VIDeO. N-7. 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Eilinis Džo. Kobros prisi-
kėlimas N-7. 
00:50 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
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”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-

riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu” N-14
00:35 “Skubi pagalba” N-14

06:10 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:05 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:25 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Lietkabelis - Rytas. 
21:00 Romeo turi mirti N14. 
23:20 Prisiminti pavojinga (k) 
N14. 
01:40 “Visa menanti” (k) N-7.   

06:05 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” (k) 
10:15 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 

ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Žingsnis iki dangaus” 
N-7. 
21:00 Kasandra. Sukrėtimai 
N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Su gimtadieniu! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
14:00 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia. (kart.).
14:30 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. (kart.).
15:30 Krikščionio žodis. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 

gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Medžioklės laimikis 
17:10 Istorijos detektyvai. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kino istorija. Aštuntasis 
dešimtmetis 
20:05 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 Su gimtadieniu! (kart.).
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Laiminga 
pabaiga N-14. 
23:15 Euromaxx. (kart.).
23:45 Stop juosta. (kart.).
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Baradač’ius” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 

21:00 “12 galimybių 2. 
Perkrauta” N-14
23:00 Eurolygos rungtynės. 
Berlyno “ALBA” – Kauno 
“Žalgiris”.
01:15 “Salemas” N-14

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Moterų daktaras“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika.
09.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M.Repšys.
12.10 „Pone prezidente” 
12.40 „Gyvybės langelis“ N-7.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. Rubrikos. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Skyrybos. 
22.00 Viralas. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Gyvenimas. 
01.00 „Gyvybės langelis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Ypatingas būrys. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdymas. 
16:45 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
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. 
22:55 Kazino „Royale“ N-14. 
01:15 Ištikimas vyras N-14. 

06:00 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
07:55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:55 “Rimti reikalai 2” (k). N-7. 

10:25 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:25 “Supermamos” N-7. 
12:00 Valanda su Rūta (k). 
13:00 “Tik tu ir aš” 
14:00 “Našlaitės” N-7. 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Galiu rytoj” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Ekvalaizeris N14. 
23:45 Misija “Neįmanoma” 2 
N-7. 
02:05 Eilinis Džo. Kobros prisi-
kėlimas (k) N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” N-7
06:55 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
10:00 “Meilės simfonija” N-7
12:30 “Atsargiai! Merginos” N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
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 Paramos projekto 
“Išsipildymo akcija” koncertas. 
23:00 “Geri metai” N-7
01:20 “Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu” N-14 
(kart.)

06:00 “Didieji gyvūnai. 
Paskutiniai milžinai” (k) 
07:00 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:15 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:15 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:15 “Daktaras Richteris” (k) 
N-7. 
11:25 “Nusikaltimų tyrėjai” (k) 
N-7. 
12:35 “Visa menanti” N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Daktaras Richteris” N-7. 
18:35 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 Greitojo reagavimo bū-
rys N14. 
23:50 Romeo turi mirti (k) N14. 
02:00 “Visa menanti” (k) N-7.  

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:45 “Neklausk meilės vardo” 
08:45 “Meilės sparnai” 
09:45 “Akloji” 
10:50 “Būrėja” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis ir Ryklys”
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys” 
14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Žingsnis iki dangaus” 
(k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7. 

18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Seklė Agata” N-7. 
21:00 Stokholmo rekviem. Kino 
klubas N14. 
22:55 “Kriminalinė Maskva” 
N14. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 Medžioklės laimikis 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. (kart.).
13:05 Mūsų miesteliai. 
Lenkimai. 2 d. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Kino istorija. Aštuntasis 
dešimtmetis (kart.).
15:40 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus 
(Benediktinių) bažnyčia.
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai
16:45 Maistas: tiesa ar pra-

manas? 4 Nuodėmingi skanu-
mynai 
17:10 Istorijos detektyvai. 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Benamė istorija. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Taigi 
viskas gerai. N-14. 
23:00 ...formatas. Poetė 
Ramutė Skučaitė. (kart.).
23:15 Smaragdo miestas N-14. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Meilė – tai...” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Nuovada”. N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
17:30 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Baradač’ius” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Svetimas kūnas” N-14
23:50 “Lemtingas posūkis 6” 
S (kart.)

01:30 “12 galimybių 2. 
Perkrauta” N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ N-7.
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M.Repšys.
08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kryptys LT. 
11.05 Skyrybos. 
12.10 „Pone prezidente” 
12.40 „Gyvybės langelis“ N-7.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 „Pasaulio turgūs“ 
Stambulas. N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
01.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo skatini-
mo programa. 
07:30 Diena, kai mano tėtis virto 
krūmu 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Operacija „Šimpanziukai“. 
Stebuklai prasideda 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 
4 
13:50 Džesika Flečer 9 N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Šventinis koncertas 
„Kosminės Kalėdos Kaune“. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Smūgis žemiau juostos 
2 N-14. 
00:50 Kazino „Royale“ N-14. 
(kart.).

06:40 “Tomo ir Džerio šou” (k) 
07:05 “Zigis ir Ryklys” 
07:30 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
07:55 “Ponas Bynas” 
08:25 “Tomo ir Džerio nuotykiai” 
08:55 “Ogis ir tarakonai” 
09:05 Tomas ir Džeris. Pasaka 
apie Spragtuką 

10:05 Stebuklų namai 
11:50 Denis - grėsmė visuome-
nei. Kalėdos 
13:35 Dzeusas ir Roksana 
15:35 Robotas ir Frenkas N-7. 
17:25 Kelionių panorama. 
Garsenybių atostogų dienoraštis
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Penas. Nuotykiai 
Niekados šalyje 
21:45 Suvaidink mano žmoną 
N14. 
00:05 Kietuolis Rodas N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ančiukų istorijos” (kart.)
07:00 “Vėžliukai nindzės” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Misija: dirbame sau”. 
11:30 “Mano pinigai”. 
12:00 “Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką” N-7
14:15 “Paveldėtojai” N-7
16:45 “Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 Kalėdų eglės įžiebimo 
šventė Katedros aikštėje 
“Kalėdos sostinėjė 2019”.
21:00 “Turtuolis vargšas”. N-7
22:30 “Šnipų tiltas” N-7
01:20 “Paskutinė riba” N-14 
(kart.)

06:30 Oplia! (k). N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Oplia! (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:05 “Varom!” N-7. 
10:35 “Didieji gyvūnai. 
Paskutiniai milžinai” 
11:40 “Lemtinga diena” 
12:45 “Džeimio ir Džimio kulinari-
nės dvikovos” 
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Pieno žvaigždės - 
Lietkabelis. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Mirtinas ginklas 4 N14. 
00:35 Galutinis tikslas 5 N14. 
 

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:40 “Būrėja” (k) 
12:25 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). N-7. 
15:30 Sveikatos namai televitri-
na. N-7.
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Juodoji žudikė N14. 

22:50 Zoologijos sodo prižiūrėto-
jo žmona N14. 
01:15 “Kriminalinė Maskva” (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klausimėlis. 
06:20 Žagarės vyšnių festivalis 
2015. 
07:20 Auksinis protas. 
08:30 Unikalios mamos. 
09:00 Auto Moto. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
13:00 ARTS21. 
13:30 W. A. Mozart. Don 
Žuanas. Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro spektaklis. 
16:05 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Vytauto Didžiojo 
muziejus ir Vienybės aikštė. 
Dokumentinis filmas. 
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro 
17:50 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciškonų) bažny-
čia. (kart.).
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys 1 
N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Ir 
viso pasaulio negana N-14. 

23:05 Kauno „Hanza dienos 
2019“. 
23:45 Laikinosios sostinės feno-
menas. Vytauto Didžiojo muzie-
jus ir Vienybės aikštė. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:45 Šventinis koncertas 
„Kosminės Kalėdos Kaune“. 
(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. 
11:00 “Paskutinė lokių karalystė” 
N-7
12:05 “Jokių kliūčių!” N-7
13:05 “Gepardai. Kraujo broliai” 
N-7
14:15 “Išlikimas” N-7
15:05 “Aliaskos geležinkeliai” 
N-7
16:05 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms” 
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Legenda apie Heraklį” 
N-7
23:55 “Juodasis erelis” N-14 
(kart.)
01:55 “Svetimas kūnas” N-14 
(kart.)

06.10 „Pasaulis iš viršaus“ 
06.35 „Pasaulio turgūs“ Tel 
Avivas. N-7.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Archeologė 
Marija Gimbutienė. 
07.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Filomena 
Grincevičiūtė. 
08.30 Nauja diena. Rubrikos. 
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Pone prezidente” 
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
S.Idzelevičienė.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Archeologė 
Marija Gimbutienė. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Viralas. N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M.Repšys.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7.
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šiupinys Mirė medalininkas Jonas Žukas
Lapkričio 18-ąją mirė metalo 

skulptorius, medalininkas Jo-
nas Žukas. Nuo 1972-ųjų Mi-
kieriuose gyvenusiam skulpto-
riui šį rudenį sukako 79-eri.

 J.Žukas paskutinius dešimtme-
čius buvo laisvas menininkas, kūrė 
proginius medalius, prisidėjo prie 
daugelio žymių kraštiečių įam-
žinimo. Keliolika anykštėnų turi 
ir J.Žuko metalinius ,,Nykščius“, 
kuriuos 2005-ųjų ,,Anykštos“ lai-
kraščio šventei skulptorius sukūrė 
ir pagamino mūsų redakcijos užsa-
kymu.

J.Žuką atsiminsime kaip mielą ir 
šiltą, lengvai bendraujantį žmogų. 
Ne vienas pokalbis su menininku 
spausdintas ir ,,Anykštos“ laikraš-
tyje.

,,Man tai ir darbas, ir hobis, ir 
kūryba... Tik dabar, deja, iš to pra-
gyventi sunku. Anksčiau, kai gau-
davau valstybinių užsakymų, buvo 
lengviau, o dabar – sudėtinga. /.../
Ir dailininkui, ir medalininkui rei-
kia įkvėpimo -  jį irgi lanko mūzos. 
Atskrenda jos kartais ir pas mane... 
Kartais net naktį -  tada keliesi ir 
kimbi į darbą“, - apie kūrybą 2012 
metais ,,Anykštai“ sakė J.Žukas 
(,,Metalo skulptorius Jonas Žu-
kas: iš medalių verslo nepadarysi“;  
anyksta.lt; 2012 08 31).

Apie anykštėno menininko mirtį 
pranešė ir Lietuvos naujienų agen-
tūra ELTA. ,,Menininkas iš pradžių 
rinkosi muziko kelią, mokėsi Kau-
no Juozo Gruodžio muzikos tech-
nikume, studijavo Lietuvos kon-
servatorijoje, griežė altu Lietuvos 
filharmonijos simfoniniame orkes-
tre, koncertavo ir su kameriniais 
kolektyvais. Studijuodamas muzi-
ką ir grodamas orkestre, domėjosi 
kūriniais iš metalo, savarankiškai 
praktikavosi juvelyrikos srityje, 
įvaldė kalinėjimo, liejimo, filigra-
no, granuliacijos technologijas, 
su savo metalo kūriniais pradėjo 
dalyvauti dailės parodose“, - apie 
velionį rašė ELTA. 

2012-aisiais mirė skulptoriaus 
žmona Auksė. Menininką artimai 
pažinę žmonės sako, kad po žmo-
nos mirties jis pasikeitė, tapo užda-
resnis, sunkiau prakalbinamas.

Menininkui mirus, jautria žinute 
savo ,,Facebook“ profilyje pasida-
lijo jo kolega, metalo skulptorius, 
profesorius Romualdas Inčiraus-
kas. ,,Šiandien mirė menininkas 
Jonas Žukas....

Mikieriuose, Šilgalių kapinėse, 
laukia žmona Auksė, kuriai buvo 
skirti jo jautraus eilėraščio-elegijos 
žodžiai: „Mylėjau, laukiau laukiau/ 
laukiu ir dabar… kol susitiksiu sie-
lą tą, kur praradau”. Ir susitikot...
amžino gyvenimo Jums!“ - prane-
šė profesorius R.Inčirauskas.

Nuo 1991 m. J.Žukas buvo Lie-
tuvos dailininkų sąjungos medali-
ninkų sekcijos narys, savo meda-
lius eksponavo parodose, dalyvavo 
bienalėse ir trienalėse. ELTA rašo, 
jog Vilniaus dailės akademijos Tel-
šių dailės fakulteto dekanas prof. 
Petras Gintalas apie J.Žuko kūrybą 
sakė, kad niekas daugiau Lietuvoje 
tokios kokybės kūrinių neįstengia 
padaryti. Savo technologiją sukū-
ręs, unikalia technika medalius jis 
gamino nuošaliame Mikierių kai-
me, Šimonių girios viduryje.

J.Žukas palaidotas šalia Mikie-
rių esančiose Šilagalių kaimo ka-
pinėse. 

-ANyKŠTA

Medalininką Joną Žuką atsiminsime kaip mielą, šiltą, kuklų žmogų.

Jonas Žukas 2005 metų 
,,Anykštos“ laikraščio šventei 
sukūrė metalinius ,,Nykščius“.

Jono Žuko kūriniai, specialistų vertinimu, buvo aliekami uni-
kalia technika. 

Menininkas Amžinojo poilsio atgulė Šilagalių kaimo kapinėse. Antkapinį paminklą sau ir savo 
žmonai Auksei sukūrė pats Jonas Žukas.

Nuomonė. Diskusijose apie 
streikuojančius šalies ūkininkus 
savo trumpą nuomonę išsakė ir 
šiuo metu atostogaujantis Anykš-
čių rajono meras, konservatorius 
Sigutis Obelevičius. Jo komen-
tare ,,kliuvo“ Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos lyderiui Ra-
mūnui Karbauskiui. ,,Suprasčiau 
lengvatas smulkiam, kelis ha tu-
rinčiam ūkininkėliui, bet kad to-
kie milijonieriai kaip Karbauskis 
atleidžiami nuo mokesčių, nie-
kada nesuprasiu...“, - komentavo 
S.Obelevičius.

Medžiai. Socialiniuose tinkluo-
se netyla žmonės, pasisakantys už 
medžių išsaugojimą. ,,Lietuvą ku-
riame visi. Anykščių regioniniame 
parke iškirsti beržai, pušys, eglai-
tės, palikti tik invaziniai augalai. 
Gal jau reikėtų vadinti -  Anykš-
čių invazinių augalų parkas. Man 
neteko matyti kito tokio invazinių 
augalų parko ir aš nepritariu me-
džių kirtimams, plečiant svetim-
žemių augalų ir apleistų teritorijų 
plėtimą. Norėtųsi pakviesti visus 
pasaulio, Vilniaus, Kauno, Anykš-
čių ir kitų miestų anykštėnus šioje 
teritorijoje pavasarį pasodinti po 
ąžuoliuką, kuris ateities kartoms 
bylotų apie mūsų meilę gamtai 
ir Anykščiams. Žemė priklauso 
tiems, kurie ja rūpinasi, tausoja ir 
myli“, - šia tema pasaulio anykš-
tėnus vienijančioje platformoje  
pasisakė Vida.

Bankai. Trečiadienį Vilniuje, 
Seimo rūmuose,  Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis dalyvavo Lietuvos Respu-
blikos Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto kartu su Lietuvos banku 
organizuojamoje konferencijoje 
„Kuo pakeisime išeinančius ban-
kus regionuose: problemos, gali-
mybės ir perspektyvos“.

Svečiai. Lietuvoje lankosi ir in-
vesticine aplinka domisi daugiau 
nei 1,6 tūkst. Japonijos pramonės 
įmonių vienijančios federacijos 
KEIDANREN atstovai. Vizitą po 
Baltijos šalis pradėję Latvijoje, 
pažintį su Lietuva KEIDANREN 
misija pradėjo nuo lietuviško sve-
tingumo, kuris jiems atskleistas 
Burbiškio dvare. Prieš svečiams 
išvykstant į planuotus vizitus Vil-
niuje, kaip tarpusavio pagarbos 
ženklas tarp Lietuvos ir Japonijos, 
Burbiškio dvare pasodinta sakura. 
Simbolinėje ceremonijoje dalyva-
vo ir Anykščių rajono savivaldy-
bės meras Sigutis Obelevičius.

Atostogos. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius lapkri-
čio 18 - 29 dienomis atostogauja.

Parama. Įvairiems paramos ga-
vėjams, meno kūrėjams ir politi-
nėms partijoms pervedama gyven-
tojų nuo 2018 metais sumokėtų 
mokesčių skirta parama. Anykš-
čių rajone šiemet paramai skirta 
beveik 85 tūkst. eurų. Anykščių 
rajone į TOP 10 didžiausią para-
mos sumą 2019 m. Utenos aps-
krityje gavusių paramos gavėjų 
sąrašą pateko Anykščių vaikų ir 
jaunimo užimtumo centras. Šiam 
centrui 256 rėmėjai skyrė 6 tūkst. 
12 Eur.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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(Atkelta iš 5 psl.)

Sabonio dėsnis ir futbolo 
uždraudimas

  
Knygoje A.Kaušpėdas nagrinėja 

ir Sabonio dėsnį. Jo esmė, jog ta-
lentingas, stabiliai gerai savo darbą 
atliekantis žmogus praktiškai nėra 
giriamas. V.Šmigelskas atkreipė 
dėmesį, jog taikant Sabonio dėsnį 
ir A.Kaušpėdas neturėtų laukti pa-
gyrų, jog jo knyga gera, įdomi ir t.t. 
Atrodytų, kad viskas, ką šis žmo-
gus darė, buvo sėkmingi projektai. 
Jis garsus muzikantas, žinomas ar-
chitektas, sėkmingas verslininkas, 
politikas, televizijos vadovas.

,,Tai tik iliuzija. Daug veiklų, to-
dėl susidaro toks įspūdis. Bet mano 
gyvenime nesėkmių buvo pakan-
kamai. Ir asmeninių nesėkmių, ir 
verslo. Esu bankrutavęs, praradęs 
apie 20 milijonų litų.  Visą gamy-
bą Norvegijoje praradau per 2008 
metų krizę. Bankrotas buvo baisus, 
kitas gal tokiu atveju nusižudytų“, 
-  sėkmingo žmogaus teoriją neigė 
pats meninkas.

Novelėje apie futbolą bičas ir 
kaimynas svarsto, jog futbolą Lie-
tuvoje reikia uždrausti, kad mūsų 
šalis ateityje nebepatirtų gėdos. 
Simboliška, bet knygos pristatymo 
išvakarėse Lietuvos futbolo rinkti-
nė patyrė rekordinį pralaimėjimą, 
kai ją 0-6 ,,suspardė“ portugalai. 
,,Ar tik ne vakar šią novelę parašė-
te?“ - ironizavo V.Šmigelskas.  

Atsimena 1988 liepo 15-ąją

Knygos pristatymo klausėsi ir 
buvęs Anykščių sąjūdiečių lyde-
ris Audrius Vingrys. Juk būtent 
A.Kaušpėdas buvo tas žmogus, 
kuris lyg ir paskelbė Sąjūdžio 
Anykščiuose pradžią. Jis sakė pui-
kiai prisimenąs 1988-ųjų liepos 
15-osios dienos ,,Anties“ koncertą 
Anykščių miesto stadione, per kurį 
pirmą kartą Anykščiuose viešai su-
plevėsavo Trispalvės, o būrys žmo-
nių po koncerto vyko prie Puntuko 
akmens ir pirmą kartą paminėjo 
S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per 
Atlantą metines. Nuo 1988-ųjų la-
kūnų pagerbimas vyksta kiekvie-
nais metais.  

,,Jaudinantis dalykas. Buvome 
rimti. Baisu buvo. Žmonės pirmą 
kartą sustojo ratu ir giedojo ,,Tau-
tišką giesmę“. Ne džiaugsmo tai 
buvo paradas, o susikaupimo aki-
mirka. Po giedojimo patylėjome ir 
grįžome. Nebuvo šūksnių: ,,šalin 
tarybų valdžią“,  ,,padarysime Lie-
tuvą laisvą...“ - prisiminė kūrėjas. 

Zombiai gyvena mumyse...

Jis anykštėnų paklausė - kas 1988-
ųjų liepos 15-ąją buvo prie Puntu-
ko?  Salėje pakilo keliolika rankų.

,,Antimi“ - į Sąjūdį

Žurnalistas menininko klausė, 
kas ką susirado - ar A.Kaušpėdas 
Sąjūdį, ar Sąjūdis A.Kaušpėdą. 
Jis be patoso dėstė, kad sąjūdinin-
ku tapo ... atsitiktinai, per ,,Antį“.  
,,Antis“ buvęs bičiulių projektas, 
sukurtas profesiniam architektų 
vakarėliui ir keletą metų buvo tie-
siog mėgėjiškas kolektyvas.   

,,Į didžiąją sceną pakliuvome 
1986-aisiais. Kaip debiutuojan-
tis ansamblis, buvome pakviesti 
į ,,Lituanikos“ festivalį. Grojome 
gal pirmą valandą nakties, kai visi 
žiūrovai jau ėmė skirstytis, norėjo 
eiti namo... Bet grįžo ir tie, kurie 
jau judėjo link išėjimo. Per vieną 
naktį tapome įžymūs. ,,Komjauni-
mo tiesos“ pirmajame puslapyje - 
Kaušpėdas su mikrofonu. Tą naktį 
mus pastebėjo režisierius Artūras 
Pozniakovas, ir kaip neformalius, 
šviežius, pakvietė į filmą ,,Kažkas 
atsitiko“. Filmavo mus, ,,Fojė“ ir 
Vytautą Kernagį su  ansambliu. Iš-
ėjo puikus filmas. 1986 vasarą fil-
mavomės Kalnų parke. Kine buvo 
daugiau leidžiama nei gyvenime.  
Ir fašistai kine juk gali bėgioti... 
Ir roko muzikai kine buvo galima 
skambėti. Lyg ir kiną filmavo, bet 
į koncertą susirinko realūs žmo-
nės, realus jaunimas. Visi pradėjo 
kaukti, rėkti. Kareiviai  turėjo nuo 
scenos žiūrovus atskirti, o režisie-
rius šaukė: ,,kokie kadrai, kokie 
kadrai, greitai filmuokite“. Išėjo 
geras filmas, tą filmą jaunimas vis 
žiūrėdamas ir žiūrėdamas tiesiog 
sudrožė į skutus. Kai kas jį matė 
po dešimt kartų. Filmas tapo savo-
tišku pareiškimu - kažkas netarybi-
nio. Po to man kilo idėja, pasiūliau 
ją Gintautui Babravičiui - darome 
festivalį. Jis vaikščiojo po komjau-
nimą ir sugalvojo, kad toks festi-
valis juk... ,,perestroika“. O kodėl 
negali būti tokia ,,perestroika“? 
Leido rengti fetivalį. Ir prasidėjo 
nepaprasti dalykai. Pradėjo žmo-
nės rinktis kartu, ateidavo  į kon-
certą močiutė, senelis, suaugę jų 
vaikai ir anūkai. Visi. Visa šeima. 

Niekas nežinojo, kas tas rokas, 
bet kažkas vyksta, reikia nueiti. 
Taip žmonės drąsino vienas kitą 
- pasidarė lyg ir Sąjūdžio repe-
ticija... Pirmasis festivalis buvo 
1987 - aisiais. O 1988-ųjų bir-
želio mėnesį susikūrė Sąjūdis, 
o mes liepos mėnesį važiavome 
jau su vėliavomis. Gyvenimas 

taip įtraukė, taip viskas susiklos-
tė... Būtume nesudominę tą naktį 
A.Pozniakovo, nebūtų pakvietęs 
į tą savo kiną, nebūtų mūsų buvę 
Sąjūdyje. Aš nesakau, kad Sąjū-
džio būtų nebuvę. Bet manęs ne-
būtų Sąjūdyje. Taip susiklostė ir 
aš dėl to labai laimingas“,-  apie 
tai, kaip su ,,Antimi“ ,,įskrido“ 
į Sąjūdį, anykštėnams pasakojo 
A.Kaušpėdas. 

Visgi Lietuvos persitvarky-
mo sąjūdžio tarybos nariu tapęs 
A.Kaušpėdas į politinius valstybi-
nius postus nėjo. Jis tvirtino, kad 
oficialiosios politikos išvengti 
stengėsi todėl, kad jam labai ne-
patinka susirinkimai -  labai juose 
nuobodu.  ,,Bet vos tik paskelbė 
nepriklausomybę, gal po dvie-
jų dienų skambina Landsbergis, 
Stankevičius - reikia imtis vado-
vauti televizijai,  kurti viską iš 
naujo.  Pagalvojau, kad televizi-
ja geriau nei poltika: kūrybinių 
žmonių daugiau, studijos, grimas. 
Šoka, dainuoja. Sakau - gerai. 
Puikiai prisimenate, kas buvo 
1990-aisiais, 1991-aisiais, 1992-
aisiais...Labai sunkūs buvo metai.  
Blokada.  Elementaraus benzino 
nebuvo, nebuvo kaip išvažiuoti į 
filmavimus.... Vėliau, apie 1993-
uosius, pradėjo atsirasti pirmieji 
kapitalistai, metalus iš Rusijos 
vežė, medį kažkur vežė. Pinigų at-
sirado. Pradėjo savo gūžtas sukti.  
Ir mes, architektai, tada atsisto-
jome ant kojų, tada vėl pradėjau 
savo architektūrinę veiklą. Buvo 
tokie ,,Jungtinių pajėgų“ namų 
katalogai. Matau - ir Anykščiuose 
yra ne vienas namas pagal tą ka-
talogą padarytas. Vėliau tie  ka-
talogai išaugo į gamybą Pradžio-
je ,,Panevėžio skydmedis“ juos 
mums gamino, paskui mes patys 
perėmėme gamybą, perkėlėme į 
Klaipėdą. Ir taip po truputį išvys-
tėme verslą“, - kaip po Sąjūdžio 
klostėsi jo gyvenimas, anykštė-
nams pasakojo architektas.  

Gavo ir klausimus, ir 
atsakymus 

Vienas iš žiūrovų prisiminė, 
kaip A.Kaušpėdas išsidirbinėjo 
tiesioginėje ,,centrinės“ Tarybų 
Sąjungos televizijos laidoje ir 
paprašė jį papasakoti šią istoriją. 

,,Buvo tiesioginis eteris centrinė-
je televizijoje. Man atrodo, laida 
vadinosi ,,Muzikos ringas“ . 1989 
metų pradžia. Kai mes atvykome 
į studiją - gavome klausimus ir 
atsakymus. O mes - sąjūdiečiai, 
ereliai... Pagalvojome, kad mes į 
tuos komjaunuoliškus klausimus 
atsakysime kaip pusdurniai biu-
rokratai. Taip ir vyko. Vaidino-
me kvailius. Ir tas labai supykdė 
televizininkus. Jie negalėjo eterio 
nutraukti ir nežinojo, kaip elgtis. 
Pirmoje dalyje jiems prisikaupė 
daug pykčio, todėl vienas iššoko 
ir  pradėjo mus kaltinti - jūs naci-
onalistai, jūs durnių voliojate. Vėl 
apsimečiau kvailiu, sakau, kas 
tas nacionalizmas? Iš tikrųjų žai-
dėme pavojingą žaidimą, viskas 
galėjo kitaip baigtis, bet  baigėsi 
gerai... Kai nuėjome į viešbutį, 
su mumis net personalas nesikal-
bėjo. Buvome kaip raupsuoti. Bet 
kai grįžome į Lietuvą, didvyriai 
- ,,Vo, vyrai, pavarėt -  gerai, tei-
singai“, - anykštėnams pasakojo 
A.Kaušpėdas. 

Tėtis vadovavo Arklio 
muziejui

A.Kaušpėdas  gimė ir augo Vil-
niuje, bet vasaromis daug laiko 
praleisdavo Paandrioniškyje, pas 
senelius. Prie arbatos puodelio me-
nininkas pasakojo, kad jo prosene-
liai Paandrioniškyje nusipirko 20 
hektarų kirtavietės ir plikomis ran-
komis rovė kelmus, bet kai žemę 
paruošė, įdirbo, - visi aplinkiniai 
stebėjosi fantastiškais derliais.

A.Kaušpėdo tėvai, tėčiui išėjus į 
pensiją, grįžo į tėviškę. Algirdo tėtis 
Vytautas Kaušpėdas buvęs didelis 
viršininkas: jis trisdešimt metų va-
dovavo Lietuvos respublikiniam ry-

Paandrioniškyje gyveno jau Algirdo Kaušpėdo proseneliai. Po menininko tėvų mirties jų sodyba 
liko vaikų ir anūkų vasarnamiu.

Alfredo MOTIEjūNO ir Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

šių statybos trestui, kuris ir Viešintų 
televizijos bokštą pastatė.  

Grįžęs į Paandrioniškį - 1992-
1994 metais - V.Kaušpėdas dirbo 
Arklio muziejaus vedėju. Į muzie-
jaus teritoriją jis perkėlė ir joje įren-
gė pirmąją etnografinę aukštaičių 
(Striukų) sodybą, pastatė kavinės 
,,Pasagėlė“ kompleksą.

Gal prieš penkiolika metų 
V.Kaušpėdo namas užsidegė. Po 
renginio A.Kaušpėdas pasakojo, 
kad gaisro gesinimą lydėjo kurio-
zai - vienas ugniagesių automobilis 
gaisro negalėjo gesinti, nes neveikė 
siurblys, kitas - užklimpo. ,,Anykš-
tos“ žurnalistai prisimena, kad po 
gaisro važiavo į Paandrioniškį, kal-
bėjosi su V.Kaušpėdu. Jis maloniai 
priėmė žurnalistus, ramiai papasa-
kojo apie nelaimę ir net neužsiminė 
apie buvusius nesklandumus. ,,O ką 
tai būtų pakeitę?“ - kodėl tėtis nesi-
piktino ugniagesių nepasirengimu, 
paaiškino A.Kaušpėdas.

Beje, prisimename ir tai, kaip ci-
vilizuotai, mūsuose neįprastai, po 
tėčio mirties pasielgė A.Kaušpėdas. 
Menininkas atvyko į ,,Anykštos“ 
redakciją ir paprašė žinią apie ne-
tektį kuo greičiau ištransliuoti, kad 
tėčio draugai ir pažįstami galėtų su 
juo atsisveikinti.

V.Kaušpėdas išėjo 2008-aisiais,  
2017-aisias mirė ir jo žmona, eko-
nomistė Ona. Po gaisro atstatyta 
Kaušpėdų sodyba Paandrioniškyje 
liko vaikams - Algirdui ir jo seseriai 
Jolantai. A.Kaušpėdas nuogąstavo, 
kad ir pats, ir sesuo  retai randa lai-
ko tėvų tėviškę  aplankyti. Tiesa, jis 
sakė, kad paskutinę knygos  ,,Gyve-
no bičas ir kaimynas. Pokalbiai prie 
alaus“ redakciją jis atlikęs būtent 
Paandrioniškyje.

-ANyKŠTA

Algirdas Kaušpėdas kalbėjo, jog ir rašytojai, ir knygų rašymas 
Lietuvoje per daug sureikšmintas. Jo nuomone, ši tradicija atke-
liavo iš tarybinių laikų, kai rašytojai tarnavo ideologijai.

Tarybiniais metais Paandrioniškio kaime gyveno 50-60 gyvento-
jų. Dabar didžioji dalis sodybų atgyja tik vasarą.
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Šaltos žemės pavilioti Raimondas GUOBIS

Praeitą savaitę vasaros sezoną bebaigiančio ir jau lėtuoju ritmu 
imančio darbuotis Antano Baranausko ir Antano Žukausko – Vie-
nuolio memorialinio muziejaus darbuotojai, profsąjungos nariai 
išsirengė į pažintinę kelionę po Šalčininkų rajoną.

Lankėme tolimąjį šalies pakraš-
tėlį, kartais lietuvišku apendiksu, o 
kartais „Stalino pypke“ vadinamą, 
besidriekiantį  ten, kur Šalčia, Mer-
kys ir Gauja sruvena,  kur Jašiūnų 
dvaras kaip perlas, šalia sraviojo 
Merkio įsikūręs, švyti. 

Dvaro pastatai prikelti kone iš 
griuvėsių, įdėta beveik keturi mili-
jonai eurų, tad čia įsikūrusi pagrin-
dinė Šalčininkų rajono muziejinė ir 
reprezentacinė erdvė.  Aukso orna-
mentais, sietynais, didžiuliais vei-
drodžiais tviskančios menės, salė 
su puikia akustika, tad čia vyksta 
nuostabūs koncertai, pritraukiantys 
gausius būrius netolimo Vilniaus 
gyventojų. Vedėjas  Kazimiež Kar-

pič vaizdingai papasakojo šio kraš-
to istoriją, pradėjęs nuo čia dvarą 
įkūrusių kunigaikščių Radvilų, 
atidavęs pagarbą garsiam lenkų 
romantizmo poetui  Julijui Slovac-
kiui, kilusiam iš didžiai mokytų di-
dikų  Sloveckių, kurių šūkis buvęs: 
„Mokytis ir turtėti“. Prisimintas ir 
satyrikų, masonus mėgdžiojančių 
nenaudėlių – „Šubravcų“ -  judė-
jimas, senoji ir  sovietmečio pra-
monė, terpentino gamykla su 500 
darbininkų ir dabar veikianti acto 
gamybos įmonė, besiverčianti su 
pusšimčiu darbininkų.

Paulavos respublikos mūrai -  ti-
kriausias nekropolis: buvusios di-
dybės vis dar nesunaikina laikas, 

nors visi ten buvę mūrai kaip po 
bombardavimo, tik sienos bokštais  
iš raudonų plytų ir balto tinko stūk-
so. Čia, apie trijų tūkstančių hek-
tarų ploto Merkinės dvare, XVIII 
amžiaus pabaigoje net 26 metus 
gyvavo jo valdytojo, Vilniaus ka-
nauninko Povilo Bžostovskio 
įkurta Paulavos respublika. Ten 
gyvenę valstiečiai buvo atleisti 
nuo baudžiavos, šviečiami, kultū-
rinami, veikė respublikos taryba, 
senatas, kariuomenė,  čia stūksojo 
italų architekto Karlo Spampanio 
pastatyti rūmai ir kiti pastatai. 

Turgeliai su ant kavos stūksančia 
bažnyčia išvaizdūs, tarsi iš  kino 
filmo. Dvi rusiškai kalbančios mo-
terys  nuoširdžiai nesuprato, ko aš 
lietuviškai klausiu. Kapinaitės pri-
mena biblinį Alyvų kalną – plika ir 
į aukštį kylanti kalva be jokio me-
delio, o viduryje apskrita akmens 
mūro koplyčia stūkso. Kryžiai, 
paminklai sugrūsti tame lopinėlyje 
- ir nė vieno lietuviško užrašo, tik 
lenkiškai.

Stakai – mistiškas miškas, stūk-
santis konglomeratas, tikriausias 
Užpaliuose matyto šešėlis, men-
komis nuolaužomis kaip krūmi-
nio danties šaknys iš žemės kyšo. 
Ąžuolas galiūnas, besiskleidžiantis 
daugybe atšakų, kaip gėlės žiedas 
kyla į 24 metrų aukštį. Gamtininkai 
suskaičiavo, kad šiam gražuoliui 
jau tūkstantis metų. Visai netoliese  
- Baltarusija: tenka pravažiuoti pa-
sieniečių postą Lietuvoje, ten, kur 
lietuviškos žemės susiaurėja kaip 
kojinė, kur visai paplentėje rymo 
pasienio stulpelis, ten, už vielinės 
tvoros, jau tamsuoja gudų žemė. 
Pasieniečiai tik sustabdo - doku-
mentų netikrina, o atgal grįžtant 
tenka atidaryti bagažinę. 

Dieveniškių istorinio – regioninio 
parko direkcijoje Paškonyse išmani 
ekspozicija su akmenis - Jankelį ir 
Jankeliuką - menančiais maišais, 
prikimštais grikių luobų, pasėdėti. 
Išmanus teritorijos su upelaitėmis, 
keliais, sodybomis, nurodytais ke-
lionių maršrutais maketas, medinės 

Nekropolį, o gal akropolį primenančiais griuvėsiais stūkso bu-
vusios Paulavos respublikos didybė... 

girnos labai šiuose kraštuose mėg-
tiems grikiams malti, puiki lietuviš-
kų audinių raštų kolekcija - viskas 
iš apylinkių surinkta. Nenuostabu, 
nes nuo Paškonių iki Dieveniškių 
yra net trylika unikalių gatvinių kai-
mų. Čia, lenkų okupuotoje teritori-
joje, žemės skirstymo į vienkiemius 
reforma nebuvo vykdoma, tad ir pa-
siliko iki pat kolchozmečio visi ar-
chajiškame trilaukyje, nesuardytose 
bendruomenėse. Rimašių kaimas 
kairiajame Gaujos upelės krante - 
tikriausias perlas. Troba prie trobos 
– galais į akmenimis gristą gatvę 
žvelgia, daugelis su tvartais, dar-
žinėmis sujungti – po vienu stogu. 
Daug ir klėtelių, toliuose stūksančių 
klojimų. Senovė, veik modernybių 
nepažeista senovė – istorinis etno-
grafinis draustinis.

Dieveniškė pasitiko su  didžiai-
siais vartais į šventorių tarnaujan-
čiu aukštu varpinės bokštu, jaukia 
medine bažnytėle, didžiule aikšte, 
tyla be žmogaus, užrašais lietuvių ir 
lenkų kalbomis, kurių vienas infor-
muoja, kad seniūnė čia taip pat lenkų 
tautybės. Šalčininkų dvare įsikūrusi 
meno mokykla: auksuotos freskos, 
sietynai, puiki akustika salėje. Mo-
kytojai mums mielai paskambino 
pianinu, o mokinukai nustebino 
pašokę baletą. Erdvi aikštė, pamin-
klas poetui Adomui Mickevičiui 
– lieknas, atverstą knygą laikantis 
vyriškis stovi ant aukštos lengvos 
arkos, padabintos užrašu. Užeigos 
paieškos vaisingos: nors čia apie 16 
valandą beveik viskas užsidaro, bet 
pavyko surasti piceriją, kurioje jau-
kiai užkandę, atsigaivinę kava, jau 
sutemų apgaubtais keliais į Anykš-
čius pasukom.

Tūkstantmečio ąžuolo ūksmėje. 

Kalėdos į Anykščius ateis mėnesiui Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmą kartą Anykščių istorijoje Kalėdų dvasią mūsų mieste 
kurs ypač gausios pajėgos - rajono kultūros darbuotojai, valdi-
ninkai, verslininkai bei Anykščių ir Rokiškio vadovų klubai. Šia-
me kaimyniniame mieste anksčiau veikusią Kalėdų rezidenciją 
rokiškėnai perleido Anykščiams. 

Rokiškėnai Anykščiams paskolino surenkamos kalėdų eglės 
metalinį karkasą bei prisideda prie pagrindinio Eglutės įžiebimo 
šventės koncerto, vyksiančio gruodžio 7-ąją.

Derasi ir su NATO kariais

Šventosios upės atkarpoje tarp 
tilto ir kavinės ,,Basis Basi“ , 20-
30 metrų atstumu nuo kranto bus 
sumontuoti pontonai, ant jų pasta-
tyta Kalėdų eglė. Iš pontonų bus 
sukonstruota kvadratinė 11 su 11   
metrų aikštelė. 

Kelerius metus Rokiškio mies-
te stovėjęs eglės karkasas kasmet 
buvo puošiamas vis kitokios stilisti-
kos dekoracijomis. Pernai Rokiškio 
eglė buvo dekoruota medžiu ir me-

diniais žaislais, išlaikant garsiausio 
rokiškėno, dievadirbio Liongino 
Šepkos kūrinių motyvus.      

Šiemet Anykščiuose eglė bus 
puošiama girliandomis. Pasak 
Anykščių rajono vadovų klubo 
prezidento, Anykščių rajono mero 
patarėjo Dalio Vaigino, girliandos 
pasirinktos todėl, kad ant pontonų 
statoma eglė turi būti lengva - jos 
negalima perkrauti.

Vietos ant pontonų užteks ir 
eglės įžiebimo šventėje koncertuo-
siantiems atlikėjams. D.Vaiginas 

,,Anykštai“ sakė, kad dabar suka 
galvą dėl ... logistikos. ,,Tariuosi 
su NATO pajėgų atstovais Lietu-
voje. Gal ir kariškiai sutiks prisidėti 
prie mūsų miesto šventės. Kariškių 
prašome, kad jie atliktų tarnsporto 
paslaugą - nuplukdytų muzikantus 
bei renginio vedėjus iki pontono 
ir atgal“, - ,,Anykštai“  pasakojo 
D.Vaiginas.

Upėje bus įrengtas vandens ekra-
nas. D.Vaiginas aiškino, jog van-
dens ekranas - ,,tai lyg fontanas ant 
vandens, tik plokščias“.  

Per eglės įžiebimo šventę kon-
certą Anykščiams dovanos ir kavi-
nės ,,Basi Basi“ savininkė Justė Ar-
lauskaitė JAZZU. Pasak D.Vaigino, 
garsioji daininkė sutiko padainuoti 
anykštėnams be atlygio. Tiesa, kol 
kas nėra žinoma, ar JAZZU dainuos 
vidury Šventosios, ar rinksis kon-
certą po stogu.

Per eglės atidarymo šventę žiū-
rovai renginį stebės Šventosios 
šlaituose, paskui veiksmas kelsis į 
Anykščių kultūros centrą.

Koncertuos Lietuvos 
nacionalinis simfoninis 
orkestras

Eglės įžiebimo ir Kalėdų rezi-
dencijos šventė bus surengta gruo-
džio 7-ąją 17 valandą, o 19 valan-
dą Anykščių kultūros centre vyks 
Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro su dirigentu, maestro Gin-
taru Rinkevičiumi ir atlikėja Ieva 
Prudnikovaite koncertas.

Kvietimai į Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro koncertą kai-

nuoja 50 eurų. Juos platina Anykš-
čių ir Rokiškio vadovų klubai. Tad 
tikėtina, kad gruodžio 7-ąją sulauk-
sime nemažai žiūrovų ir iš kaimyni-
nio Rokiškio.

D.Vaiginas ,,Anykštai“ sakė, kad 
Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro koncertas Anykščiuose yra 
labdaros - paramos fondo startas. 
Dalis už kvietimus į koncertą su-
rinktų lėšų keliaus į specialią sąs-
kaitą - fondo lėšas ketinama naudoti 
studentų paramai, jauniems specia-
listams į Anykščius pritraukti.

Kiekvienas, nusipirkęs pakvieti-
mą į koncertą, iš jo išsineš suvenyrą 
- taurę su Kalėdų atributika. Žiūro-
vus ketinama kviesti ir vaišių.

Kalėdų rezidencijoje ,,dirbs“ 
tikras Kalėdų senelis

Kalėdų rezidencija Anykščiuo-
se veiks visą mėnesį - Okuličiūtės 
dvarelyje vaikų (ir suaugusiųjų) 
nuolat lauks tikras Kalėdų senelis. 
Mėnesiui iš Laplandijos į Anykš-
čius persikraustančio senelio lietu-
viškos pavardės variantas - Linas 
Pauliukas. 

Kalėdiniu laikotarpiu Anykščių 
įstaigos planuoja edukacines vei-
klas - jas rengs ir muziejus, ir menų 
inkubatorius, ir biblioteka, ir Siau-
rukas. 

Kalėdų dvasią kurs ir 
prekybininkai

Pirmą kartą Anykščių istorijoje 
visą mėnesį - nuo gruodžio 8 iki sau-
sio 6 - mieste įsikurs vientisa šventi-

Anykščių rajono vadovų 
klubo prezidentas Dalis Vai-
ginas džiaugiasi, kad šventę 
mūsų mieste kuria ir Rokiš-
kio vadovų klubas.

Kalėdų rezidencija Anykščiuose veiks nuo gruodžio 8 iki sausio 
5 dienos.

nė teritorija. Paupio gatvėje rikiuosis 
prekybininkų nameliai, o miesto 
parke bus įrengtas eglučių parkas. 
Anykštėnai ir miesto svečiai šiuo 
laikotrapiu bus kviečiami po miestą 
pasivažinėti kalėdiniu traukinuku.

D.Vaiginas ,,Anykštai“ sakė, kad 
jau parduota dešimt leidimų preky-
bininkams. Jų, matyt, bus ir dau-
giau. Rajono valdžia nereguliuoja, 
kuo reikia prekiauti iš šventinių 
namelių, tačiau tikėtina, kad su-
lauksime ne tik turgaus prekių, bet 
ir šventinių produktų, viliamės, kad 
miestas kvepės cinamonu, imbieru 
ir gvazdikėliais.

Kurti ir statyti savo eglutes mies-
to parke kviečiamos įstaigos, verslo 
įmonės ir, žinoma, mokyklos bei 
vaikų darželiai.  
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įvairūs

siūlo darbą

MOZAIKA

Įvarių gamintojų 
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI 

nuo 500 Eur.
CE sertifikatas, valo azotą ir fosforą.

Tel. (8-686) 78355.

Anykščių rajone ūkininkas ieško 
tvarkingo, pareigingo, be žalingų

įpročių darbuotojo darbui su grū-
dų džiovykla ir valoma. Privalumai:

darbo su žemės ūkio technika ir 
sunkvežimiu patirtis.

Tel. (8-612) 21588.

Ilgastrėliais 
ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, 

valome ežerų 
pakrantes, melioracijos 
grovius bei atliekame 

kitus panašaus profilio 
darbus.  

Tel. (8-698) 46745.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS, 

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

Kontaktai: andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715

www.elektrenustatyba.lt

DĖMESIO! Lapkričio mėn. 25 d. (pirmadienį) į Anykščius 
atvyksta gydytojas, kuris biorezonansinės kompiuterinės diagnos-
tikos pagalba nustato funkcinę sveikatos būklę. 

Šis diagnostinis metodas padeda teisingai spręsti apie paciento būklę.
Gydytojas, pagal apdorotą informaciją išaiškina pakenktus organus, 

sistemas, nustato funkcinius sutrikimus, jei reikia paskiria gydymą.
Būtina išankstinė registracija tel. (8-659) 00451, vietų skaičius ribotas.

Dovanoja

Mažą, sargų, prie grandinėlės 
rišamą dviejų metų šunelį.

Tel. (8-676) 69399.

Minkštą kampą ir šaldytuvą.
Tel. (8-607) 45867.

Naudotus baldus: lovas, spintas, 
sekciją, sofą - lovą.

Tel. (8-677) 36796.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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.

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.

Atlieka remonto darbus. Gipsas, 
dailylentės, plytelės, dažymas, 
durų dėjimas, laminato klojimas, 
karkaso darymas. Įvairūs kiti dar-
bai. Atsiveža medžiagas.

Tel. (8-676) 48336.

parduoda

Šlifuoja senas ir naujas grindis, 
laiptus, palanges, įvairius natūra-
laus medžio baldus. Deda bet ko-
kias grindis, klijuoja plyteles, įstato 
duris, langus.

Tel. (8-676) 69399.

Įvairūs žemės kasimo darbai 3 
tonų ekskavatoriumi, valymo įren-
ginių montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Šiltina oro tarpus, stogus, rąsti-
nius ir karkasinius namus Ekovata. 
Sertifikuotos medžiagos. 

Tel. (8-699) 18885. 

Pjauna, geni medžius sunkiai 
prieinamose, pavojingose vietose, 
su  autokeltuvu atvyksta į vietą. 

Tel.: (8-608) 71208, 
(8-686) 73121. 

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349.  

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Veža krovinius savivarčiu su kra-
nu iki 6 t.

Tel. (8-647) 22504.

Reikalingas žmogus prižiūrėti 20 
karvių. Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863.

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com 

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

Renkama nauja grupė 2019 m. lapkričio 28 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 „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

„Tesla“ pikapo pristatymą 
aptemdė nesėkminga langų 
tvirtumo demonstracija

Iškilmingas JAV bendrovės „Tes-
la“ naujojo elektrinio pikapo prista-
tymas atvedė organizatorius į nepa-
togią padėtį, kai demonstruojant esą 
neperšaunamų langų tvirtumą šie 
sutrūkinėjo, todėl sutrikusiam įmo-
nės vadovui Elonui Muskui tolesnę 
renginio dalį teko vesti stovint prie-
šais smarkiai apgadintą mašiną.

E. Muskas, vienas iš bendrovės 
įkūrėjų, futuristinės išvaizdos elek-
trinį automobilį „Tesla Cybertruck“ 
pristatė ketvirtadienį per renginį Ka-
lifornijoje. Kalbėdamas jis paragino 
darbuotojus trankyti mašiną kūju, 
taip pat demonstravo vaizdo įrašą, 
kuriame matyti, kaip į lango stiklą 
pataikiusios 9 mm kalibro kulkos iš-
tykšta, nepadarydamos žalos.

Vis dėlto „nesunaikinamų“ auto-
mobilio langų tvirtumo demonstra-
cija nebuvo visiškai sklandi. Vienam 
E. Musko padėjėjui sviedus į pikapo 

langą stambų metalinį šratą, stiklas 
suskeldėjo.

„Tesla“ dizaino salėje, kurioje 
vyko šis pristatymas, aiškiai pasi-
girdo keiksmažodis, o padėjėjui ner-
vingai kikenant E. Muskas pareiškė: 
„Na, galbūt buvo truputėlį per smar-
kiai.“

Tačiau antrasis mėginimas buvo 
nė kiek ne sėkmingesnis: kitas lan-
gas taip pat sudužo.

„Na, kiaurai neperlėkė“, – ištarė 
aiškiai nepatogiai besijaučiantis E. 
Muskas.

Tolesnę renginio dalį jam teko 
kalbėti stovint priešais automobilį 
aiškiai matomais sudužusiais lan-
gais.

„Cybertruck“, dengto tokiu pačiu 
plienu, kokį E. Muskas planuoja 
naudoti kitos savo bendrovės „Spa-
ceX“ raketoms, pigiausias modelis 
kainuos 39 900 dolerių (beveik 36 
tūkst. eurų). „Tesla“ generalinis di-
rektorius tvirtino, kad stovintis auto-
mobilis iki 100 km per valandą gali 
įsibėgėti maždaug per tris sekundes.

Hitlerio daiktų aukcione 
nepaisant protestų surinkta 
šimtai tūkstančių eurų

Nacių atmintinų daiktų, įskaitant 
Adolfo Hitlerio cilindrą, aukcione 
Miunchene trečiadienį buvo surink-
ta šimtai tūkstančių eurų, nepaisant 
Vokietijos vyriausybės ir tarptautinių 
protestų.

Nacių lyderio cilindras buvo par-
duotas už 50 tūkst. eurų, skelbiama 
aukciono „Hermann Historica“ in-
terneto svetainėje, o už kiekvieną 
iš A. Hitlerio partnerės Evos Braun 
drabužių buvo gauti tūkstančiai.

Vienas pirkėjas sumokėjo 130 
tūkst. eurų už sidabru puoštą A. Hi-
tlerio antisemitinio politinio mani-
festo „Mein Kampf“ egzempliorių, 
kuris kažkada priklausė nacių aukšto 
rango pareigūnui Hermannui Goe-
ringui.

Aukcionui taip pat buvo pasiūlyta 
kitų nacių lyderių, įskaitant Heinri-
chą Himmlerį ir Rudolfą Hessą, dra-
bužių ir asmeninių daiktų.

„Taip subanalinami nacių nusikal-
timai“, – laikraščių grupei „Funke“ 
sakė Vokietijos vyriausybės antise-
mitizmo komisaras Felixas Kleinas.

„Jie elgiasi taip, tarsi prekiautų 
visiškai normaliais istoriniais meno 

objektais“, bet „yra pavojus, kad 
nacių relikvijos taps kulto objek-
tais“ kraštutiniams dešiniesiems, 
pridūrė jis.

Prieš aukcioną Europos žydų aso-
ciacijos pirmininkas rabinas Mena-
chemas Margolinas priminė, kad 
„būtent Vokietija pirmauja Europoje 
vien antisemitinių incidentų, apie 
kuriuos pranešama, skaičiumi“.

„Raginame vokiečių pareigūnus 
priversti aukcionus atskleisti pirkė-
jų vardus“, kurie „tada turėtų būti 
įtraukti į vyriausybės stebimų asme-
nų sąrašą“, sakė M. Margolinas.

Daugelį šių nacių lyderiams pri-
klausiusių daiktų paskutinėmis An-
trojo pasaulinio karo dienomis kon-
fiskavo JAV kariai.

Ilgametė A. Hitlerio partnerės E. 
Braun, ištekėjusios už nacių lyderio 
tuojau prieš jųdviejų savižudybę, su-
knelės buvo rastos 40-yje lagaminų, 
kuriuos JAV kariškiai konfiskavo 
1945 metų gegužę Zalcburge Aus-
trijoje.

Tarp mažiau įprastų aukcionui pa-
teiktų daiktų buvo A. Hitlerio nuo-
mos sutarties Miunchene kopija ir 
akiniai nuo saulės, kuriuos saugoda-
masis prožektorių šviesos per nacių 
karo nusikaltimų teismo procesus 
Niurnberge nešiojo vienas atsakovų.

Fridos Kahlo paveikslas 
aukcione parduotas už įspūdingą 
5,8 mln. dolerių sumą

Meksikiečių dailininkės Fridos 
Kahlo paveikslas „Baltai vilkin-
čios moters portretas“ „Christie’s“ 
aukcione Niujorke buvo parduotas 
už įspūdingą 5,8 mln. dolerių (5,24 
mln. eurų) sumą, pranešama aukcio-
no svetainėje.

„Šiandien aukcione „Lotynų 
Amerikos menas“ Fridos Kahlo 
„Baltai vilkinčios moters portretas“ 
pranoko aukščiausius vertinimus: jo 
vertė pasiekė 5,8 mln. dolerių. Tai 
antras brangiausias dailininkės dar-
bas, parduotas aukcionuose“, – nu-
rodė „Christie’s“.

Prieš aukcioną paveikslas buvo 
įvertintas 3–5 mln. dolerių.

Paveikslas, kuriame vaizduojama 
mergina balta suknele, nutapytas 
1929 metais. F. Kahlo jį padovanojo 
garsiai fotografei Lolai Alvarez Bra-
vo ir nuo to laiko paveikslas priklau-
sė privačioms kolekcijoms.

2016 metais F. Kahlo paveikslas 
„Dvi nuogosios miške (Pati žemė)“  
„Christie’s“ aukcione buvo nupirktas 
už 8 mln. dolerių (7,23 mln. eurų).

-BNS
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Vyr. redaktorė

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

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.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

B R A N G I A I
 perkame arba nuomojame

 žemės ūkio paskirties žemę
 Skiemonių kadastrinėje 

vietovėje.
Tel. (8-630) 72592.

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, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Kirstus, nekirstus lapuočių krū-
mus biokurui Anykščių ir aplinki-
niuose rajonuose.

Tel. (8-677) 20998.

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir branžius. 
Žemę apaugusią medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Butus, namus, sodybas, žemę, 
mišką. Tinka nenaudojami, su 
skolomis (padeda padengti), pa-
veldėti (sutvarko dokumentus), 
sumoka visus mokesčius notarui. 

Tel. (8-643) 23889. 

Ieško pirkti sodybos aplink 
Anykščius. 

Tel. (8-670) 19303.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

2-3 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose. 

Tel. (8-607) 48482.

Bendrabučio tipo butą Anykščių 
mieste. 

Tel. (8-673) 51558.

Automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Nekilnojamasis turtas

9 ha, žemės ūkio paskirties, 
žemės sklypą Raguvos sen., 
Panevėžio raj. 

Tel. (8-680) 40831.

Namą Anykščių mieste ir gerą 
sodybą Anykščių r. 

Tel. (8-683) 93746.

Vos 10 km iki Anykščių, Karčių 
k. geros būklės rąstinį namą su 
patogumais. Ūkiniai pastatai, 29 a 
sklypas. Galima pirkti išsimokėti-
nai. 7400 Eur. 

Tel. (8-643) 23889.

3 k. butą Anykščiuose,  
Statybininkų g.
Tel. (8-657) 52080.

1 k. butą Pušyno mikrorajone, 
Šaltupio g 50. I-as aukštas, reika-
lingas remontas pagal poreikius. 
Nauji langai, šarvuotos durys. 
Kaina 25 000 eur. Domina ir ilga-
laikė nuoma.

Tel. (8-608) 94543.

Automobiliai

ŠKODA OCTAVIA 2007 m. 
Dyzelinas, 1,9 kub. cm, 77 kW, 
universalas, sidabrinė.

Tel. (8-676) 94708.

Kuras

Nebrangiai - skaldytas malkas. 
Ilgį ir stambumą derina. Pristato. 

Tel. (8-676) 82388.

Ūkininkas - įvairias malkas (skal-
dytas arba kaladėmis) turi ir sau-
sų. Veža po 10 erdmetrių. Atveža 
nemokamai. 

Tel. (8-603) 23310.

Skaldytas ir neskaldytas malkas 
bei pjuvenas. Pristato ir mažais 
kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-630) 57490.

Pigiau! Gamintojas - beržo, uo-
sio pjuvenų briketus. Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Ožkytę.
Tel. (8-656) 41525.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Ūkininkas - naminių vištų (broile-
rių) skerdieną (auginta šeriant na-
miniais pašarais). Kaina 4 Eur/kg. 
Parduoda antis ir žąsis. Atveža.

Tel. (8-608) 39334.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

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

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

oras

-4

-2

mėnulis
Lapkričio 23 - 25 d. - delčia

Mantvinas, Žybartė, Gerardas.

Felicita, Klemensas, Kolumbanas, 
Doviltas, Liubartė, Adelė, 
Kolumbas, Orestas.

šiandien

lapkričio 24 d.

lapkričio 25 d.
Kotryna, Santautas, Germilė.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Skelbiama prenumerata 
2020-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės ,,Anykštą“ ne trumpes-
niam nei pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje. 

Pagrindinis prenumeratos prizas - 
80 cm įstrižainės televizorius. 

Prizo steigėjas - parduotuvė ,,TECHasas“ 
(Žiburio g.12, Anykščiai).

Kiti prizai: 
penki MB ,,Anykščių dvaras“ sviestiniai 

šakočiai (Šaltupio g. 26, Anykščiai),  

penki UAB ,,Boresa“ parduotuvės ,,Viskas žvejui“ 20 eurų čekiai 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai),

penki ūkininko Algio Bukausko mėsos gaminių parduotuvės 
20 eurų čekiai (Vilniaus g. 18, Anykščiai), 

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

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

„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, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Nemesk kelio dėl reto miškelio! 
,,Anykštoje“ viskas tikra!

Į daktarą kreipėsi blondinė, nukri-
tusi nuo laiptų. Sako:

- Lipau laiptais ir nukritau. Susi-
mušiau. Skauda.

- Imkite šio tepalo ir sutepkite vie-
tas, kur kritote, – sako daktaras.

Praeina diena ir pas daktarą ateina 
visas būrys žmonių su sumušimais:

- Daktare, kažkokia kvaiša ištepė 
laiptus tepalu…

***
Ant antenos tupi du žvirbliai. Ji 

rauda. Jis mėgina ją nuraminti: 
- Patikėk gi manimi pagaliau! Aš 

nevedęs. Man žiedą užmovė ornito-
logai.

***
Šnekasi du studentai: 
- Klausyk, auginkim kiaulę kam-

bary - mėsos bus, šašlykų, vėdarų, 
t.t.

- Eik tu, durnas, ar ką, mėšlas, 
smarvė, netvarka!

- Nieko, ji pripras...

***
Egzaminas. Studentas beveik nie-

ko nežino, todėl dėstytojas siūlo stu-
dentui už kiekvieną papildomą neat-
sakytą klausimą mokėti po 10 eurų.

- Gerai, - sako studentas, - tik po to 
aš jums pateiksiu klausimą, ir jei jūs 
neatsakysite, duosite man 100 eurų, 
nes jūs protingesnis už mane...

- Gerai, pradedam. Taip. Kam bus 
lygus toks ir tai toks integralas?..

- Nežinau.
- Mokėk.
- Prašau... O dabar aš jūsų paklau-

siu.
- Gerai.
- Kas yra juodas, keturiomis kojo-

mis ant sienos užlipa, o nulipa trijo-
mis?

- Nežinau, imk šimtą, o kas tai 
toks?

- Tiek jau to, prašau, dešimt 
eurų…

***
Susitiko dvi kaimynės ir viena ki-

tai rėkia :
- Ei tu, durna boba, nusipirk užuo-

laidas, nes kai tu su savo vyru duo-
dies, viskas matos!!!!

- Pati tu durna, nusipirk akinius ir 
pamatysi su kieno vyru aš ten duo-
duos! ...

Amiliutė svarsto, kur būtų galima pritaikyti amfibiją

Amiliutė ant tiltuko
Ieško pamesto segtuko.
Upės gelmę tyrinėja,
Žolytes pagrabinėja.

Dievas mato - čia įkrito. 
Pirmo vyro dar daryta
Buvo ta širdis medinė,
Širdį laikė tą undinė.

Garbiniuota ir graži,
Į ją jauną panaši. 
Amiliutė nusiminus
Žvelgia į vandens arimus. 

Būtų dar viltis atrasti. 
jei ne šitas noras švęsti.
Eglė bus Šventosios upėj.
ją matysim tik pritūpę. 

Kels amfibija vaikus
Pas Senelį į svečius.
Funkcija tai bus nauja,
ją pritaikius buityje.


