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Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Beveik visa taryba valdžioje, tačiau 
valdyti nėra kam...

Paskutinės dienos, kai galite laimėti televizorių. 
,,Anykštos“ prenumeratos kvitų laukiame iki sausio 3-iosios!

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Verslininkas Rimas Jasiūnas mano, jog tiesiogiai išrinktas 
meras yra absoliučiai saugus, todėl gali nesiimti iniciatyvų, o 
koalicijos partneriai – per daug nesaugūs. Dėl šių priežasčių 
būdingiausias dabartinės rajono tarybos bruožas yra konfor-
mizmas. 

KONCERTAS. Gruodžio 31 
d. 18 val. Anykščių koplyčioje 
(Vilniaus g. 36, Anykščiai) nau-
jametinis koncertas „Muzika Sie-
lai“. Vakarą dovanoja nuostabaus 
balso Judita Leitaitė (mecosopra-
nas) ir gitaros virtuozas Sergėjus 
Krinicinas (gitara). Bilieto kaina 
15 Eur.

Viešumas. Anykščių rajono sa-
vivaldybė ir toliau Anykščių kraš-
tą garsinančius sportininkus slepia 
nuo visuomenės akių - skelbia jų 
nuasmenintus vardus ir pavardes. 
Buvęs Anykščių rajono tarybos 
narys, sunkiosios atletikos sporto 
treneris Algirdas Ananka ,,Anykš-
tai“ prisipažino buvęs nustebin-
tas, kai išvydo, kad savivaldybė  
Anykščių kraštą garsinančius 
sportininkus pristato tik jų inicia-
lais. ,,Po to žmonės spėlioja spor-
tininkų pavardes, rašo komenta-
rus. Nežinau, kodėl dabar tokia 
tvarka, tačiau tokiu atveju arba 
visai reikėtų neskelbti informaci-
jos apie sportininkams skiriamas 
premijas, arba tai padaryti norma-
liai. Man tai primena nekrologus, 
kai skelbiama, kad mirė A.B. ar 
B.A.“, - juokėsi A.Ananka.

Posėdis. Paskutinis šių metų 
Anykščių rajono tarybos posėdis 
vyks neįprastu laiku -  gruodžio 
30 dieną, pirmadienį. Įprastai Ta-
rybos posėdžiai šaukiami ketvir-
tadieniais. Posėdyje numatoma 
priimti 22 sprendimus.

Sutartis. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija kitiems 
metams pratęsė sutartį  su UAB 
,,Josvainių gėlės“, kuri ir toliau 
bus atsakinga  už gėlynų įrengi-
mą, viešųjų erdvių apželdinimą 
bei priežiūrą. Sutarties galiojimo 
laikotarpiu kitais metais paslau-
gų tiekėjui numatyta sumokėti už 
faktiškai suteiktas paslaugas, ne-
viršijant 66 tūkst. 500 Eur sumos. 
Anykščių rajono savivaldybės 
viešąjį pirkimą miesto gėlynams 
įrengti bei prižiūrėti UAB „Josvai-
nių gėlės“ laimėjo 2018 metais.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis įprastą dieną - antra-
dienį, gruodžio 31 d. Antradienį 
redakcija dirbs iki 13 valandos.

Verslo konsultantas, buvęs 
UAB,,Jarimpeksas“ bei  Anykš-
čių vyrų krepšinio komandos 
savininkas Rimas JASIŪNAS 
dėsto, kad apie mūsų miestą 
ir rajoną kalba todėl, kad jam 
skauda. Jis vis balsuoja už per-
mainas ir vis nusivilia. ,,Dabar-
tinė valdžios komanda, regis, 
jaučiasi taip, lyg jau viską būtų 
nuveikę. K.Tubį nuvertėme, pos-
tus  pasidalijome, o darbai patys 
pasidarys...“ - 2019-uosius me-
tus savotišku Anykščių rajono 
bevaldystės laikotarpiu įvardijo 
R.Jasiūnas.  

Rimtai - su Kalėdų Seneliu
Kalėdų Senelis viską žino, viską supranta. Tik jo žinios yra nepelnytai nepanaudojamos. Na, ko paprastai Senelio klausia 

vaikai? Ar Jūsų barzda tikra? Ar nepavargo elniai? Kas gamina dovanas? Ir panašiai... O seneliai su vaikais gali aptarti pačias 
įvairiausias temas, pradedant meilės reikalais ir baigiant automobilių gamyba.

Šiandienos ,,Anykštos“ interviu su Kalėdų Seneliu yra parengtas specialiai vaikams, tačiau tikimės, kad jį mielai perskaitys 
ir suaugusieji.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kalėdų Senelis sugeba atsakyti į pačius sudėtingiausius klausimus.     (AFP-BNS nuotr).

Metų pradžioje 
turguje - štilis
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Anykščiuose, 
įtariama, 
nužudyta senolė 

„Vilko vaikų“ 
būta ir Anykščių 
krašte

2019 - ieji 
,,Anykštos“ 
žmonių akimis

Papirkti Fortūną

- Linkiu Sėkmės. Tai svarbu. 
Plaukę ,,Titaniku“ turėjo viską. 
Tik sėkmės ne. Linkiu švenčių 
proga.

- Plaukę ,,Titaniko“ žemuti-
niuose deniuose į geresnį gyve-
nimą - Ameriką - buvo papras-
čiausiai užrakinti, kad neatimtų 
sėkmės išsigelbėti iš tų, kurie 
turėjo viską jau Senajame že-
myne, - atsakai taip greitai, kad 
suprantu – lemties pakeisti mes 
neįgalūs jokiais linkėjimais. 

Būtent todėl pakelkime tostą 
už įnoringąją Fortūną. 

Tragedija 
Anykščių 
verslininko 
šeimoje



 

KONKREČIAI 2019 m. gruodžio 28 d.

spektras

Temidės svarstyklės

Vairuotojas. Gruodžio 25 die-
ną,  apie 17.25 val., Kavarske, J. 
Tumo - Vaižganto g., sustabdytas 
automobilis ,,VW Golf“, kurio vai-
ruotojas (g. 1960 m.) vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus, tikrintis 
neblaivumą atsisakė. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Grasinimas. Gruodžio 25 dieną  
gautas moters (g. 1941 m.) pareiš-
kimas, kad apie 18.30 val.  Debei-

kių seniūnijoje  neblaivus anūkas 
(g. 1992 m.), laikydamas rankoje 
du peilius, grasino užmušti. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Mirtis. Gruodžio 21 dieną,  apie 
21.48 val., Anykščių ligoninės 
priėmimo skyriuje mirė vyras (g. 
1962 m.), kuris buvo pristatytas iš 
savo namų dėl pablogėjusios svei-
katos. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Vagystė. Gruodžio 15 dieną,  
apie 18.00 val., vyras (g. 1994 m.), 

gyvenantis Anykščių seniūnijos 
Keblonių kaime, Žiburio g., paliko 
prirakinęs prie suolo savo dviratį 
prie Anykščių teismo rūmų pasta-
to, o gruodžio 19 dieną,  apie 21.30 
val., pastebėjo, jog dviratis pagrob-
tas. Padaryta žala - 200 eurų. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Kliūtis. Gruodžio 21 dieną,  apie 
05.07 val,. degalinėje ,,CIRCLE 
K“, esančioje Utenoje, Basanavi-
čiaus g., neblaivus (nustatytas 1,87 
prom. girtumas) vyras (g. 1995 m.), 
gyvenantis Anykščiuose, Draugys-
tės g., vairuodamas atbuline eiga 

automobilį BMW, atsitrenkė į ben-
zino kolonėlę ir ją apgadino. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Užpuolimas .Gruodžio 20 die-
ną,  apie 22.13 val., Anykščiuose, 
Kęstučio g., vyrą (g. 2001 m.), 
gyvenantį Anykščiuose, J. Biliūno 
g., iš už nugaros užpuolė nepažįs-
tamas vyriškis, kuris, panaudojęs 
fizinį smurtą, iš kelnių kišenės 
pagrobė mobiliojo ryšio telefoną 
SAMSUNG GALAXY GRAND 
PRIME. Padaryta žala - 10 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kalėdinių dovanų anykštėnai mieliau ieškojo dėvėtų 
drabužių parduotuvėje

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, šalia Kalėdų rezidencijos veikiančiame kalėdinia-
me prekybininkų miestelyje, prekyba šventinėmis dienomis neįsi-
siūbavo. 

Antrąją Kalėdų dieną pirkėjams buvo atviri tik keturi preky-
bininkų nameliai, tačiau žmonės mieliau traukė į šalimais net per 
šventes veikusią dėvėtų drabužių parduotuvę ,,Humana“.

Kalėdiniame prekybininkų 
miestelyje prekiaujama po Anykš-
čių menų inkubatoriaus - menų 
studijos stogu sukurta produkci-
ja. Šios įstaigos direktorė Daiva 
Perevičienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
prekyba vyksta ,,tikriausiai vidu-
tiniškai“.

,,Bet kokios prekybos atveju 
visada norėtųsi geriau“, - teigė 
D.Perevičienė.

Paklausta, ar trūksta pirkė-
jų, Anykščių menų inkubato-
riaus - menų studijos direktorė 
D.Perevičienė  svarstė: ,,Gal 
trūksta ir pirkėjų, gal ir oro sąly-
gos...kai suvesime rezultatus, tada 
galėsime pasakyti.“

Įstaiga kalėdiniame prekybinin-
kų miestelyje siūlo pirkti papuoša-
lus, angelus, žvakes. D.Perevičienė 
sakė negalinti išskirti, kurios pre-
kės paklausiausios tarp pirkėjų, 
tačiau pastebėjo, kad dažniausiai 
perkamos pigesnės.

Kalėdiniame prekybininkų 

miestelyje prekiaujama Rokiš-
kio rajone esančios UAB ,,Lašų 
duona“ produkcija. Bendrovės 
administratorius Haroldas Saniu-
kas ,,Anykštai“ sakė, kad prekyba 
kalėdiniame prekybininkų mieste-
lyje ir neturi būti pelninga.

,,Čia - ne parduotuvė. Kalėdi-
niame prekybininkų miestelyje 
svarbesnis yra bendravimas, ga-
limybė save pristatyti. Galų gale, 
Anykščiuose ne tokia masė žmo-
nių praeina, kaip, pavyzdžiui, Vil-
niuje, Katedros aikštėje“, - kalbė-
jo H.Saniukas.

Paprašytas palyginti preky-
bos mastus kalėdiniame preky-
bininkų miestelyje Rokiškyje ir 
Anykščiuose, UAB ,,Lašų duona“ 
administratorius H.Saniukas sakė: 
,,Manau, kad prekyba vyko apyti-
kriai panašiai. Vienur - vienokia 
specifika, kitur  - kitokia. Iš ilga-
metės patirties žinome, kad vien 
iš pelno pusės į viską nereikia žiū-
rėti. Čia vis dėlto šventė.“

Antrąją Kalėdų dieną kalėdinia-
me prekybininkų miestelyje ap-
silankę anykštėnai pasakojo, kad 
užtrukti čia ilgiau nei 15 minučių 
nebuvo priežasčių, todėl ne vienas 
po to to keliavo į šalimais veiku-

sią dėvėtų drabužių parduotuvę 
,,Humana“. Švenčių proga čia 
drabužiai kainavo vos po 50 cen-
tų, tad, pasak pardavėjų, ne vienas 
pirkėjas į parduotuvę sugrįždavo 
ir antrą kartą.

Anykščių menų inkubatoriaus - menų studijos direktorė Dai-
va Perevičienė teigia, kad kalėdiniame prekybininkų miestelyje 
prekyba vyksta ,,vidutiniškai“.

Teritorijos. Aplinkos ministras 
Kęstutis Mažeika pripažįsta, kad 
Seime trūksta politinės valios įvyk-
dyti kadencijos pradžioje inicijuotą 
saugomų teritorijų reformą. „Politi-
nės valios nebuvimas Seime, matyt, 
ir tie rinkiminiai metai, dėl to man 
asmeniškai kyla daug abejonių dėl 
tos reformos“, – BNS sakė minis-
tras. Dar 2017 metais Aplinkos mi-
nisterija buvo parengusi planą per 30 
regioninių parkų direkcijų sujungti į 
keturis regionus: Rytų Aukštaitijos, 
Žemaitijos, Mažosios Lietuvos ir 
Dzūkijos su Suvalkija. Nacionali-
nius parkus planuota palikti atski-
rais juridiniais vienetais. Tuometinis 
aplinkos ministras Kęstutis Navickas 
tvirtino, kad iš viso būtų aštuonios 
savarankiškos parkų direkcijos vie-
toj 36 įstaigų. Dabartinis ministras 
K. Mažeika teigė pritariantis suma-
nymui jungti direkcijas. Anot jo, dėl 
regioninių parkų pertvarkos kalbėta 
su parlamentinių frakcijų atstovais, 
tačiau būtino palaikymo nesulaukta. 
„Priešinasi beveik visi vienmandati-
ninkai, kurių teritorijose yra tie pa-
daliniai“, – BNS sakė K. Mažeika. 
Jis prognozavo, kad šią kadenciją 
reformos nebus.

Klimatas. Prezidentas Gitanas 
Nausėda sako, kad visi Lietuvoje pri-
imami įstatymai turi būti vertinami 
atsižvelgiant į galimą poveikį klima-
tui. Baigiantis metams paskelbtame 
komentare šalies vadovas pabrėžė, 
kad Lietuva „nebegali ilgiau stovėti 
nuošalyje nuo globalių problemų, 
susijusių su klimato kaita, sprendi-
mo“. „Turime daugiau diskutuoti 
apie taršos mažinimą ir aplinkosau-
gą, o šių diskusijų rezultatai privalo 
veikti viešuosius sprendimus“, – rašo 
prezidentas komentare, kurį paskelbė 
„The Economist“ ir IQ prognozių 
leidinys „Pasaulis 2020“. „Visus Lie-
tuvoje priimamus įstatymus būtina 
vertinti, atsižvelgiant į galimą povei-
kį klimatui“, – pabrėžė G. Nausėda. 
Prezidento teigimu, ilgalaikius tikslus 
galima pasiekti, jei šalis prisitaikymą 
prie klimato kaitos pavers „dar vienu 
konkurenciniu pranašumu“. Lietuva 
kartu su kitomis Europos Sąjungos 
šalimis neseniai įsipareigojo siekti 
klimatui neutralios ekonomikos iki 
2050 metų.

Lietuviai. Užsienio reikalų minis-
terija (URM) teigia palaikanti ryšį su 
21 Venesuelos lietuviu, pageidaujan-
čiu persikelti į Lietuvą. Ministerija 
BNS nurodė, kad kol kas tinkamus 
perkėlimui dokumentus turi vienas 
asmuo, turintis Lietuvos pilietybę. 
„Perkėlimo koordinatorius (Lietu-
vos ambasada Ispanijoje) šiuo metu 
komunikuoja su 21 pageidavimą 
persikelti į Lietuvą išreiškusiu asme-
niu. Preliminariais duomenimis, tin-
kamus perkėlimui dokumentus turi 
vienas asmuo (Lietuvos pilietis)“, – 
rašoma URM pateiktame atsakyme. 
„Tiek šis, tiek ir dauguma kitų suin-
teresuotų asmenų pageidautų keltis 
į Lietuvą kitų metų pavasarį ar va-
sarą“, – rašoma jame. Galimybė kri-
zės apimtos Venesuelos lietuviams 
persikelti į Lietuvą buvo patvirtinta 
šiemet rugsėjį. URM duomenimis, ji 
aktuali maždaug 50 toje šalyje gyve-
nančių žmonių. Prašymai dėl perke-
liamo asmens statuso bus priimami 
iki 2020 metų spalio. Perkėlimo pro-
grama būtų vykdoma pagal šiemet 
įsigaliojusį įstatymą, leidžiantį kom-
pensuoti persikraustymo išlaidas ir 
suteikti kitokią valstybės paramą 
krizių kamuojamose šalyse gyve-
nantiems lietuviams.

-BNS

Tragedija Anykščių verslininko šeimoje
Ketvirtadienį, gruodžio 26-ąją, staiga mirė 46-erių metų Man-

tas Gindrėnas, anykštėno verslininko Vlado Gindrėno sūnus.

Vilniuje gyvenęs vyras per šven-
tes svečiavosi Anykščiuose, pas tė-
vus. Jam pasijutus blogai, buvo iš-
kviesti medikai, tačiau pagalbos jau 
nebespėta suteikti. M.Gindrėnas 

dirbo Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijoje teisininku. Šeimos 
vyras nebuvo sukūręs.

Vladas Gindrėnas su žmona, 
mokytoja Zofija Gindrėniene už-

augino du vaikus - dukrą Kristiną 
ir sūnų Mantą. V.Gindrėnas - bu-
vęs Anykščių rajkoopsąjungos 
valdybos pirmininku, buvęs UAB 
,,Jara“, valdžiusios visą įmonių 
grupę, steigėjas ir vienas iš direk-
torių. 

Velionis Mantas Gindrėnas bus 
pašarvotas šiandien, šeštadienį, 

gruodžio 28-ąją, Anykščių parapi-
jos namuose. Su velioniu atsisvei-
kinti bus galima nuo šeštadienio 14 
valandos. Laidotuvės - sekmadie-
nį, gruodžio 29 - ąją, 11 valandą. 
Šventos mišios Anykščių bažny-
čioje - 9 valandą. 

-ANYKŠTA

,,Kailių verslą valdo ketvirtį amžiaus“
Straipsnis apie verslininkus Romą ir Rimą Pivorus, kailių salono ,,Roris ir Ko“ savi-

ninkus. Ukmergės rajono pakraštyje, Baleliuose, verslą plėtojantys Pivorai yra Anykš-
čių rajono mero Sigučio Obelevičiaus svotai.

,,Regiono mokyklos: buvo tragedija, dabar – košmaras“
 Anykščių rajono mokyklose  2008 metais mokėsi 4500 mokiniai, o 2019-aisiais liko 

vos 1972 mokiniai. Prieš dešimtmetį vien Anykščių miesto mokyklas lankė beveik 
3000 vaikų...

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

,,Kūrėjas, kurio nepalaužė skandalai“
Pasakojime apie režisierių, Utenos kultūros centro direktorių Eriką Druskiną rašoma 

apie jo darbą bei apie santykius su garsiomis moterimis - Kovo 11-osios Akto signatare 
Irena Andrukaitiene bei Širvintų mere Živile Pinskuviene.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Kuo Jums 
labiausiai 
įsiminė 
2019-ieji 
metai?

Romaldas GIŽINSKAS:

- Kultūros proveržis Anykščių 
kultūros centre. Koncertai, rengi-
niai aukšto meninio lygio.

Mero - mento moralinis fiasko.
Rajono švietimo sistema bus 

pertvarkyta. Kaimo vaikai privalo 
gauti tai, ką gauna miesto vaikai.

P. S. Koją gali pakišti ,,išradin-
goji“ Vyriausybė.

Gintaras SLAVINSKAS:

- Devilstone festivalis - buvau 
pirmą kartą, ir nuo šiol - kiekvie-
ną.

Almantas RATAUTAS:

- MATUKO gimimas ir ,,Anykš-
tos“ įteikta dovana.

Ramunė:

- Niekas iš nieko prisiminė, kad 
Troškūnų klebonas kažkam pini-
gus skolino.

Metų pradžioje turguje - 
štilis Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių turgų administruojanti UAB ,,Anykščių komunalinis 
ūkis“ paskelbė, kad kitų metų pradžioje turgus nedirbs 11 die-
nų. UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Kazys Šapoka 
teigia,  kad metų pradžioje turguje nėra nei kam pirkti, nei kam 
parduoti. Turgaus prekybininkai sako, kad dėl nedirbsiančio tur-
gaus jie patirsiantys finansinių nuostolių.

Prognozuoja, kad turgus 
atsigaus pavasarį

Pranešama, kad turgaus vartai bus 
užrakinti sausio 1 - 10 dienomis.

UAB ,,Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka 
,,Anykštai“ sakė, kad turgus ne-
dirbs dėl to, kad pirmosiomis Nau-
jųjų metų dienomis turguje prekyba 
vyksta vangiai.

,,Žiemą prekyba paprastai ir taip 
sumažėja, o ypač po Naujų metų, 
nes prieš šventes žmonės apsiper-
ka, o tada po Naujųjų metų turguje 
būna štilis“, - sakė K.Šapoka.

UAB ,,Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius K.Šapoka konsta-
tavo, kad prekyba Anykščių turguje 
yra sumažėjusi ir tai nulemia mieste 
veikiantys didieji prekybos centrai, 
tačiau jos suaktyvėjimo tikimasi at-
šilus orams.

,,Pavasarį turgus, aišku, savaime 
atsigaus. Tuomet prasideda prekyba 
gėlėmis, ūkininkai pradeda prekiau-
ti savo produkcija. Supraskime ir 
tai, kad prekyba vyksta lauko sąly-
gomis“, - kalbėjo K.Šapoka.

Apie infrastruktūros 
atnaujinimą nekalba

Pasiteiravus, ar UAB ,,Anykš-
čių komunalinis ūkis“ neplanuoja 
atnaujinti Anykščių turgaus infras-
truktūros, K.Šapoka leido suprasti, 
kad to nebus.

,,Prekyba padėvėtais rūbais tur-
guje savaime vyksta. O visų kitų 
dalykų yra prekybos centruose“, - 
aiškino K.Šapoka.

Anykščių turgaus administratorė 
Elvyra Baušienė pastebėjo, kad prie 
geresnio turgaus įvaizdžio neprisi-
deda ir patys prekybininkai.

,,Prekybininkai  galėtų savo jė-

gomis bent jau nusidažyti medi-
nius turgaus paviljonus“, - sakė 
E.Baušienė.

Priminsime, kad pernai birželį 
Anykščių turgus ryžosi eksperimen-
tui ir dvi dienas per savaitę bandė 
dirbti net iki 18 valandos. Deja, bet 
toks eksperimentas nepasitvirtino - 
jau popiet turgus būdavo tuščias.

,,Čia ne turgus, o šabakštynas“

Devynerius metus Anykščių tur-
guje prekiaujanti Aldona Čepukie-
nė pasakojo, kad kasmet turguje 
pirkėjų tik mažėja, o turgaus infras-
truktūra miesto nepuošia.

,,Koks gi čia turgus. Čia šabakš-
tynas. Jei būtų įrengti normalūs 
prekybos paviljonai, galbūt čia būtų 
ir daugiau prekiautojų, ir pirkėjų“, - 
sakė A.Čepukienė.

Turgaus prekeivė svarstė, kad 
turgus galėtų dirbti keletą dienų per 
savaitę. Iš prekybininkų gal būtų 
galima imti ir didesnį mokestį, ta-
čiau įrengti turgų taip, kad jame 
būtų patogu tiek prekybininkui, tiek 
pirkėjui, nes dabar žmonėms ,,ant 
galvų lietus lyja“.

A.Čepukienė prekybą turguje 
pradėjo nuo gėlių, o šiemet vasa-
rą ėmėsi prekiauti marinuotomis 
alyvuogėmis, egzotiniais vaisiais, 
riešutais bei kitais skanėstais. Par-
davėja tikino, kad tokių prekių, 
kokios siūlomos turguje, Anykščių 
prekybos centruose nėra, o kai ku-
rios jų, pavyzdžiui, riešutai, turguje 
kainuoja keliais eurais pigiau nei 
didžiuosiuose prekybos centruose.

,,Į juodąją pusę viskas eina“

Įvairiais rūkytais mėsos gami-
niais turguje veikiančiame kioske-
lyje prekiaujanti Aurelija Širvelienė 

Anykščių turguje prekiauja dešimt 
metų.

,,Žmonių mažėja, į juodąją pusę 
viskas eina“, -  paklausta, kaip, jos 
akimis, šiandien atrodo turgus, sakė 
A.Širvelienė.

Moteris pasakojo, kad į jos pre-
kybinį kioskelį dažniausiai užsuka 
tie patys pastovūs pirkėjai.

,,Į užsienį siunčia žmonės laši-
nius. ,,Furistai“ užsuka“, - pasakojo 
A.Širvelienė.

Prekybininkė pastebėjo, kad 
Anykščių turgus šiuo metu atrodo 
,,labai prastai“.

,,Komunalininkai turguje labai 
mažai ką daro. Ačiū jiems, kad 
padarė turguje šaligatvį, trinkeles 
išklojo - čia didelis jų darbo pasie-
kimas“, - sakė A.Širvelienė.

Turgaus uždarymui nepritaria

Tiek A.Čepukienė, tiek ir 
A.Širvelienė sutartinai kalbėjo, kad 
dėl daugiau nei savaitę po Naujųjų 
metų nedirbsiančio turgaus preky-
bininkai patirs nuostolių.

,,Aš moku už vietą turguje, o jį 
uždaro, nesuteikia mums galimybės 
dirbti. Kadangi prekiauju maisto 
produktais, turėsiu juos parduoti pi-
giau, nes iki sausio 11 dienos jie man 
suges“, - būsimus nuostolius jau iš 
anksto skaičiavo A.Širvelienė.

Pirkėjai pasiduoda akcijoms

A.Čepukienė pastebėjo, kad da-
bar pirkėjams prekybos vietose 
svarbiausia - akcijos.

,,Užperka prekybininkai produktų 
tonomis ir padaro akcijas. O žmo-
gui nesvarbu, kiek prekė kainuoja, 
jam svarbiausia akcija. Ir net nežiū-
ri, kad be akcijos turguje pigiau“, - 
pastebėjo turgaus prekeivė.

Po Kalėdų, gruodžio 27 dieną, 
maždaug apie 9 valandą ryto turgus 
buvo beveik tuščias - jame kantriai 
pirkėjų laukė tik keletas prekybi-
ninkų.

,,Po Kalėdų visi sotūs“, - kodėl 
turgus tuščias, konstatavo turgaus 
prekeivės.

UAB ,,Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius Kazys 
Šapoka sakė, kad atnaujinti 
Anykščių turgaus infras-
truktūros neplanuojama.

Anykščių turguje prekyba kasmet vis labiau traukiasi, jo infras-
truktūra neatnaujinama.

Aldona Čepukienė pastebėjo, kad pirkėjus la-
biau domina ne prekių kainos, o akcijos.

Aurelija Širvelienė sakė, kad dėl metų pradžioje 
nedirbsiančio turgaus patirsianti nuostolių - rū-
kytus mėsos gaminius teks išparduoti beveik už 
jų savikainą.

Prašome įvardyti vardus, 
pavardes, darbovietes...

Rytis KULBOKAS, ,,Anykš-
tos“ redaktorės pavaduotojas, 
apie tai, kas pasikeitė po Anykš-
čių eksmero Kęstučio Tubio suė-
mimo: 

,,Pastebėjau, kad žmonės šypso-
si, atrodė, lyg būtų prasidėjęs pa-
vasaris ir visos šalčio sukuriamos 
negandos jau praeityje.“

Dar gali būti ,,Katalonijos 
dangtis“ arba ,,Kanalizacijos 
dangus“

Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
,,Anykštos“ žurnalistas, apie tai, 
kas jį šiemet pralinksmino:

,,Šiais metais iki ašarų pra-
linksmino Vidmantas Šmigelskas, 
kuomet iš Baltarusijos sostinės į 
Anykščių miesto šventę atvykusių 
floristinių kilimų konkurse dalyva-
vusių svečių kūrinį savo pranešime 
pavadino ,,Kanalizacijos dangtis“, 
nors šalia floristinio kilimo netgi 
ne baltarusių, o lietuvių kalba aiš-
kiai buvo parašyta - ,,Katalonijos 
dangus“.

Gal tik kiekiai skirtingi...

Jonas CICĖNAS, Anykščių 
rajono policijos viršininkas, apie 
nusikaltimų specifiką:

,,Nusikalstamos veikos ir pažei-
dimai yra vienodi visoje Lietuvo-
je“.

Tačiau Austrijoje gerokai 
smagiau...

Rimas JASIŪNAS, verslinin-
kas, apie Anykščių rajono val-
džios bendradarbiavimo pras-
mę: 

,,Prisimenu, kaip buvo su bioka-
tilinėm - važiavo į Austriją semtis 
patirties, sakiau - geriau Utenon 
nuvažiuokit...“

Svarbu visos vasaros 
nepradainuoti...

Rimas JASIŪNAS apie Anykš-
čių socialdemokratų ateitį: 

,,Žiūrint į perspektyvą, D. Žio-
gelio socialdemokratams reikėtų 
išlįsti iš konservatorių šešėlio: arba 
griežčiau imtis iniciatyvos,  arba  
pasitraukti į opoziciją.“

Ir nereikia su juo dalytis 
,,žole“

Kalėdų SENELIS apie tai, 
kaip elgtis su drambliu: 

,,Jei gatvėje sutiksi dramblį - ne-
prasivardžiuok.“

Žiūrėkit tada iš nuostolio 
pusės...

Haroldas SANIUKAS, UAB 
,,Lašų duona“ administratorius, 
apie Kalėdinę prekybą: 

,,Iš ilgametės patirties žinome, 
kad vien iš pelno pusės į viską ne-
reikia žiūrėti. Čia vis dėlto šventė.“
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rievės

Rašau šias ,,rieves” veikiamas 
Kalėdų dvasios. Baikit, nebus jos 
gražios. Kitą kampą turiu ome-
nyje. Kūčių naktį gyvuliai kalba. 
Ką nori, tą šneka. Dienai išaušus, 
nebepatikrinsi, ar naktį katės šne-
kėjo teisybę, ar pigiai politikavo.  
Gal priskiedė nesąmonių, tikėda-
mosi brangesnio maisto...

Žinia, ,,rievės” nebepubli-
kuojamos portale anyksta.lt, tad 
galimybių su manimi pasigin-
čyti neturėsite. O diskutuoti dėl 
anonsuojamos teksto dalies - nėra 
prasmės: neaišku, ką antroje 
straipsnio dalyje būsiu ,,išvar-
tęs”...

2020-ieji bus labai geri, puikūs, 
tiesiog nuostabūs buvusiam 

Anykščių rajono merui Kęstučiui 
Tubiui. jo teismo procesas dar 
nebus pasibaigęs, tačiau jis bus 
perėjęs į jau kitą etapą. Koks 
bebūtų Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmų sprendimas - viena 
iš šalių rašys apeliacinį skundą ir 
procesas bus perkeltas į kitą teis-
mą. Gal net vėl bus spėjęs grįžti į 
Molėtus.

Beveik neturiu abejonių, kad 
K.Tubis dalyvaus 2020-ųjų Seimo 
rinkimuose, kurių antrajame ture 
pralaimės konservatorei Gabrielei 
Griauzdaitei-Patumsienei. Prieš 
ją laimėti rinkimus net K.Tubiui 
būtų sudėtinga. Mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėja turi visas 
pergalei būtinas savybes - jauna, 
graži, jos partija ant bangos, o 
politika ši moteris nelabai domisi. 
Ilgametis Molėtų meras, konser-
vatorius Valentinas Stundys 2020-
aisiais greičiausiai pralaimės rin-
kimus Molėtų-Širvintų apygardoje 
,,darbiečiui” Petrui Čimbarui. 
V.Stundys - puikus aktorius, bet 
vienas dalykas vaidinti ,,liumpe-
ną”, o visai kitas - būti natūraliai 
labai arti tautos. Na, K.Tubis taip 
pat turi puikių savybių, kuriomis 
vadovaudamasis rinkėjams gali 
pasakyti būtent tai, ko jie ir tikisi, 
o ne, atsiprašant, teisybę, bet jo 
oponentę šioje sferoje aš vertinu 
dar geriau.    

Kita vertus, antrajame Seimo 

rinkimų ture prieš K.Tubį pasku-
tinį kartą susivienys Anykščių 
konservatoriai, ,,valstiečiai”, libe-
ralai ir socialdemokratai. Kaden-
ciją baigiančiam Antanui Baurai 
už paramą rinkimuose galbūt bus 
pažadėtas atsilaisvinantis mero 
patarėjo etatas... Dėl viso pikto tą 
etatą galima pažadėt ir socde-
mams. Po rinkimų matysim. Kas 
pirmas atsisės - to ir kėdė.      

Net partiją K.Tubiui esu nu-
žiūrėjęs. Viktoriui Uspaskich kol 
kas nedrįstu siūlyti šio kandidato, 
bet jei be manęs nesusitvarkys, 
paskambinsiu. Nesu išdidus.

Eksmeras bei jo ištikimiausi pa-
laikytojai - Marijona Fergizienė ir 
Leonas Alesionka - po pralaimėtų 
Seimo rinkimų bus liūdni. Kan-
trybės! 2023-ųjų 
pavasaris neiš-
vengiamai ateis. 
Anykščių valdan-
čioji koalicija 
ir 2023-aisiais 
bus tokia, kokia 
yra dabar, tik 
partneriai vienas 
į kitą nebegalės 
žiūrėti. Ne iš mei-
lės juk jie savo skudurus krūvon 
susimetė...

Vicemeras, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis ir 2023-aisiais 
bus mero pavaduotoju. Visus 
šiuos ketverius metus jis rytais 

prieš veidrodį į save kreipsis 
,,labas rytas, mere“, nes žino tre-
niruočių naudą. Vicemero posto 
jis nepaliks, nes trys vaikai ir 
apskritai - kur tu čia nulėksi, kad 
ir dar labai jaunas. Kaip sakoma, 
jaunystė ir praktiškumas vienas 
kitam nemaišo. 

Administracijos direktorės 
pavaduotoja Veneta Veršulytė 
taip pat neturėtų spurdėti. jau 
vien dėl ankstenio pasitraukimo. 
Su K.Tubiu nesugyveno, jei ir su 
S.Obelevičiumi po vienu stogu 
netilps, vargu ar kas patikės, kad 
visi vyrai (t.y. merai) kiaulės. 

Administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė iš valdžios komandos 
yra pati mobiliausia. Viena vertus, 
ji tyli, rami, liauna, tad jeigu ir 

bus pakeista, 
tai nedaug kas 
ir pastebės. 
Kitas dalykas 
-  nagais ir 
dantimis direk-
torei laikytis 
kėdės lyg ir 
nėra didelio 
reikalo. Kai 
ją ,,dakasys“, 

susikraus rankinuką ir... tiu tiu... 
Nei namas, nei šeima, nei karvės 
jos Anykščiuose nelaiko. 

Bet kuriuo atveju - vieno 
žmogaus pakeitimas oro nepakeis. 
Dabartinė koalicija į 2023-ių-

jų rinkimus rinkėjų sąmonėje 
atkeliaus kaip nedalomas vienis. 
jie patys tai vieni kitus keiks (jau 
ir dabar keikia).Tačiau kai sėdi 
kebabų kioskelyje, rėkaut, jog esi 
vegetaras, gal ir smagu, tačiau 
tik visišką kalafiorą gali įtikinti 
mėsos nevalgyti.

Ir tada ant balto arklio vėl 
pasirodys K.Tubis. Turint omenyje 
politiko amžių ir stereotipinį baltų 
arklių suvokimą, kuris nepalankus 
ir patiems baltiems arkliams, ir 
juos regintiems asmenims, geriau 
būtų rodytis džipe. juodame.   

Aišku, Darbo partija, prie 
kurios ,,prifantazavau“ eksmerą, 
yra žiauriai sunkiai prognozuo-
jama. 2023-iaisiais ji gali būti ir 
ant bangos, ir pačioje giliausioje 
šachtoje. O dėl K.Tubio teisminio 
proceso eigos -  suprantu, kad 
mano prognozės tokios drąsios, 
lyg pats STT dirbčiau. Bet versiją 
aš leidžiu sau kelti, juolab kad 
neturite galimybių internete su 
manimi ginčytis...

2019-aisiais neapčiuopiau 
Anykščių valdančiosios koali-
cijos narių identiteto. Visi ,,prie 
chebros“... 

Totalus konformizmas, už kurį 
rinkėjai partijas vėl nubaus. 
Bet, taip sakant, ponai, čia jūsų 
reikalas. O aš einu vėl pasikalbėti 
su katėmis. Gal ir per Naujuosius 
jos kažką papasakos...

„...Tačiau kai sėdi keba-
bų kioskelyje, rėkaut, jog 
esi vegetaras, gal ir sma-
gu, tačiau tik visišką ka-
lafiorą gali įtikinti mėsos 
nevalgyti...“

Vidmantas ŠMIGELSKAS

(Atkelta iš 1 psl.)

- Kodėl vaikai auga, o mama ir 
tėtė neauga?

- Vaikai auga todėl, kad jiems 
greitai atsibosta seni drabužiai ir 
batai. O be to, dar yra labai įdomu, 
ką mama laiko viršutinėse spintos 
lentynose. Tėčiai, kurie užmirš-
ta, jog reikia liautis augus, tampa 
krepšininkais, o mamos -  maneke-
nėmis. Jeigu visi vyrai bus krepši-
ninkai, o moterys - manekenės, kas 
tada bus tėtėmis ir mamomis?

 
- Ar tikrai BMW yra geriau-

sias automobilis?

- Žinoma. Kuo trumpesnis žodis, 
tuo geresnis daiktas. Juk mama yra 
geresnė nei kaimynė?

- Bet senelė dar geresnė už 
mamą...

- Kas yra senelė? Tai juk mamos 
mama. Taigi du kartus mama, todėl 
ji yra dvigubai geresnė.

- Ar teisybė, kad vaikus atneša 
gandrai?

- Vasarą vaikus atneša gandrai. Ir 
žiemą vaikus gandrai neša, bet ne 
mums. Žiemą gandrai gyvena Af-
rikoje, ten susirenka viso pasaulio 
gandrai, todėl Afrikoje labai daug 
vaikų. Žiemą pas mus vaikų gali-
ma gauti ligoninėje, nes kiti paukš-
čiai jų nepaneša.

- Štai kodėl gydytojai dėvi bal-
tus chalatus! Jie nori būti pana-
šūs į gandrus!

- Ne. Tai gandrai prisiderino prie 
gydytojų.

- Iš kur gandrai gauna vaikus, 
kuriuos paskui išnešioja? 

- Ima iš sandėlio. Gandrai ant 
kojų turi tokius specialius žiedus, 
juos parodo vaikų sandėlio sandė-
lininkui ir tuomet jiems išduoda-
mas vaikas. 

- Kodėl žuvys plaukioja van-
denyje?

- O tu pats kada bandei plaukioti 
pievoje ar smėlyje? Žuvys paban-
dė. Nepatiko. Todėl jos ir įsikūrė 
vandenyje. 

- Vieni žmonės turi labai daug 
pinigų, o kiti pinigų neturi. Ką da-
ryti, kad turėtum daug pinigų?

- Gerai mokytis, kai pradėsi eiti 
į mokyklą.

- Jeigu gerai mokysiuosi - turė-
siu daug pinigų?

- Nebūtinai... Bet bent paban-
dyk. Tiesa, pinigus nebūtinai reikia 
užsidirbti, juos galima ir pavogti. 
Pavyzdžiui, apiplėšti banką.

- Bet, juk policija pagaus ir į 
kalėjimą pasodins...

- Tikrai tikrai pagaus. Todėl la-
biau apsimoka gerai mokytis. 

- Ar dramblys gali užpulti 
žmogų?

- Gali. Jei gatvėje sutiksi dram-
blį - neprasivardžiuok. Bet šiaip tai 
teta iš antros laiptinės pavojinges-
nė nei dramblys, negliaudyk prie 
jos durų saulėgrąžų...

- Kodėl varnos skraido?

- Todėl, kad tingi vaikščioti.

- Tėtė sako, kad ant šluotos 
galima skraidyti. Bandžiau, man 
nepavyksta. Kodėl?

- Norint pilotuoti šluotą, reikia 
atitinkamos kvalifikacijos. Vaikai 
ant šluotų neskraido, tik tetos. Kai 
kurios ir labai jaunos tetos jau gali 
skraidyti. 

- Kodėl žmonės medžioja žvė-
ris?

- Todėl, kad žvėrys žmonių me-
džioti nemoka. O tie, kurie moka, 
Lietuvoje negyvena.

- Kam katei keturios kojos?

- Kuo daugiau kojų - tuo geriau. 
Žmonėms tik dvi kojos duotos to-
dėl, kad turėdami keturias jie neiš-
gyventų. Jei mama turėtų keturias 
kojas – įsivaizduok, kiek namuose 
būtų batų... Kokio dydžio namų 
reikėtų? O keturkojis tėtė visuomet 
vėluotų į darbą. Juk rasti keturis to-
kius pat batus ir keturias vienodas 
kojines - nėra lengva.

- Kodėl medžiai rudenį nume-
ta lapus? 

- Jiems atsibosta seni lapai. Nori 
naujų.

- Kai gulime lovoje, ant pa-
galvės dedame galvą, o ne kojas. 
Kodėl?

- Taip patogiau žiūrėti televizorių. 

- Kas yra elektra?

-Elektra yra šaldytuvų, viry-
klių, lygintuvų ir skalbimo mašinų 
maistas. Tačiau ji nemėgsta žmo-
nių - kai tik žmogus prie elektros 
prisiliečia, jam elektra įkanda.   

- Jeigu kaimynė garsiai šaukia, 
jai turbūt labai skauda?

- Jeigu girdi ne tik kaimynės bal-
są, bet ir puodų barškėjimą, vadi-
nasi, skauda kaimynui. 

- Kodėl vyrai sako, kad mote-
rys yra blogos vairuotojos?

- Jie išsigalvoja. O visokius ke-
lio ženklus stato ir linijas ant kelių 
piešia vyrai. Ir tik todėl, kad su-
klaidintų moteris. 

- Ar esate buvęs Mėnulyje?

- Ne. Kai Mėnulis būna dangu-
je, aš miegu, o kai atsikeliu, jis jau 
būna dingęs. 

- Kodėl kas vyksta kitoje lango 
pusėje mes matome, o kas vyksta 
už sienos - nematome? 

- Jeigu sienos būtų peršviečia-
mos - niekas nieko nedirbtų, tik 
vieni kitus stebėtų. Dėl to ir buvo 
sugalvotos nepermatomos sienos. 

- Ką veikė žmonės senovėje, 
kai dar nebuvo kompiuterių?

- Senovėje, kai dar būdavo snie-
go ir šalčio, vaikai turėjo rogutes, 
pačiūžas ir dviračius. Nepatikė-
si, bet ant užšalusių kūdrų kartais 
čiuožinėdavo net keli vaikai.  

- O kodėl žolė žalia?

- Jeigu žolė būtų raudona - kar-
vėms galvas skaudėtų.

- Kas didesnis viršininkas 
- mūsų darželio direktorė ar 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas? 

- Abu jie labai svarbūs. Tik gali 
būti, jog Prezidentą tu susitiksi re-
čiau nei direktorę. 

- O ką dirba Prezidentas?

- Jo darbas panašus į darželio au-
klėtojos. Prezidentas turi prižiūrė-
ti, kad valstybėje būtų tvarka, kad 
darbai būtų atliekami laiku. 

- Ir kad visi laiku eitų pietų 
miego, rūpinasi Prezidentas?

- Panašiai... bet ne visai. Jis pri-
žūri, kad tie dėdės ir tetos, kurie 
turėtų dirbti, darbo metu nemie-
gotų.

- Ar žinote, kur yra Australija?

- Jeigu kiaurai perkastume že-
mės rutulį, tai išlįstume Australi-
joje. Tačiau tai daryti pavojinga 
- galima netyčia ne į Australiją pa-
taikyti, o į vandenyną. Prasigrau-
žus iki vandenyno, visą Lietuvą 
užlietų vanduo. Gal tik Gedimino 
pilis liktų sausa.

- Kodėl traukiniai važinėja tik 
bėgiais?

- Todėl, kad jie labai žiopli. 

- Vieni žmonės užauga labai 
dideli, o kiti būna mažesni? Ko-
dėl? 

- Norint užaugti dideliam, rei-
kia valgyti viską, ką liepia mama. 
Tiesa, jeigu valgysi ne tik mamos 
maistą, bet ir tortus bei daug sal-
dainių, užaugsi ne tik didelis, bet 
ir platus. 

- Kodėl kai kurie vaikai yra 
labai pikti?

- Gal todėl, kad jie nevalgo ko-
šės?

- Kodėl per Kalėdas žmonės 
tiek daug valgo?

- Todėl, kad žmonės labai bijo 
savo mamų ir močiučių.  

- Ar aš užaugęs tapsiu Kalėdų 
Seneliu?

- Jeigu turėsi žmoną ir vaikų, bū-
tinai tapsi Kalėdų Seneliu.

Rimtai - su Kalėdų Seneliu
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2020m. sausio 5 d. 16 val. Anykščių vadovų klubas, Rokiškio verslo klubas, Anykščių menų centras 
ir Kalėda kviečia į renginių ciklo „Kalėdų rezidencija 2019 Anykščiai“ baigiamąjį koncertą Anykščių 
Koplyčioje (Vilniaus g. 36, Anykščiai). 

Koncertuos
Anykščių svečiai - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Karališkosios muzikos akademijos 

Londone absolventas, pianistas Mantautas Katinas ir fleitininkas Justinas Mačys.
Anykštėnai -  Purcell mokyklos Londone, Jungtinėje Karalystėje, mokinė, pianistė Milda Dauno-

raitė ir anykštėnas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas, baritonas Tomas Tuskenis.

Kviečiame pasiklausyti lyriškų, temperamentingų, virtuoziškai atliekamų kūrinių, kurie kiekvienam 
suteiks puikių, šventinių emocijų. 

Po koncerto visus pakviesime pabendrauti, pasivaišinti.
Koncertas nemokamas. Pradžia 16 val. Kviečiame atvykti su šeima, kolegomis, draugais.

2020 m. sausio 5 d. 16 val. 
Anykščių Koplyčioje (Vilniaus g. 36, Anykščiai)

 

BAIGIAMASIS „KALĖDų REzIDENCIJA 2019 ANyKŠČIAI“ KONCERTAS

Informacinis rėmėjas

Anykščiuose, įtariama, nužudyta senolė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apskrities vyriausias policijos komisariatas praneša, 
jog gruodžio 23 dieną apie 18 valandą Anykščiuose, K. Ladigos 
gatvėje, bute, rastas mirusios moters (g. 1928 m.) kūnas su krau-
josruvomis.

Senolės butas - dviejų galų me-
diniame name. Namą močiutė da-
lijosi su metais jaunesne seserimi 
- viena sesė gyveno viename namo 
gale, kita - antrajame.  Abi turėjo 
atskirus įėjimus.

Vakar, gruodžio 27-ąją, ,,Anykš-
tos“ žurnalistui dieną atvykus į 
K.Ladigos gatvę, jaunesnioji sesė 
buvo kieme, tačiau kol priparka-
vome automobilį, ji užsidarė savo 
bute. ,,Neįsileisiu, bijau“, -  sakė 
močiutė, tačiau per uždarytas du-
ris su žurnalistu sutiko pasikalbėti. 
Pasak močiutės, tarp jos ir sesers 
butų net trys sienos, todėl įtartinų 
garsų, sklindančių iš sesers namo 
galo, nei gruodžio 23-iąją, nei 
gruodžio 22-ąją pašnekovė tikino 
negirdėjusi. Gruodžio 23-iąją at-
vyko mirusios močiutės anūkas ir, 
kai neprisibeldė pas savo močiutę, 
užėjo pas jos seserį. Po kurio laiko 
anūkas apie tai, kad negali patekti 
pas močiutę, pranešė savo mamai, 
o tuomet buvo pranešta policijai 
ir, išlaužus buto duris, patekta į 
vidų. ,,Aš jos nemačiau. Sakė, jog 
to vaizdo man matyti nereikia“, - 
,,Anykštai“ dėstė mirusios močiu-
tės sesuo. ,,Laikysiuosi. Bijau, bet 
neturiu kur išvažiuoti. Mano vaikai 
jau mirę“, - žurnalistui atsisveiki-
nant palinkėjus stiprybės, atsakė 
devyniasdešimtmetė.

Policijos pareigūnai nedrįsta vie-
nareikšmiškai teigti, kad 91 - erių 
metų močiutė buvo nužudyta. 

Pasak Utenos apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato atsto-

vės spaudai Violetos Ginaitienės, 
,,nužudymas yra tik viena iš mir-
ties priežasties versijų“. Tačiau pa-
prastai, jeigu tikimybė, kad miręs 
asmuo buvo nužudytas, yra nedi-
delė, tokios versijos pareigūnai į 
viešumą nepaleidžia. 

Tragedijos K.Ladigos gatvėje 
atveju, panašu, jog policijos pa-
reigūnams jau po pirminės kūno 
apžiūros tapo aišku, kad močiutė 
mirė ne natūralia mirtimi. Tikėtina, 
kad močiutė į buto vidų pati įsilei-
do žudiką ar žudikus, o šie, padarę 
savo juodą darbą, išeidami iš lauko 
pusės užrakino duris.   

Penktadienį, gruodžio 27-ąją, 
teismo medicinos ekspertų išvadų 
dėl mirties priežasties dar nebuvo. 
Gruodžio 24-26-ąją ekspertai, kaip 
ir visa Lietuva, nedirbo...

Anykščių rajono policijos ko-
misariatui nuo rudens vadovau-
jantis Jonas Cicėnas į K.Ladigos 
gatvės tragediją žiūrėjo realistiš-
kai. ,,Nuo tokio įvykio - nė viena 
gyvenamoji vietovė nėra apsaugo-
ta“, - ,,Anykštai“ sakė mūsų rajo-
no policijos viršininkas. Prieš tap-
damas Anykščių rajono policijos 
viršininku, J.Cicėnas dešimt metų 
vadovavo Visagino policijai. Pasak 
pareigūno, veiklos specifikos skir-
tumas tarp Visagino ir Anykščių 
- tik prižiūrimos teritorijos dydy-
je: Visaginas, žinia, neturi rajono. 
,,Nusikalstamos veikos ir pažeidi-
mai yra vienodi visoje Lietuvoje“,  
-  kalbėjo Anykščių policijos virši-
ninkas J.Cicėnas.  

Anykščių K.Ladigos gatvė, regis, rami ir saugi, tačiau tik iš pirmo žvilgsnio. Prieš šventes viename 
iš šios gatvės namų, kaip įtariama, buvo nužudyta močiutė.   

Policija užantspaudavo buto, kuriame rasta negyva moteris, 
duris.

Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Jonas Cicė-
nas sako, jog nuo tragedijos, kokia įvyko K.Ladigos gatvėje, ne-
apsaugota jokia gyvenamoji vietovė.
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„Vilko vaikų“ būta ir Anykščių krašte
Vytautas BAGDONAS

Prieš penketą metų pasirodžiusi Lotaro Klafso (Lothar Klafs) 
knyga lietuvių ir vokiečių kalbomis „IR VISGI MES IŠGyVE-
NOME“ („DOCH WIR ÜBERLEBTEN“) atskleidė žiaurius įvy-
kius Karaliaučiuje (Kionigsberge, Kaliningrade), kai 1945 metų 
balandžio mėnesį Raudonoji armija užėmė miestą ir prasidėjo 
vokiečių tautos genocidas. Per Klafsų šeimos likimą knygoje buvo 
parodyta namus, darbus, ramybę, pragyvenimo šaltinius, arti-
muosius savo krašte praradusių žmonių klajonių ir išlikimo is-
torija, išsamiai vaizduojamas  lietuvių gailestingumas šiems karo 
nuskriaustiesiems, pavadintiems „vilko vaikais“, likimas Lietu-
voje. Pasirodo, Klafsų šeimos atžalos, virtę „vilko vaikais“, pasie-
kė net Anykščių kraštą, kur sutiko gerų, nesavanaudžių žmonių, 
ištiesusių pagalbos ranką nelaimingiesiems. Knygos autorius Lo-
taras Klafsas ir po daugelio metų tas geradarystes prisimena, su 
padėka atsiliepia ir apie anykštėnus, gelbėjusius jų šeimą nuo vi-
sokių negandų, ir apie Anykščių rajono savivaldybę bei „Anykš-
tos“ laikraštį, kurių rūpesčiu po daugelio dešimtmečių vėl buvo 
atnaujintos senos pažintys, atsirado galimybė atsidėkoti visiems 
geradariams.

Bet apie visa tai norisi papasakoti iš pat pradžių...

Praradus savuosius namus...

Raudonajai armijai 1945-ųjų 
balandžio mėnesį užėmus Ka-
raliaučių, sutriuškinus vokiečių 
kariuomenės likučius, čia pradė-
jo pildytis Baltarusijos III- iojo 
fronto štabo propagandisto,  ra-
šytojo Iljos Erenburgo pranašiški 
žodžiai, išspausdinti specialiose 
skrajutėse, dalijamose sovietinės 
kariuomenės kariams: „Žudykite! 
Žudykite! Juk nėra tokio tarp jūsų, 
kuriam būtų nekaltų vokiečių. 
Kalti visi – ir gyvieji, ir negimę! 
Prievartaukite vokiečių moteris ir 
taip palaužkite jų rasinį išdidumą. 
Paimkite jas sau kaip grobį. Žu-
dykite, šlovingieji ir nenugalieji 
raudonarmiečiai!...“ 

Masinis civilių žmonių plėšimas, 
prievartavimas ir žudymas, tikras 
genocidas prieš ten gyvenusius 
vokiečių tautybės žmones – tokia 
buvo Raudonosios armijos,  įžen-
gusios į Karaliaučiaus sritį, „vizi-
tinė kortelė“. Dauguma gyvento-
jų po nuolatinių bombardavimų, 

mūšių prarado savo būstus, neteko 
viso turto. Apie kokius nors nuola-
tinius darbus, taigi, ir pragyvenimo 
šaltinius, negalėjo būti ir kalbos. 
Raudonajai armijai užėmus Kara-
liaučių, suiro visa gyventojų aprū-
pinimo sistema.  Nebuvo elektros, 
dujų, vandens, neveikė kanaliza-
cijos sistema, sutriko parduotuvių 
darbas. Kai kurie gyventojai dar 
šiaip ne taip vertėsi iš turėtų ir pa-
slėptų atsargų, kiti badavo,  mirė 
iš alkio. Kaip rašoma knygoje, 
dėl blogos mitybos, šiltinės ir kitų 
nepagydomų ligų jau pirmaisiais 
pokario metais mirė tūkstančiai 
žmonių. Dauguma, siekdami iš-
gyventi patys ir išgelbėti nuo bado 
savo šeimas, elgetaudavo, pasiek-
davo netgi tolimiausius Lietuvos 
kaimus ir miestelius. Elgetomis 
tapdavo būriai vaikų. Jie, atkirsti 
nuo tėvų, šeimų, praradę vaikys-
tės džiaugsmus, pavirtę elgetomis, 
buvo vadinami „vilko vaikais“.  
„Vilko vaikai“ elgetaudami pa-
siekdavo Lietuvą, čia gaudavo ir 
pavalgyti, ir į krepšelius dosnūs 

lietuviai maisto įdėdavo. Žinia, 
kad Lietuvoje „vilko vaikai“ yra 
šelpiami, kad čia gyvena gailestin-
gi žmonės, atjaučiantys nuo karo 
nukentėjusius, kad  galima pas lie-
tuvius įsidarbinti ir taip išgyventi, 
netgi Karaliaučiaus krašte likusias 
šeimas išmaitinti, netruko pasklis-
ti. Ir į Lietuvą pradėjo masiškai 
plūsti tiek „vilko vaikai“, tiek ir 
suaugusieji. Tokios kelionės buvo 
labai pavojingos. Kartais bėglius, 
važiuojančius be bilietų trauki-
niu, palydovai be jokios sąžinės 
graužaties tiesiog išstumdavo iš 
važiuojančio traukinio: nelaimė-
liai sunkiai susižalodavo arba užsi-
mušdavo. Pakliuvus raudonarmie-
čiams ar čekistams, grėsdavo ilgi 
metai kalėjime, darbo stovyklose. 
Lietuviai - be namų, pragyvenimo 
šaltinio, giminių likusių vokiečių 
gelbėtojai - irgi rizikavo pakliū-
ti į kalėjimą ar Sibirą už paramą 
„fašistams“. Bet tie nelaimingi 
„fašistai“ masiškai bėgo į Lietuvą, 
kur surasdavo antruosius namus, 
prieglobstį, atjautą, pagalbą.  Lie-
tuvių geraširdiškumą teko pajusti 
ir penkiolikmečiui Lotarui (knygos 
autoriui), taip pat vyresniajam jo 
broliui, septyniolikmečiui Horstui, 
kurių Lietuvoje suelgetauti maisto 
produktai labai padėjo Karaliaučiu-
je likusiems artimiesiems. 1947-
ųjų pavasarį į Lietuvą nusprendė 
traukti visa jų  šeima. Kartu su mo-
tina, Lotaru ir Horstu  į traukinį, 
važiavusį Kauno kryptimi, įlipo ir 
keturios mergaitės : trylikos metų 
Inge, devynerių Doris, ketverių 
Helga ir pusantrų metukų Aneli-
ja (Annelie). Tiesa, Klafsų šeima 
buvo kur kas gausesnė. Tiktai šios 
šeimos maitintojas tėvas jau buvo 
pakliuvęs į belaisvių stovyklą, 
vyriausiasis Kraftų sūnus Hansas 
kariavo, buvo sužeistas, pargrįžęs 
namo sukūrė šeimą, dirbo kepėju, 
gyveno atskirai nuo šeimos,  Her-
bertas buvo paimtas į kariuomenę 
ir ten žuvo. Atskirai nuo savo šei-
mos, brolių bei seserų gyveno ir 
Ursula, pasinėrusi į savos šeimos 
rūpesčius ir darbus. Laimingo atsi-
tiktinumo dėka jai pavyko pabėgti 
į Vokietiją dar prieš įsiveržiant į 
Karaliaučių Raudonosios armijos 
daliniams...

Iš Kauno pasiekė Anykščius

Po didelių vargų, rūpesčių Kraf-
tų motina su šešiais vaikais pasiekė 
Kauną. Tai buvo 1947-ųjų kovas. 

„...Horstas mus nuvedė į neto-
liese esančią pašiūrę. Ten glaudėsi 
2-3 paaugliai vokiečiai. Horstas 
juos pažinojo  iš paskutinio apsi-
lankymo Kaune. Jie  patarė nueiti 
į miesto centrą, nes ten yra turgus. 
Jis veikia kiekvieną darbo dieną. 
Mes ėjome snieguotomis gatvėmis 
į turgaus pusę. Anelija sėdėjo ant 
rogučių. Tikriausiai atrodėme labai 
varganai ir sukėlėme lietuvių mo-
terų gailestį. Praeidamos jos nė ne-
prašytos duodavo mums duonos iš 
savo krepšelių arba keletą rublių. 
Buvome be galo dėkingi ir sujau-
dinti. Po ilgų badavimo, skurdo, 
savivalės ir pažeminimo mėnesių 
sutikome geraširdžius žmones, 
kurie pasidalijo su mumis duona. 
Kol atėjome iki turgaus, gavome 
duonos, kurią išbadėję tuoj pat su-
valgėme. Dabar kankino troškulys. 
Turgaus pakraštyje radome ramią 
vietelę. Ėjome prie prekystalių, 
kur buvo parduodamas ne tik pie-
nas, bet ir kakava. Mūsų žvilgsnius 
žmonės suprato be žodžių. Mums 
paduodavo stiklinę pieno ar kaka-
vos. Buvome labai laimingi. Prie 
mūsų priėjo jauna moteris. Ji šiek 
tiek kalbėjo vokiškai ir suprato 
mūsų sunkią padėtį. Iš daugelio 
elgetaujančių vokiečių vaikų Lie-
tuvos žmonės sužinojo, koks gy-
venimas rusų okupuotoje Šiaurės 
Prūsijos teritorijoje. Iš mūsų var-
ganų drabužių ir apavo suprasda-
vo, kad mes vokiečiai. Jaunoji mo-
teris mus, visus 7, pakvietė į savo 
butą. Ten pernakvojome tuščiame 
bute, ant plikų grindų. Sekantį rytą 
vėl išėjome į turgų. Kaip ir praė-
jusią dieną, mes prašėme duonos 
ir atsigerti. Ką mums beliko dary-
ti? Žmonės ir neprašyti duodavo 
maisto, o kartais ir pinigų...“,– pri-
siminimų knygoje „Ir visgi mes iš-
gyvenom“ rašo Lotaras Klafsas.

Toliau knygoje pasakojama, 
kaip nepažįstami geri žmonės, pa-
gailėję pačių jauniausių  šeimos 
mergaičių, jas laikinai priglaudė 
pas save. Na o vyresnieji Klafsų 
šeimos nariai ėjo po kaimus, „kur 

akys veda“, nuo vieno ūkininko 
pas kitą. Ir niekas neišvarė, visur 
jie gaudavo pastogę, maisto, na-
kvynę. Ypač malonu būdavo elge-
taujantiems vokiečiams, kai kuri 
nors ūkininko šeima pakviesdavo 
kartu pavakarieniauti prie bendro 
stalo, paklodavo nakvynei rūbų ant 
plačių suolų...Taip ištisas savaites, 
mėnesių mėnesius Klafsai išvaikš-
čiojo „skersai ir išilgai Lietuvą“, 
elgetaudami, eidami nuo trobos 
prie trobos. Kartą elgetaudami per 
rugiapjūtę  jie užsuko į vieną ūkį. 
Ten, tvarkydami kuliamąją mašiną 
vyrai broliams Horstui ir Lotarui  
papriekaištavo, kad tokie stiprūs 
vaikinai, ne dirba, o elgetauja. Šie 
mielai sutiko padirbėti, patalkinin-
kauti ūkininkams. Ir ne tiktai tuo-
met darbavosi Lietuvos ūkiuose, 
bet dargi padėjo surasti kuliamo-
sioms mašinoms ar kitokiai žemės 
ūkio technikai atsarginių dalių. Dėl 
to, smarkiai rizikuodami savo svei-
kata ir gyvybe, grįždavo į Karaliau-
čiaus sritį, kur dar nuo karo laikų 
laukuose styrojo nenaudojamos, 
niekam nereikalingos kuliamosios. 
Paskui su atsarginėmis dalimis vėl 
slapta lipdavo į pakeleivingus ke-
leivinius ar krovininius traukinius, 
važiuojančius į Lietuvos pusę...

„Bedirbdami atsitiktinius dar-
bus atsidūrėme Anykščių miestelio 
(apie 15 000 gyventojų) apylinkė-
se. Čia lyg susibūrėme į centrą, jau 
orientavomės, kur esame, jau lyg ir 
susipažinome su Lietuva. Čia buvo 
geležinkelis, kuris vedė į penktą 
pagal dydį Lietuvos miestą Pane-
vėžį, o iš ten – į Šiaulius. Iš Šiau-
lių buvo galima važiuoti į Tilžę, 
Insterburgą, Karaliaučių. Tai buvo 
gera proga nuvykti į tėvynę. Mes 
apsistojome šioje kaimiškoje vie-
tovėje, kurioje gyveno geri žmo-
nės“,– prisiminė knygos autorius 
apie įsikūrimą Anykščiuose.

Įsimintinos dienos Anykščių 
krašte

Savo knygoje Lotaras Klafsas 
nemažai vietos skiria Anykščių 
kraštui, iš kurio jis išsivežė malo-
nius prisiminimus.

Knygos autorius Lotaras Klafsas (Lothar Klafs) savo laimingos 
vaikystės metais – 1940-aisiais. O dar po kelerių metų likimo 
smūgiai jį išvarys iš gimtųjų vietų ir pavers „vilko vaiku“.

1948-ųjų Kalėdos jau Vokietijoje, Naumburge. Po visų vargų ir klajonių Klafsų šeima dabar  gali 
galvoti apie ramią ir sočią ateitį. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę : Doris, Anelija (Annelie), Helga ir 
motina. Antroje eilėje iš kairės į dešinę : Horstas, Inge, Lotaras.

(Nukelta į 13 psl.)
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ugnis ir paguoda. 
Dokumentinis filmas, skirtas 
Lietuvos jėzuitų metams. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Stebuklingas stalelis 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Septyni pasauliai, viena 
planeta. Azija 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų jaunikliai. Pirmi gy-
venimo metai 
13:45 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenimo spalvos. 
Kalėdos. (kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Fortūnos šypsena. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Snieguolė ir medžioto-
jas N-14. 
23:35 40 dienų ir 40 naktų 
N-14. 
01:10 Pasaulio dokumentika. 
Septyni pasauliai, viena 
planeta. Azija (kart.).

07:05 Medžioklės sezonas 
atidarytas 2! (k) 
08:35 Tomas ir Džeris. 
Mažieji Kalėdų Senelio pa-
galbininkai 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
10:00 Piratai! Nevykėlių 
kompanija 
11:45 Skūbis Dū 
13:30 Piko valanda N-7. 
15:30 Šnipas ne savo noru 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai. SUPERFINALAS. 
22:10 Šeimynėlė N14. 
00:15 Ačiū už Jūsų tarnybą 
N14. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Iš vabalų gyvenimo” 
N-7
13:50 “Slaptasis agentas 
Maksas” N-7
15:40 “Urmu pigiau 2” 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 “Transporteris 2” N-7
00:05 “Robinas Hudas” N-14 
(kart.)

06:30 „Giants Live“ pasau-
lio galiūnų čempionatas. 
Mančesteris, Jungtinė 
Karalystė (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas. Belfastas, 
Šiaurės Airija. 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:35 “Geriausias žmogaus 
draugas” (k) 
11:40 “Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu” N-7. 
12:45 “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 čem-
pionatas. Nevėžis - Pieno 
žvaigždės. 
19:30 Žandaras ir žandariu-
kės N-7. 
21:30 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:30 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:25 Nudėti Giunterį (k) 
N14. 
01:05 Skautai prieš zombius 
(k) N14. 

06:05 “Akloji” (k) 
07:05 Karališkasis Kalėdų 

pokylis (k)N-7.
08:45 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:40 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:55 “Akloji” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Džino viešnagė 
Italijoje. Saulėtos salos” 
13:00 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:15 “Akloji” 
18:15 “Būrėja” (k) 
19:15 Kalėdų sutartis N-7. 
21:00 Viskas, ką turėjome 
N14. 
23:10 Tyla S. 
02:10 Toks pat kitoks kaip aš 
(k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Naktis Manhatane. 
Česlovas Gabalis ir instru-
mentinis ansamblis „Vilniaus 
divertismentas“. (kart.).
07:10 Kultūros diena (kart.).
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:10 Muzikinis intarpas.
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
Programa apie dailę. (kart.).
13:05 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
15:00 Muzikinis intarpas.
15:10 Olimpinio sidabro žings-
niai. Antanas Mikėnas. (kart.).
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kremliaus Trojos arklys 
20:20 Kūrybingumo mokykla. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Stebuklas. N-7.
23:00 Istorijos detektyvai. 
23:50 Kūrybingumo mokykla. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Mokslo sriuba. (kart.).

06:30 “Televitrina”. 
06:45 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:40 “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 “Besikeičianti planeta” 
(kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Besikeičianti planeta” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pavojingiausi Indijos 

keliai” N-7
16:00 “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”. 
22:10 “Aukščiausia pavara” 
N-7

07.15 TV parduotuvė.
07.30 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 „Neprijaukinti“ N-7.
09.00 Mano vieta. Aktualioji 
dokumentika. 2019.
09.30 „Neprijaukinti“ N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis. Tenison“ 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 Vyrų šešėlyje 8. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
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. 
10:05 Klausimėlis. 
10:25 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 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. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 
4 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 Premjera. Tikrasis 
genijus N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).

06:00 Piratai! Nevykėlių kom-
panija (k) 
07:45 Sniego karalienė 
09:10 Kaip prisijaukinti slibiną 

11:00 Haris Poteris ir netikras 
princas N-7. 
14:00 Krokodilas Dandis N-7. 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
16:40 Šrekas 2 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Zoologijos sodo prižiū-
rėtojas N-7. 
21:35 Lietuviški svingeriai 
N14 
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Lietuviški svingeriai. 
N14. 
23:30 Pasižadėjęs kitai N14. 
01:40 Šeimynėlė (k) N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Žuvėliokai”
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “La Maistas”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
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 “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 “Kalėdinis firmos vaka-
rėlis” N-14
00:05 “Transporteris 2” N-7 
(kart.)

06:30 “CSI. Majamis” (k) N-7
07:25 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k)
08:35 “Stoties policija” (k) 
N-7
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:30 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7
11:30 “Nusikaltimų tyrėjai” 
(k) N-7
12:35 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:55 “Stoties policija” N-7
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:30 Betsafe–LKL čempio-
natas. Juventus - Žalgiris. 
21:00 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas N-7
23:35 Troja (k) N14. 
02:30 “Narkotikų prekeiviai” 
(k) N14. 

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” (k) 
10:20 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 

13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:10 “Keista šeimynėlė” 
13:35 “Antinas Gudruolis” 
14:00 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 Kalėdų sutartis (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:10 “Būk su manim” N-7. 
18:30 “Keršto gėlės” 
19:20 Kalėdos vos ne šuniui 
ant uodegos N-7. 
21:00 “”Velvet” kolekcija” 
N14. 
23:10 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiaze tik merginos. 
(kart.).
07:15 Kūrybingumo mokykla. 
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
13:05 Savaitė. 
14:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:50 Eduardo Balsio gala 
koncertas. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 

16:05 Drakoniukas Kokosas 
1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 
17:05 Ieškok manęs 
Paryžiuje 2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
19:00 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. 
19:25 Mes tikime „Amazon“ 
20:20 Kūrybingumo mokykla. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Bilė. N-7.
23:15 Neužmiršti. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “Televitrina”. 
06:40 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:40 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Mikė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saldainiukas” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Mikė” 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 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Terry Crewsas gelbsti 
Kalėdas” 

21:00 “Glostyk Bobiką”. N-14
21:30 “Patrulių zona” N-14
23:20 “Kruvinos skerdynės 
Teksase” S
01:00 “Svieto lygintojai” N-7

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. 
11.00 Skyrybos. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mano vieta. 
12.50 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. D.Pancerovas ir 
B.Davidonytė. 
16.00 Reporteris
16.20 Sportas
16.28 Orai
16.30 „Viešnia iš ateities“ 
18.00 Reporteris
18.20 Sportas
18.28 Orai.
18.30 „Kartą po 20 metų”. 
N-7.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A.Valinskas. 
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.30 Reporteris.
22:50 Sportas
22.58 Orai.
23.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
00.00 Skyrybos. 
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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 39-asis tarptautinis 
festivalis „Rytojaus cirkas“ 
10:55 Premjera. Kaip iš-
gelbėti Kalėdas? 
12:30 Nikas. Kelionė į 
žvaigždes 
13:50 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės dainos.
14:05 Klausimėlis. (kart.).
14:35 Dviračio žinios. 
Nacionaliniai humoro 
asociacijos apdovanojimai 
H.A.H.A 2019 (kart.).
16:05 „2 Donatai“ – grupė 
verta milijono! 
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Naujieji su „Dviračio 
žiniomis“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Metų panorama.
22:00 LRT Metų apdovano-
j imai. Iškilmingas Naujųjų 
metų sutikimas. 
23:57 LR Prezidento 
Gitano Nausėdos naujame-
tinis sveikinimas Lietuvai.
00:02 LRT Metų apdovano-
j imai. Iškilmingas Naujųjų 
metų sutikimas. Ved. E. 
Daugėlaitė ir G. Masalskis 
(tęsinys).

06:00 Šrekas 2 (k) 
07:40 Madagaskaras 
09:15 Katės ir šunys N-7
11:00 Haris Poteris ir mir-
ties relikvijos. 1 dalis N-7. 
13:50 Krokodilas Dandis 
2 N-7. 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
16:45 Piko valanda 3 N-7. 
18:30 Žinios.
19:50 Sportas.
19:57 Orai.
20:00 Naujieji su LNK šei-
ma. N-7 . 
23:58 Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Gitano Nausėdos naujame-
tis sveikinimas.
00:00 Muzikinė kaukė. 
Šventinė puota. 

06:20 “Televitrina”. 
06:35 “Keista magija” 
08:20 “Sniegas” 
10:10 “Drakonų kova. 
Evoliucija” N-7
11:50 “Kaimiečiai 
Beverlyje” N-7
13:35 “Erelis Edis” N-7
15:40 “Narnijos kronikos: 
l iūtas, burtininkė ir drabu-
žių spinta” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Ledynmetis. 
Mamuto Kalėdos” 
19:55 “Vienas namuose 5. 
Šventinis apiplėšimas” N-7

21:40 “Kastyčio Kerbedžio 
jubil iejinis koncertas 
Amžinai”.
23:40 “Ingos Valinskienės 
naujametis koncertas Aš 
laimINGA”.
23:58 Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Gitano Nausėdos nauja-
metis sveikinimas.
00:00 “Ingos Valinskienės 
naujametis koncertas Aš 
laimINGA”. 
02:00 “Auksiniai svogū-
nai”. 

06:20 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” (k) 
07:20 Šiaurinių elnių šei-
myna (k) 
08:25 “Gyvūnijos stebu-
klai” 
10:35 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji (k).  
13:05 Jazzu ir D. 
Montvydo muzikinė dviko-
va “Red Bull Soundclash”. 
15:30 40-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas 
17:25 Visiškai slaptai N-7. 
19:10 Nacionalinis saugu-
mas N-7. 
21:00 Pasimatymo fi lmas 
N14. 
22:40 Pinigų traukinys 
N14. 
00:45 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas (k) 
N-7. 

06:35 “Tėvas Motiejus” 
N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 

vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” (k) 
10:20 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Antinas Gudruolis” 
14:15 Kalėdos vos ne šu-
niui ant uodegos (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:25 “Keršto gėlės” 
19:15 Kalėdos ir pabėgusi 
nuotaka N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Salos žaizdos 
N14. 
22:55 Naujametinis trauki-
nys N14. 
00:35 “Senojo Tilto pa-
slaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istori jos. 
07:00 Kultūros diena 
(kart.).
07:25 Krikščionio žodis. 
(kart.).
07:40 Drakoniukas 
Kokosas 1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Kalėdų pasaka 
„Šokio karalienė ir giri-
niai“. VIII teatralizuotas 
vaikų ir jaunimo menų 
festivalis.

14:05 Muzikinis intarpas 
(kart.).
14:15 Pasaulio dail iojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Rusijos „Didysis prizas“. 
16:30 Rokas Radzevičius. 
Roko opera „Jūratė ir 
Kastytis“. 
18:00 Metų „Kultūros die-
na“.
19:00 Ievos Narkutės 
koncertas „Kai muzika 
baigias“.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Ugnies medžioklė 
su varovais. Miuziklas. 
23:20 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Parranda Polar“. 
23:57 LR Prezidento 
Gitano Nausėdos nau-
jametinis sveikinimas 
Lietuvai.
23:59 Laikrodis+Himnas.

06:30 “Televitrina”.
06:45 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:40 “Kobra 11” (kart.) 
N-7
08:35 “Mikė” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saldainiukas” 
(kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Mikė” 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 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Terry Crewsas 
gelbsti Kalėdas” 
21:00 “Glostyk Bobiką”. 
N-14
21:30 “Gwen Stefani. Tu 
dovanoji man Kalėdas” 
22:20 “MTV vaizdo klipų 
apdovanojimai 2019”
01:00 “Kung Fu Joga” 
N-14

06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
TV žurnalas. Vedėja L. 
Pil ipavičienė.
07.00 „Moterų daktaras“ 
N-7
10.00 „Neprijaukinti“ N-7.
11.10 „Aš myliu savo vyrą“ 
N-7.
12.20 TV parduotuvė.
12.35 „Aš myliu savo vyrą“ 
N-7.
16.00 Reporteris.
16:20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Viešnia iš ateities“ 
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Komiko va-
karas. Dalyviai: 
A.Orlauskas, R.Šilanskas, 
J.Zavaliauskas ir kit i. N-7
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten su 
A.Tapinu. Naujametinis 
šou. N-7
01.00 Humoro magistrai. 
N-14.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Var to to jų  kon t ro lė . 
(kar t . ) .
07 :00  K lausk i te  dak ta ro . 
(kar t . ) .
08 :00  Metų  panorama 
(kar t . ) .
09 :00  Vakaras  su  Ed i ta . 
(kar t . ) .
10 :00  Nau j ie j i  su 
„Dv i rač io  ž in iomis “ 
(kar t . ) .
10 :55  Šv.  M iš ios 
Pasau l ine i  ta ikos  d iena i . 
Ties iog inė  t rans l iac i ja  i š 
Va t i kano.
12 :40  Vienos  f i l ha rmon i -
j os  o rkes t ro  Nau jamet is 
koncer tas  2020. 
15 :20  Muz ik in is  in ta r -
pas .
15 :45  Premjera . 
Za lcburgo  i s to r i ja  N-7 . 
17 :25  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i 
18 :00  Kas  i r  kodė l? 
18 :30  Gyč io 
Paškev ič iaus  koncer tas 
„Draugams“ .
20 :25  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
20 :59  Lo te r i ja  „Jėga“ .
21 :00  Premjera . 
Br idž i tos  Džouns  kūd ik is 
23 :00  Me i lė  an t  ledo 
N-7 . 
00 :25  Za lcburgo  i s to r i ja 
N-7 .  (kar t . ) .

06 :00  Sn iego  kara l ienė 
(k ) 
07 :20  Madagaskaras  (k ) 
08 :50  Kempin iukas 
P lač iake ln is 
10 :20  Pe lės  medž iok lė 
12 :15  Har is  Po ter is  i r 
m i r t ies  re l i kv i jos .  2  da l i s 
N-7 . 
14 :45  Šėton iškas  sandė -
r i s  N-7 . 
16 :35  Mano super  buvu -
s io j i  N-7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .
19 :27  Ora i .
19 :30  Betmenas  pr ieš 
Supermeną.  Te is ingumo 
aušra  N-7 . 
22 :30  Pag i r ios  3 :  ve ln ia i 
ž ino  kur  N14. 
00 :35  Karš tas  kub i las  - 
la iko  maš ina  2  (k )  S . 

06 :30  “Te lev i t r ina” . 
06 :45  “Vienas  namuose 
5 .  Švent in is  ap ip lėš i -
mas”  N-7  (kar t . )
08 :25  “Sn iegas  2 ” 
10 :05  “Eragonas”  N-7
12:05  “Und inė lė ” 
13 :50  “Bo l tas ”  N-7
15:35  “Narn i jos  k ron i -
kos .  Pr incas  Kasp i janas” 
N-7  (kar t . )
18 :30  “TV3 ž in ios ” . 
19 :22  “TV3 spor tas ” . 
19 :27  “TV3 ora i ” . 
19 :30  “Pe lenė”  N-7
21:35  “Ned ide lė  pas lau -
ga”  N-14

22:25  “Vik ing lo t to ” . 
22 :30  “Ned ide lė  pas lau -
ga”  N-14
23:55  “Ka lėd in is  f i rmos 
vakarė l i s ”  N-14  (kar t . )
01 :50  “Tėvynė”  N-14

06:05  “Gyvūn i jos  s tebu -
k la i ”  (k ) 
07 :10  Vis iška i  s lap ta i  (k ) 
N-7 . 
08 :55  40-as is  Pasau l in is 
ry to jaus  c i rkas  (k ) 
10 :50  Nac iona l in is  sau -
gumas (k )  N-7 . 
12 :30  “Rondo”  gyva i . 
A leksandro  Ivanausko-
Faros  jub i l i e j in is  tu ras 
per  L ie tuvą
15:00  42-as is 
Tarp tau t in is  Monte  Kar lo 
c i rko  fes t i va l i s 
17 :30  A tsarg in ių  suo le l i s 
N-7 . 
19 :10  Skorp ionų  kara l ius 
N-7 . 
21 :00  K ieč iaus i  Spar tos 
vy ra i  N14. 
22 :30  Pas imatymo f i lmas 
(k )  N14. 
00 :00  P in igų  t rauk inys 
(k )  N14. 

06 :35  “Tėvas  Mot ie jus ” 
N-7 . 
07 :50  “Nek lausk  me i lės 
vardo” 
08 :50  “Me i lės  sparna i ” 
09 :50  “Ak lo j i ”  ( k ) 
10 :20  “Ak lo j i ” 
12 :00  “B jaurus is  anč iu -

kas  N iu jo rke”  N-7 . 
13 :00  “R i te r ių  p r incesė 
Ne la ” 
13 :25  “Ke is ta  še imynė lė ” 
13 :50  “Muča Luča”  N-7 . 
14 :15  Ka lėdos  i r  pabė -
gus i  nuo taka  (k )  N-7 . 
16 :00  “Svarag in i .  Amž ina 
d raugys tė ”  N-7 . 
17 :00  “Būk  su  man im” 
N-7 . 
18 :25  “Kerš to  gė lės” 
19 :15  L inksmų Ka lėdų! 
N-7 . 
21 :00  Prancūz iška 
žmogžudys tė .  Juodos ios 
Uo los  N14. 
22 :55  “Gyven imo da ina” 
N-7 . 
00 :55  “Seno jo  Ti l to  pa -
s lap t i s ” 

 PLIUS

06:00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Dž iuzepė Verd is . 
Opera  „Trav ia ta “ . 
L ie tuvos  nac iona l in io 
operos  i r  ba le to  tea t ro 
spek tak l i s .  (kar t . ) .
08 :05  LRT OPUS ORE. 
Grupė „Par randa Po la r “ . 
(kar t . ) .
08 :45  Rasos  laše l ia i 
10 :50  LRT Metų  apdo -
vano j ima i .  I šk i lm ingas 
Nau jų jų  metų  su t i k imas . 
(kar t . ) .
13 :10  LRT OPUS ORE. 
Grupė „Garbanotas 
Bos is tas “ .  (kar t . ) .
14 :00  Pasau l io  da i l io jo 
č iuož imo taurės  varžy -
bos .  I ta l i j os  „D idys is 
p r i zas“ . 

16 :15  Ievos 
Zas imauska i tės  koncer -
tas  „Aš  ga l iu  sk r i s t “ .
17 :30  Andr iaus 
Mamontovo 
„E lek t romechan in is  kon -
cer tas “ .
19 :15  Iše i t i  i š  namų. 
20 :30  Panorama 
20 :52  Spor tas .  Ora i 
21 :00  Pr ieš  spek ta -
k l į .  In te rv iu  su  Asmik 
Gr igor ian .
21 :15  Sa lomėja  N-7
23:10  Merūnas :  i ta l i škų 
operų  per la i .
00 :35  For tūnos  šypsena. 

06 :15  “Te lev i t r ina” .
07 :25  “CSI  k r im ina l i s ta i ” 
(kar t . )  N-7
08:20  “Topmode l ia i ” 
(kar t . )  N-7
09:15  “Mikė”  (kar t . )  N-7
09:35  “Vienam ga le  ka -
b lys ” .  (kar t . )
10 :05  “Ku l inar i jos  me is -
t ras ” 
11 :00  “S impsona i ”  N-7
11:45  “Sa lda in iukas” 
(kar t . )  N-7
12:40  “Vedęs  i r  tu r i  va i -
kų”  (kar t . )  N-7
13:35  “Mikė”  N-7
14:30  “Te lev i t r ina” . 
15 :00  “Kobra  11”  N-7
16:00  “CSI  k r im ina l i s ta i ” 
N-7
17:00  “Saša i r  Tan ia ” 
N-7
18:00  “Vedęs  i r  tu r i  va i -
kų”  N-7
19:00  “Sa lda in iukas”  N-7
20:00  “Pasku t in is  i š 

Mag ik ianų”  N-7
21:00  “Ga l ingas is 
S tenas”  N-14
22:55  “Rouzvudas”  -7
23 :45  “Sv ie to  l yg in to ja i ” 
N-7
00:40  “Gre is lendas” 

06 .30  Kryp tys  LT. 
07 .00  TV parduotuvė .
07 .15  La ikyk i tės  ten  su 
A .Tap inu .  Nau jamet in is 
šou .  N-7
11.00  „Pavo j ing i  jaus -
mai ” 
12 .00  TV parduotuvė .
12 .15  „Mano tė t i s  Sen is 
Ša l t i s “  N-7 .
16 .00  Repor te r i s
16 .20  Spor tas
16.28  Ora i .
16 .30  „Viešn ia  i š  a te i -
t i es “ 
18 .00  Repor te r i s .
18 .20  Spor tas .
18 .28  Ora i .
18 .30  Komiko  vakaras . 
Da lyv ia i :  A .Or lauskas , 
R .Š i lanskas , 
J .Zava l iauskas  i r  k i t i . 
N-7
20.00  Repor te r i s .
20 .20  Spor tas .
20 .28  Ora i .
20 .30  „A tė jo…Sabas” 
21 .30  Gyven imas. 
22 .30  Repor te r i s .
22 .50  Spor tas .
22 .58  Ora i .
23 .00  Humoro  mag is t ra i . 
N-14 .
00 .00  Humoro  vakaras . 
Or lauskas  i r  d rauga i . 
N-14
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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. 
10:10 Klausimėlis. (kart.).
10:25 Miuncheno kriminali-
nė policija 36 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 moky-
kla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 
4 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 Mūsų gyvūnai. (kart.).

07:25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 

07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:45 Gyvūnų pasaulis (k). 
N-7. 
10:15 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:15 “Atsargiai - giminės!” 
N-7. 
11:50 “Būrėja” 
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 Machinatoriai N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Svajonių sodai”. 
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėg-
si” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyveni-
mas” 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 
geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Karo dievas” N-14
00:25 “Skubi pagalba” N-14

06:20 “Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu” (k) N-7. 
07:25 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:35 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:30 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:30 “Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu” (k) N-7. 
12:35 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:35 “CSI. Majamis” N-7
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Maksimali rizika N14. 
22:55 Kiečiausi Spartos vy-
rai (k) N14. 
00:25 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 

07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” (k) 
10:20 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Riterių princesė 
Nela” 
13:25 “Antinas Gudruolis” 
13:50 “Muča Luča” N-7. 
14:15 Linksmų Kalėdų! (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Maljorkos bylos” N-7. 
21:00 Kasandra. Baltoji 
mirtis N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” 
N-7. 
01:00 “Senojo Tilto paslap-
tis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Naktės. Muzikinis 
ritualas tarp realybės ir sa-
pnų. Vilniaus m. savivaldy-
bės choras „Jauna muzika“ 
ir grupė „Merope“. (kart.).
07:10 Metų „Kultūros die-
na“ (kart.).
08:15 Mūšio laukas. (kart.).
08:45 Smalsumo genas. 
(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 Kelionės namo. 
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Kremliaus Trojos 
arklys (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas 
Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:40 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 4 
17:00 Ieškok manęs 
Paryžiuje 2 
17:50 „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio tau-
rė. Ketvirtfinalis. Utenos 
„Juventus“ – Vilniaus 
„Rytas“. 
20:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Tobuli 
melagiai N-14. 
23:05 Išeiti iš namų. 
(kart.).
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

07:10 “Televitrina”.
07:25 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
08:20 “Kobra 11” (kart.) N-7
09:15 “Mikė” (kart.) N-7
09:40 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
10:05 “Kulinarijos meistras” 
11:00 “Simpsonai” N-7
11:50 “Saldainiukas” (kart.) 
N-7
12:40 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:35 “Mikė” 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 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” 
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Tel Avivo 
“Maccabi”.
00:10 “Rouzvudas” N-7

 
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
10.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
11.00 „Pavojingi jausmai” 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pamotė“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Viešnia iš ateities“ 
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Šuns širdis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai
20.30 „Atėjo…Sabas” 
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Gyvenimas. 
00.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 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 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas 
N-7. 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:00 Stilius. (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. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 
4 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 Milžinas Halkas N-14. 
01:15 Šiukšlės N-14. 

07:25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:45 Rimti reikalai 2 (k). 
N-7. 

10:15 “Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:15 “Atsargiai - giminės!” 
N-7. 
11:50 “Būrėja” 
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 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Žalioji zona N14. 
23:10 Reindžeriai N14. 
01:10 Projektas X S. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėg-
si” N-7
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyveni-
mas” 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 “Gražuolė ir pabaisa” 
21:05 “Toras” N-7
23:15 “Megė” N-14

01:00 “Karo dievas” N-14 
(kart.)

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7
07:30 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:40 “Stoties policija” (k) 
N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7
12:35 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:55 “Stoties policija” N-7
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:35 “CSI. Majamis” N-7
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Porininkai N14. 
23:20 Maksimali rizika (k) 
N14. 
01:15 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Riterių princesė 
Nela” 

13:30 “Antinas Gudruolis” 
14:00 “Muča Luča” N-7. 
14:25 “Ogis ir tarakonai” 
14:45 “Maljorkos bylos” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Maljorkos bylos” N-7. 
21:00 “Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą” N14. 
22:00 “Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą” N14
23:00 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” N14. 
01:00 “Senojo Tilto paslap-
tis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
Castor Stetson (Lietuva). 
(kart.).
06:50 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Deeper Upper“. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Royce“. (kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 (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. 
Panemunėlis. 2 d. (kart.).
13:55 Salomėja N-7 (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 
1 
16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 
17:05 Ieškok manęs 
Paryžiuje 2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:20 Virgilijus Alekna. 
Širdžių čempionas. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Julija 
ir karininkas N-7
23:00 Tolimųjų Rytų griaus-
mas. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

07:10 “Televitrina”.
07:25 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
08:15 “Kobra 11” (kart.) N-7
09:10 “Mikė” (kart.) N-7
09:35 “Statybų gidas”. 
(kart.)
10:00 “Kulinarijos meistras” 
10:55 “Simpsonai” N-7
11:50 “Saldainiukas” (kart.) 
N-7
12:45 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:40 “Mikė” 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 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Džonas Karteris” N-7
00:15 “Patrulių zona” N-14 
(kart.)

06.14 TV parduotuvė.
06.30 Gyvenimas. 
07.30 Kryptys LT. 
08.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Atėjo…Sabas” 
14.00 Skyrybos. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Viešnia iš ateities“ 
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Šuns širdis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. G.Grušas. 
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
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 „Atėjo…Sabas” 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Mūšio laukas. 
07:30 Gipsas 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Nepažįstamas kiaulinių 
pasaulis 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų metropolis 
13:50 Džesika Flečer 10 N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Saulius Prūsaitis 
„Namo nereiks pareit!“. 
Koncertinis šou.
22:30 Kiniška dėlionė N-14. 
00:30 Milžinas Halkas N-14. 
(kart.).

06:55 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” (k) 
07:20 “Zigis ir Ryklys” 
07:45 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:10 “Ponas Bynas” 
08:40 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:10 “Beprotiškos melodi-
jos” 
09:35 Mėnulio užkariautojai
11:25 Tėčio dienos stovykla 

13:15 Sugrįžęs iš praeities 
N-7. 
15:30 Gyvenimo užrašai N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Misija Katmandu. 
Nelės Ir Simono nuotykiai 
21:15 Auksinis kompasas 
23:30 Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi N14. 
01:35 Žalioji zona (k) N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ančiukų istorijos” 
(kart.) N-7
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Mano pinigai”. 
11:30 “Planeta 51” 
13:05 “Johanos paslaptis” 
N-7
14:45 “Asteriksas ir 
Obeliksas: jos didenybės 
tarnyboj” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Uošvių nepasirinksi”. 
N-7
21:00 “Iš meilės Pablui” N-14
23:20 “Deadpool”. N-14
01:25 “Toras” N-7 (kart.)

06:25 “Gyvūnijos stebuklai” 
(k) 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7
08:30 “Galiu rytoj” (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 “Varom!” N-7. 
10:40 “Diena laukinėje gam-
toje” 
11:40 “Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu” N-7
12:45 “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. Rytas - Nevėžis. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 “Dakaras 2020” 
22:30 Laukiniai laukiniai 
vakarai N-7. 
00:40 Blogas senelis S. 

06:45 “Akloji” (k) 
07:45 “Pragaro katytė” 
08:40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:50 “Gordono Ramzio vir-
tuvės pamokos” 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-

vitrina. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Uždrausto miesto 
intrigos” N-7. 
18:50 “Akloji” (k) 
19:50 “Būrėja” (k) 
21:00 Geriausia draugė N14. 
22:55 Blogasis Santa 2 N14. 
00:40 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Merūnas: itališkų ope-
rų perlai (kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Po pamokų. Apie mus 
supantį pasaulį – supranta-
mai ir žaismingai. 
09:00 Vilniečiai. Albinas 
Purys. 
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. Meno ir kul-
tūros žurnalas 
13:30 Indivizijos. TV meninės 
dokumentikos apybraižų 
ciklas.
14:00 Marijus Adomaitis (Ten 
Walls). Muzikinis spektaklis 
„e-CARMEN“. Pagal G. Bizet 
operą „Karmen“. 
16:00 Euromaxx. (kart.).
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro 
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. 
Apgaulė N-14
23:05 Lemon Joy – 25. 
Gimtadienio koncertas.
00:50 Virgilijus Alekna. 
Širdžių čempionas. (kart.).

06:25 “Televitrina”.
06:40 “Rinkis gyvenimą”.
06:50 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:45 “Iš peties” (kart.) N-7
08:35 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:00 “Besikeičianti planeta” 
(kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Besikeičianti planeta” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pavojingiausi Indijos 
keliai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
18:55 “Amerikos talentai” 
20:35 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “NBA Action”. 
22:30 NBA rungtynės. 

Memfio “Grizzlies” – Los 
Andželo “Lakers”.
01:00 “Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai” N-14

07.15 TV parduotuvė.
07.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Karolina 
Praniauskaitė. 
08.00 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Liuda 
Vienožinskaitė-Purėnienė. 
08.30 „Neprijaukinti“ 
Jukonas. N-7.
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 „Kartą po 20 metų”. 
N-7.
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. M.Repšys. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Senos sodybos be-
laisvis“ N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. L.Kunigėlis. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 sausio 31 d.)

Kryžiažodis ,,Šviesa“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.

lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, arba 
pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58 . Vienas iš teisingai išprendusių 
kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 
eurų čekį.

Lapkričio 30-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Balius“ teisingas atsaky-
mas - ,,RASEINIAI“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  62  skaitytojai. Tai anykštė-
nai B.Augulienė, R.Šulnienė, Z.Vanagienė, R.Purvėnienė, J.Mieželienė, R.Vilimas, 
R.Kavoliūnienė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė,  M.Vitkūnaitė, 
V.Stasiūnienė, D.Patumsienė,  A.Patumsis, V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė,V.Vilčinskie-
nė, E.Zlatkutė, E.Tamulėnienė, A.Kavoliūnienė, D.Varnienė, R.Budrienė, R.Venclovienė 
ir A.Skaržauskienė; 

S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; 
V.Strazdienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; K.Imbrasaitė, S.Žibutienė ir 

G.Radzevičienė iš Šovenių; S.Krisiūnienė ir B.Raščiuvienė iš Surdegio, B.Žiogelienė ir 
D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių, L.Ruša ir D.Rušienė iš Vilniaus, R.Vaiginytė iš Aknys-
tų, A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, J.Aukštakojienė iš Ukmer-
gės, A.Maskoliūnas iš Levaniškio, S.Želnienė iš Maželių, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, 
A.Juknonienė iš Rubikių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, I.Guobienė iš Svėdasų, T.Patumienė 
iš Vikonių, Z.Dobrodiejienė iš Utenos, G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, V.Urbutienė iš 
Naujikų, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, K.Rimkuvienė iš Antupių, M.Baltrūnienė iš Ku-
nigiškių, O.Petronienė iš Smėlynės, J.Dubrienė iš Meldiškių, R.O.Deveikienė iš Mažionių  
ir V.Chimičiūtė, nenurodžiusi, kur gyvena. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Balius“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks R.BUDRIENEI iš Anykščių. Prašome 
skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Beveik visa taryba valdžioje, tačiau 
valdyti nėra kam...

(Atkelta iš 1 psl.)

- Kalbate, jog Anykščių rajo-
nas išgyvena sąstingį. Kokios, 
Jūsų nuomone, to sąstingio 
priežastys?  

- Mano manymu, pagrindinė 
priežastis – nėra stipraus lyderio, 
kuris iškeltų aukštesnius tikslus 
ir visus labiau įtrauktų į proce-
są. Panagrinėkim esamą situa-
ciją:  valdančioji koalicija, bent 
jau aritmetiškai, yra stipri, bet ji 
,,vaivorykštinė“, iš keturių jėgų 
suklijuota. Tokiu atveju reikia la-
bai stipraus, gerai išreikšto lyde-
rio, kuris turėtų visus suvaldyti.
Visi remiasi koalicine sutartimi, 
k o l e k t y v i n i u 
nutarimu, bet 
rezultatų nėra. 
Valdžios ko-
manda groja 
kaip nesude-
rintas muzikos 
in s t rumen tas . 
Kodėl? Merui 
Sigučiui Obe-
levičiui  ryškiai 
trūksta lyderystės, stinga vady-
bos ir verslo pagrindų. Antrasis 
rajono žmogus, vicemeras Dai-
nius Žiogelis, turi noro ir ener-
gijos, bet jam galbūt reikia laiko, 
kad  perprastų ir suprastų rajono 
valdymo ir administravimo sub-
tilybes.  Administracijos direkto-
rė Ligita Kuliešaitė - visiškai be 
patirties, dar ir  komunikavimo 
– nulis. Neturiu informacijos, ar 
administracijos direktorė yra su-
sipažinusi, bendravusi, nuvykusi 
į savivaldybės valdomas įmones. 
Viskas silpna.  Patarėjai ... Dalio 
Vaigino patirtis nelabai išnaudo-
jama, o kitos dvi patarėjos nela-
bai ką ir gali patarti. Iš ko galima 
sulaukti patarimų verslo, ūkiniais 
klausimais? 

- Konservatorius Sigutis Obe-
levičius Anykščių rajonui vado-
vauja jau trečiąją kadenciją. 
Ankstesnėse jo kadencijose 
vicemeru dirbo kitas socialde-
mokratas Donatas Krikštapo-
nis, kuris kuravo ūkinius klau-
simus. Dabar yra blogiau, nes 
D.Žiogelis negali atlikti to dar-
bo, kurį darė D.Krikštaponis? 

- D.Krikštaponiui dirbant vi-
cemeru, administracijos direk-
toriumi buvo socialdemokratas 
Vilius Juodelis. D.Krikštaponio 
- V.Juodelio duetas galėjo len-
gvai išspręsti ūkinius klausimus. 
Dabar jeigu D.Žiogelis imasi ini-
ciatyvos - jis eina į administra-
cijos direktoriaus lauką...Ūkinės 
veiklos, pagal pareigybines nuos-
tatas, turėtų imtis administracijos 
direktorius. Bet panašu, kad nie-
kas iniciatyvų nesiiima. Vėl gai-
la prarasto laiko. Jau tuo metu, 
kai Lietuva tapo nepriklausoma, 
Anykščiai turėjo gerą startinį po-
tencialą. Ir  jau tada Anykščiai 
buvo traukos centras. Atrodo, jog 
lyg ir turime nemažai visko, bet 
galėjome turėti žymiai daugiau.  

- Kitaip tariant, vicemero 
veiklai, jo iniciatyvoms trukdo 
,,negerai sukritusios kortos“? 

- D.Žiogelis galėtų būti lyde-
riu. Bet svarbiausi žaidėjai turė-
tų būti meras ir administracijos 
direktorius ir būtent pastarasis 
turėtų kontroliuoti rajono ūkinius 
reikalus. D.Žiogelio paskyrimas 
administracijos direktoriumi, 
manau, galėjo  būti geresnis pa-
sirinkimas, bet nugalėjo partiniai 
reikalai.  Esant tokiai situacijai, 
galima dirbti, bet reikia geresnio 
susikalbėjimo tarp mero, admi-
nistracijos direktorės ir viceme-
ro.  

Žiūrint į perspektyvą,  
D.Žiogelio socialdemokratams 
reikėtų išlįsti iš konservato-
rių šešėlio: arba griežčiau imtis 
iniciatyvos, arba  pasitraukti į 

opoziciją. Kad ir 
dėl  A.Gervinsko 
– gal vertėtų  išsa-
kyti atskirą pozi-
ciją ir  vieną kartą  
nutraukti ,,raganų 
medžiokles“, pa-
mirštant partines 
priklausomybes ir 
ambicijas, o verti-
nant kompetencijas 

ir rajono vystymosi galimybes.

- Į opoziciją pasitraukti nėra 
sunku, bet norisi valgyti...

- Koalicija sudaryta iš keturių 
politinių jėgų. Ji yra perteklinė. 
Saugūs yra tik konservatoriai, 
nes jie yra prie tiesiogiai išrink-
to mero. Visi dengiasi bendru 
sutarimu. Net ne savo frakcijos 
nuomone, o bendru sutarimu. 
Kolūkis.... Keturi apylygiai par-
tneriai. Sakote, ir D.Žiogelis to-
dėl netriukšmaus, kad bijo būti 
išmestas iš koalicijos. Taip. Bet 
jeigu iki rinkimų visi draugiškai 
nieko nedarys, visi bus nurašyti 
ir vėl atsiras kažkoks komitetas. 
Trūks kažkam kantrybė ir bandys 
vėl tapti jų atsvara...

Ne pirmą kartą šiame interviu 
keliu klausimą, jog neaišku, kas 
valdo rajoną. Ar gali man kas 
nors paaiškinti, kas generuoja 
idėjas, kas darbuotojams kelia 
motyvacinius klausimus? Prie 
A.Gervinsko labai daug dirbo 
pats A.Gervinskas. Nieko nerei-
kia išradinėti, nereikia sugalvoti 
kažko nežemiško, reikia pasiimti 
tai, kas jau seniai sukurta ir sė-
kmingai naudojama. Prisimenu, 
kaip buvo su biokatilinėm - va-
žiavo į Austriją semtis patirties, 
sakiau - geriau Utenon nuvažiuo-
kit...

- Gal per greit norite esminių 
pokyčių. Į savivaldybės admi-
nistraciją grižo Mantas Vai-
čiulevičius, Daiva Gasiūnienė. 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriui vėl pradėjusi vadovauti 
D.Gasiūnienė Anykščių ,,grožį“ 
aptvarkė. Liko mažiau švie-
čiančių valdiškų pastatų...

- Man atrodo, kol kas daromi tik 
minimalūs dalykai. Daivos surį-
žimas labai svarbus Anykščiams, 
tai yra gerai... Bet aš neįsvaiz-
duoju gerai veikiančios struktū-
ros be lyderystės Kaip meras gali 
sau leisti dar ir mokytojauti? Ko-
kio velnio ten lindot, jeigu nega-
lite ar nenorite dirbti? Aš nelendu 

į valdžią, nes galvoju, kad man 
neužteks kompetencijos. Noriu, 
kad būtų sprendimai. Tegul dalis 
jų mažiau vykę, bet sprendimai...

- Netrukus iš darbo turėtų 
būti atleistas UAB ,,Anykš-
čių vandenys“ direktorius 
A.Gervinskas. Norit sprendimų 
- bus sprendimas.

- Kalbant apie A.Gervinską, 
aš keliu klausimą - kas di-
desnis kolaborantas - ar tas, 
kuris buvo komiteto koordi-
natoriumi (žinant K.Tubio cha-
rakterį - A.Gervinskas neturėjo 
pasirinkimo), ar S.Obelevičius, 
kuris ketverius metus kartu su 
K.Tubiu valdė rajoną? Kodėl 
S.Obelevičius praleido progą 
pabūti principingas, kai liberalai 
pasitraukė? Kodėl jis tylėjo, kai 
K.Tubis pradėjo visiems kapoti 
galvas? Nesigirdėjo jo niekur... 
O ,,vyšnią ant torto“ jis padėjo 
sausio 28 dieną, kai K.Tubį nuša-
lino nuo mero pareigų: jis turėjo 
tikrai užtektinai laiko  biudžeto 
koregavimui. Jeigu jau toks prin-
cipingas, tai galėjo biudžetą per-
tvarkyti kaip reikia. Pats biudžetą 
pateikė, patys nubalsavo, o dabar 
sako - koks K.Tubis blogas, nes 
turime tokį biudžetą, su kuriuo 
negalime dirbti.  Man kyla natūra-
lus pyktis – nagrinėjant, teikiant ir 
tvirtinant biudžetą pritrūko  prin-
cipingumo, o dabar  savo princi-
pingumą bandoma demonstruoti. 
Visi  iš dabartinės valdančiosios 
koalicijos gali A.Gervinskui tu-
rėti šiek tiek pykčio, bet gaila ir 
nebegalima mėtytis žmonėmis. 
Ne tiek daug jų, turinčių admi-
nistracinio darbo patirties, noro 
ir kompetencijos, yra. Vanden-
tiekio projektai, kuriuos atlieka 
UAB ,,Anykščių vandenys“, yra 
ne verslo, o socialiniai projektai. 
Juos turi dotuoti pati savivaldy-
bė. Kokie A.Gervinsko pasirinki-
mai? Jis gali jų nedaryti?  Bet tie 
projektai patvirtinti rajono tary-
bos sprendimais, jis neturi teisės 
nepaklusti tarybai. Tad jis arba 
turi gauti lėšų iš rajono biudžeto, 
arba kelti vandens kainą. 

- Ką manote apie idėją visus 
akcentus dėti į turizmą, tikin-
tis, kad Anykščiai gyvens iš tu-
rizmo?

- Galima ir iš turizmo...Tačiau 
tada bandykime ieškoti analogų, 
pavyzdžių. Imkime tuos pačius 
Druskininkus, nors ir nuvalkiota 
idėja. Lietuvai tampant nepri-
klausoma, Druskininkai gal tu-
rėjo kiek aukštesnį reitingą nei 
Anykščiai, bet nežymiai. Jie tu-
rizmą išvystė. O mes gal net de-
šimtadalio infrastruktūros neturi-
me, ką turi Druskininkai.

Turim vieną sėkmingai dirban-
tį SPA centrą, kodėl jų nėra dar 
penkių? Kaip Druskininkuose. 
Juk SPA lygiai taip pat kuria dar-
bo vietas, kaip ir gamyba: pri-
traukia daug žmonių, atsiranda 
ir antrinis vartojimas. Tačiau no-
rint, kad atsirastų tie SPA centrai, 
turi kažkas dirbti. Natūraliai jie  
neatsiras, šiek tiek dirbtinai juos 
turime atvaryti. Tačiau norint šito 
pasiekti, reikia besąlygiškai plė-

toti turistinę infrastruktūrą. Jei-
gu pradėjome dirbti su dviračių 
takais, varykim toliau, projek-
tuokim, stenkimės pasiekti, kad 
jie apraizgytų visus Anykščius, 
visas lankytinas vietas. Turime 
siauruką. Jeigu jau nebegalime 
to geležinkelio išlaikyti, tai su-
mažinkim, optimizuokim. Pasi-
darykim trasą nuo Anykščių iki 
Rubikių. Iš dviejų blogybių išsi-
rinkime mažesnę. 

- Pusė žmonių gyvena rajo-
ne, turizmas bus orientuotas į 
miestą. O kuo užsiimti kaimie-
čiams? 

- Čia visos Lietuvos problema. 
Jeigu Anykščiai įgautų didesnį 
svorį - pritraukų ir miestelių gy-
ventojus. Kaip ir Vilnius ,,nusiur-
bia“ pusę Lietuvos,  ir į sostinę 
važiuoja žmonės iš visos šalies. 
Įsivaizduoju, kad ir čia  būtų tas 
pats. Kiekviename miestelyje 
infrastruktūros nesukursi, nesa-
me tokie turtingi. 

- Ar Anykščiuose matote po-
tencialių lyderių, kurie dabar 
nedalyvauja politikoje, bet ga-
lėtų jos sėkmingai imtis? Kada 
tokių lyderių, dabar ar prieš 
dešimt metų, buvo daugiau?

- Dabar yra sunkiau. Lyderių 
mažėja. Dalyvauti politikoje yra 
iššūkis, nes - nori nenori - tampi 
viešu žmogumi. Ne kiekvienas 
gali ir nori tą viešumą atlaikyti. 
Internetas, komentarai.. Dalis 
šito labai bijo, nes paskui apie 
save sužinos labai daug, ko neno-
rėjo girdėti. Kai nebuvo sociali-
nių tinklų, komentarų portaluose, 
buvo lengviau eiti į politiką. Žy-
miai lengviau. Tada negaudavai 
tiek negatyvo. Dabar lyderis bet 
kuriuo atveju 
turi suprasti, 
kad gaus ma-
žiausiai 50 
procentų nei-
giamos infor-
macijos, kuria 
reikės pasidaly-
ti ir su artimais 
žmonėmis. Nuo 
to nusišalinti 
labai sunku. 
Daug kas sako - aš komentarų 
neskaitau, nė velnio - skaito,  tik 
pasislėpę. 

- Manote, kad jauniems 
ankstesnių kartų Anykščių po-
litikams - Sauliui Nefui,  Dariui 
Gudeliui, Aidui Giliui - būtų 
buvusi svarbi komentatorių 
nuomonė? Ar juos socialiniai 
tinklai būtų atbaidę nuo poli-
tikos?

-Ne. Nemanau, kad būtų atbai-
dę. 

- Kuris iš buvusių Anykščių 
lyderių galėtų meru būti ir šiais 
laikais? 

- Pirmoje eilėje, manau, norė-
damas būti vadovu - turi turėti 
lyderystės bruožų. Antroje vie-
toje - kompetencijos. Išskirčiau 
D.Gudelį - stiprus lyderis, turin-
tis gerų idėjų, galintis paveikti 

kitus. S.Nefo minusas - nevers-
lininkiškai greitas noras padaryti 
visus laimingus statant dujines 
katilines... 

Ir A.Gervinską vertinkime 
teisingai. Kultūros rūmų reno-
vacija, bibliotekos statybos, 
Kairiojo Šventosios kranto pro-
jektas, kiti infrastruktūros su-
tvarkymo darbai atsirado per tą 
trijų metų A.Gervinsko valdymo 
laikotarpį, jam dirbant kartu su 
D.Gasiūniene.

- Jums neatrodo, kad, bė-
gant metams, ypač meru tapus 
K.Tubiui, formuluotė ,,paveikti 
kitus“, įgavo kitokį atspalvį?  
S.Nefas, D.Gudelis ar net ir 
Leonas Alesionka kitus galėjo 
paveikti savo idėjomis, savo 
charizma. Paskui imtasi kitus 
veikti jėga?

- K.Tubis visiškai iškrenta iš 
konteksto, prieštarauja bet ko-
kiam mano supratimui ir apie 
politiką, ir apie valdymą. Jokios 
motyvacijos, kolektyvinio darbo. 
Nesiskaitymas su žmonėmis... 
Buvo aišku, kad anksčiau ar vė-
liau prieisime liepto galą. Nors 
gatvių gal jis per savo kadenci-
ją išasfaltavo ir daugiausia, bet 
prarado kolektyvo pasitikėjimą, 
įnešė baimę. Blogai buvo nuo 
pat jo darbo  pradžios, nors ir aš 
už jį balsavau, buvau už poky-
čius... Buvau K.Tubio rinkėjas, 
o per šiuos rinkimus balsavau už 
S.Obelevičių, nes iš dviejų blo-
gybių, mano nuomone, mažesnė 
buvo dabartinis meras. 

- K.Tubio valdžioje neliko, 
tačiau anykštėnai, regis, ir to-
liau bijo ar bent privengia kal-
bėti apie kylančias problemas. 
Buitiniu lygmeniu paburba, 

bet viešai išsaky-
ti kritiką valdžiai 
privengia. Kaip 
manote, kodėl?

- Mažas kraštas, 
niekas nenori kaž-
kam užlipt ant ,,ma-
zolio“. Mano išsa-
kytos mintys nebus 
visiems malonios. 
S.Obelevičių ger-

biu kaip mokslininką, matyt, jis 
yra nuostabus pedagogas. Ir fi-
zinio darbo nevengia: jis, matyt, 
ir iš darbo grįžęs žemę kasa, turi 
Traupyje botanikos sodą. Bet 
man svarbiau Anykščių interesai, 
o ne noras įtikti S.Obelevičiui. 
Prie žmonių baimių, manau, ir 
K.Tubis prisidėjo, bet buvo jų ir 
anksčiau. Mažam miestelyje visi 
bijo: vienas bijo darbą prarasti, 
kitas bijo prarasti įtaką, trečias 
bijo pažeisti kito interesus, kad 
paskui pats nenukentėtų. ,,Švoge-
rių“ kraštelis... bet kažkam reikia 
kalbėti. Man atrodo, kad mūsų 
krašte galima pasiekti daugiau 
nei dabar pasiekiama.

Baigdamas sveikinu visus 
„Anykštos“ skaitytojus su 2020-
aisiais metais, linkiu būti pilie-
tiškais,  savo krašto patriotais, 
kviečiu drąsiau diskutuoti ir  ap-
tarti rajono aktualijas, o rajono 
valdžiai linkiu gerų ir išmintingų 
sprendimų.

 „...Nieko nereikia 
išradinėti, nereikia 
sugalvoti kažko neže-
miško, reikia pasiim-
ti tai, kas jau seniai 
sukurta ir sėkmingai 
naudojama...“

„...Pats biudžetą pa-
teikė, patys nubalsavo, 
o dabar sako - koks 
K.Tubis blogas, nes 
turime tokį biudžetą, 
su kuriuo negalime 
dirbti...“
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2019 - ieji ,,Anykštos“ žmonių akimis
Gražina ŠMIGELSKIENĖ,  

,,Anykštos“ vyr. redaktorė

Geriau-
sias metų 
s t r a i p s -
nis. Rytis 
K u l b o k a s 
„ Ž m o n i ų 
pasirinkimą 
„tamsumu” 
grindžia tik 

„smegenų plovėjai”. Tai straips-
nis apie į Europos Parlamentą 
nesėkmingai kandidatavusį Vy-
tautą Radžvilą. Žinoma, filosofą, 
politologą, profesorių V. Radžvilą 
nereikėjo traukti už liežuvio, kaip 
kokį vietos politiką, tačiau straips-
nis  buvo parašytas profesionaliai, 
nenuprastintas, kad ,,kiekvienam 
pabažnam” būtų aišku, kaip dažnai 
daro regioninių leidinių žurnalistai, 
bet aiškiai segmentuotas, su logi-
niais minties kirčiais, išlaikantis 
kalbos savitumą.

Metų įvykis. Ot ir ne STT. Agen-
tų vizitą, vetinant Kęstučio Tubio 
darbo stilių, buvo galima progno-
zuoti. 

Metų įvykis - Kultūros ministe-
rijos specialistų atliktas ,,Šilelio” 
tiražo patikrinimas, kurio metu nu-
statyta, kad šis stambaus kapitalo 
valdomas laikraštis ilgą laiką klas-
tojo savo tiražą, tokiu būdu apgau-
dinėdamas valstybės institucijas, 
reklamos davėjus ir skaitytojus. Šis 
faktas metė dėmę visai šalies žinias-
klaidai ir pakirsdamas pasitikėjimą 
žurnalistais – kaip galima  tikėti, ką 
rašo melagiai?

Tačiau labiausiai mane suglumino 
,,Šilelio” redaktoriaus Lino Bitvins-
ko, kuris ilgus metus ,,Anykštos” 
leidiniuose dirbo kalbos redakto-
riumi, fariziejiškumas. Kasdien 
redakcijoje Šventą Raštą citavęs ir 
netradicinei krikščionių bažnyčiai 
vadovaujantis Linas pamiršo, kad 
10 Dievo įsakymų, iš kurių 8 – asis 
yra ,,Nekalbėk netiesos”, tikinčiam 
žmogui yra esminiai būties postula-
tai.

Metų netikėtumas. Žinoma, am-
fibija. Beveik 75 tūskatančius eurų 
kainuojantis vandens traktorius po 
dviejų nesėkmingų bandymų nu-
šienauti Šventosios upę lūžo ir re-
montuoti buvo nuvežtas į anykštė-
no, verslininko Vytauto Gruzinsko 
servisiuką. ,,Aš ir tanką, ir bėtėerą 
armijoje esu remontavęs, variklius 
perrinkęs…” - apie savo kvalifika-
ciją kalbėjo meistras, neslėpdamas 
juoko, kad gavęs pelningą užsaky-
mą pabandytų paremontuoti ir ma-
lūnsparnį. Talentingų žmonių esa-
ma Anykščiuose.

Metų posakis. ,,Žodis. Gipsas”. 
Taip sakė nušalintasis meras Kęstu-
tis Tubis. Subkultūrų žodynas  pra-
turtina kalbą.

Rytis KULBOKAS, vyr. redak-
torės pavaduotojas:

Geriau-
sias metų 
straipsnis. 
„Anykščiai 
k a i m a m s 
vis toliau“ 
(Vidman -
tas Šmi-
g e l s k a s , 

„Anykšta“, 2019-10-15). Gal tai 
nebuvo rezonansinis straipsnis, ta-

čiau prisilietė prie problematikos, 
kuri neišsprendžiama ir todėl tyliai 
palikta savieigai – visapusiškos kai-
mo atskirties, kuri, nepaisant dekla-
ratyvių šūkių, tik didėja. 

Problema ne autobusų maršru-
tuose, o nykime ir neviltyje, kuri 
žudo kaimus. Problemos tokios gi-
lios, kad reikia kalbėti apie „trečiąją 
Lietuvą“. „Antroji Lietuva“, kuri 
pateikiama kaip šalies problema, 
yra svajonė tai kaimo „trečiajai Lie-
tuvai“. Daugelis, regis, paprastų gy-
venimiškų keblumų, kaimuose yra 
iššūkis ir sukimasis užburtame rate. 

Kaimai prarado net tą civilizaci-
ją, kurią buvo pasiekę antrojoje XX 
a. pusėje. O europinė ir nacionalinė 
valdžios kalba apie kažkokius glo-
balius iššūkius, kaip plastiko, CO2 
išmetimų mažinimus, save energi-
ja aprūpinančius namus ar trečiąją 
lytį. Visa tai, kai žmonės kaimuose 
negali net miesto pasiekti. Tokios 
ultramodernaus pasaulio proble-
mos kaimų realybėje skamba kaip 
brigadininko sapaliojimai „Šuriko 
nuotykiuose“ apie kosminių laivų 
raižomas kosmoso platybes.

Metų įvykis. Be abejo, kad tuo-
metinio mero Kęstučio Tubio suė-
mimas ir nušalinimas. Ne tai, kad 
ne kiekvienais metais, bet net ne 
kiekvieną dešimtmetį STT išsiveda 
merą. Kas mane labai nustebino po 
suėmimo? – Nuotaika mieste. Paste-
bėjau, kad žmonės šypsosi, atrodė, 
lyg būtų prasidėjęs pavasaris ir vi-
sos šalčio sukuriamos negandos jau 
praeityje. Ta nuotaika iš tiesų nuste-
bino. 

Metų netikėtumas. Kaip galima 
pamiršti žydrosios amfibijos pirki-
mą ir jos fiasko? Dar vienas principo 
„duoda paramą – imk, o kaip bus 
po to – matysim“ pavyzdys. Amfi-
bija tik labiau matoma šio principo 
išraiška, nors tokių paramų, kurias 
svarbu panaudoti, o po to teprasmen-
ga – apstu. 

Metų posakis. „Norėdamas iš-
vengti neigiamų pasekmių sau, aš 
laviravau“. „Pajuodis bus sąraše, ne-
bus? Tai na...ui tada stengtis dėl jo?“, 
- šie du buvusio Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus Audroniaus Gališankos po-
sakiai, nuskambėję Molėtų teisme, 
manau, kalba patys už save apie tiek 
valdininkijos, tiek politikos kultūrą, 
tiek apie viešuosius interesus.

Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
portalo anyksta.lt redaktorius

Geriau-
sias metų 
straipsnis. 
Prisipažin-
kime, kad 
kiekviena-
me darbe 
p a s i t a i k o 
kuriozų. Ne 

išimtis  - ir žurnalistų. Šiais metais 
iki ašarų pralinksmino Vidmantas 
Šmigelskas, kuomet iš Baltarusijos 
sostinės į Anykščių miesto šventę 
atvykusių floristinių kilimų konkur-
se dalyvavusių svečių kūrinį savo 
pranešime pavadino ,,Kanalizacijos 
dangtis“, nors šalia floristinio kilimo 
netgi ne baltarusių, o lietuvių kalba 
aiškiai buvo parašyta -  ,,Katalonijos 
dangus“. Reikia tik džiaugtis, kad 
visa tai neperaugo į tarptautinį skan-
dalą. 

Metų įvykis. Tai žinoma, kad ka-
lėdinės eglės įžiebimas Šventosios 
upėje. Didžioji dalis Anykščių gy-
venimo turėtų vykti upėje, tuomet 
tikrai būtume įdomūs ne tik patys 
sau, bet ir Lietuvai bei pasauliui. 
Kaip matėmė, žmonėms tai paliko 
tokį didžiulį  įspūdį. Upėje  pasta-
tytoje scenoje turėtų vykti pagrindi-
niai Anykščių miesto šventės kon-
certai ir net atlaidai, nes pats upės 
vardas pats kalba už save. Kartą 
metuose iškilmingą posėdį upėje 
galėtų surengti net pati Anykščių 
rajono taryba.

Metų netikėtumas. Anykščių 
rajono tarybos sprendimas brangin-
ti mokestį už vandenį. Tiesą sakant, 
netikėta buvo ne tas faktas, kad van-
duo brangs, tačiau tai, kad tai neti-
kėta buvo pačiai Anykščių rajono 
tarybai. Politikai dievagojosi nieko 
iš anksto nežinoję apie ketinimus 
branginti vandenį, tokiam siūlymui 
nepritarė, tačiau Valstybinė energe-
tikos reguliavimo tarnyba didesnę 
kainą nustatys vienašališkai. Taigi, 
jei kartais būtų sugalvota didinti 
mokesčius už šildymą, važiavimą 
vietos autobusais, svarbiausia efek-
tingai suvaidinti, kad tai buvo dide-
lis netikėtumas netgi tiems, kurie 
dėl to priima sprendimus.

Metų posakis. Žurnalistas An-
drius Tapinas - apie Kęstučio Tubio 
visuomeninio rinkimų komiteto sa-
vivaldos rinkimams skirtą vaizdo 
klipą: ,,Aš žiūrėdamas tris kartus 
atsilošiau ir sakiau - eik tu na...“ 

Vidmantas ŠMIGELSKAS, 
žurnalistas

Geriau-
sias metų 
straipsnis. 
Man esmių 
esmė yra 
, , r i e v ė s “ . 
Ten turi būt 
daug mate-
matikos, ne 

tik literatūra. Dar ir emocijos reikia, 
kitaip ne „rievės“, o lavonas. Gra-
žus, pudruotas, gerai aprengtas, bet 
negyvas... Analitinių tekstų nomina-
cijoje šiemet debiutavo, toks naujas 
jaunas neetatinis korespondentas 
Juozas Ratautas. Ne visada Juozui 
pritariu, bet jo dėstymo maniera, 
idėjų grindimas, mano supratimu, 
tapo 2019-ųjų redakcijos atradimu. 
Aišku, mano ,,rievės“ geresnės, bet 
jomis nesigiriu, nes esu labai ku-
klus. 

Metų įvykis. Tas, dėl kurio važi-
nėju ir dar ilgai važinėsiu į Molėtus. 
Su STT vizitais į Anykščius niekas 
negali konkuruoti. Ir iš esmės su 
STT konkuruoti nėra sveika. Aps-
kritai 2019-ieji buvę žiauriai turinin-
gi. Vien Šventosios upėje kiek buvę 
įvykių - amfibija maudėsi, eglutė 
vis plūduriuoja, tiltą  Anykščių ši-
lelyje per upę pakabino. 2019-ieji 
ypatingi ir valdininkų reemigracija į 
savo darbovietes - į UAB Anykščių 
komunalinis ūkis grįžo Kazys Ša-
poka, į Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centrą - Renata Gudo-
nienė, į rajono vyriausiojo architek-
to pareigas - Daiva Gasiūnienė, į In-
vesticijų ir projektų valdymo skyrių 
- Mantas Vaičiulevičius. 

Metų netikėtumas. Eugenijaus 
Pajarsko grąžinimas į Anykščių 
seniūnijos seniūno pareigas. Tiesą 

sakant, ir kad jį atleis iš darbo, neti-
kėjau, bet kad grąžins, tai čia išviso 
kaip Kosmonautų gatvė Kurkliuo-
se...  

Savivaldos rinkimų rezultatai? 
Penkių pretendentų į merus galimy-
bes vertinau apylygiai, tad tik Vai-
dučio Zlatkaus pergalė būtų buvusi 
netikėta. 

Metų posakis. Ir sienos turi 
ausis! Moki žodį - rasi kelią ... į 
Molėtus. Skūpus moka pavedimu. 
Negirk dienos kol pinigai į sąskaitą 
„neįkrito“. Ir t.t.

Ona JAKIMAVIČIENĖ, kal-
bos redaktorė:

Geriau-
sias metų 
straipsnis. 
G r a ž i n o s 
Šmigelskie-
nės straips-
nių ciklas 
apie kelionę 
į Baltarusiją 

,,Baltarusija: idėjų mainai, liaudies 
ūkio pasiekimai ir kepti paršeliai”.                                                                                                       

Metų įvykis. Kalėdų eglės įžie-
bimas ir Nacionalinio simfoninio 
orkestro koncertas.

Metų netikėtumas. Lietuvos 
šaulių sąjungos narių skundas LŠS 
garbės teismui dėl dr. Mindaugo 
Nefo monografijoje išsakytų min-
čių.

Metų posakis. ,,Audito tarnyba 
turi pasitaupiusi lėšų, kurias galima 
prasmingai panaudoti: apie 2000 
eurų liktų su visais paskatinimais, 
net jei ir mane paskatintumėte”, – 
Anykščių rajono savivaldybės kon-
trolieriaus A.J. Lakačausko geniali 
mintis apie sutaupytų valstybės lėšų 
prasmingą panaudojimą.     

Daiva GOŠTAUTAITĖ, žurna-
listė:

Geriau-
sias metų 
straipsnis. 
Atsakant į 
visus klausi-
mus užtektų 
garsiai ištar-
ti tris raides 
– STT – ir 

jos iliustruotų ir geriausius tekstus, ir 
metų netikėtumus bei įvykius. Metų 
pradžioje ne viena Anykščiuose 
esanti įstaiga susidūrė su netikėtais 
svečiais... Bet, svečiai atėjo, išėjo - 
ir tiek jų tematyti... Tiesa, išėjo ne 
tuščiomis... Todėl apie STT vizitus 
mūsų rajone nekalbėsiu – tam dar 
bus laiko... Kalbėdama apie geriau-
sią straipsnį pirmiausiai galvoju apie 
savo pašnekovus. Visokių jų buvo 
– vienus lengviau prakalbinti, kitus 
– sunkiau. Vieną pavasario dieną į 
redakciją užsuko dvi merginos – pi-
anistė Milda Daunoraitė su drauge 
iš Pietų Korėjos CheaWoom Lee. 
Su jomis kalbėjomės apie muziką, 
Lietuvos kaimo naktinį dangų, šal-
tibarščius... Džiaugiuosi pozityviu 
jaunimu, kuris dar nenusprendė, kad 
„gyvenimas yra kančia“... Pirmyn, 
merginos!

Metų įvykis. Miesto eglė, pasta-
tyta Šventojoje. Gal ir svarbu koja 
kojon žengti su modernėjančiu pa-
sauliu ir vietoj tikros žaliaskarės 
puošti vielų darinį, bet man per Šv. 

Kalėdas norisi matyti ir uosti tikrą 
eglę. Smagu, kad eglės įžiebimo ce-
remonija sutraukė galybę žmonių, 
bet aš už tradicijas. 

Metų netikėtumas. O šventas 
naivume! Šiek tiek tikėjau, kad va-
dovaujamas pareigas turi eiti ne tik 
savo srities profesionalas, bet ir mo-
raliai švarus žmogus – nemeluojan-
tis, besilaikantis nustatytų taisyklių 
(kelių eismo – taip pat), pripažįstan-
tis savo klaidas ir garbingai už jas 
atsakantis. Labai klydau – galima 
vadovu būti ir elgiantis priešingai.

Metų posakis. Necituosiu jokių 
valdininkų, politikų ir kitų žymių 
asmenų pasakytų sakinių. Jeigu 
skaitote „Anykštą“, žinote, kas ką 
pasakė (kartais sužinote net tai, kas 
ką pagalvojo. Tiesiog Jums, mielie-
ji skaitytojai, palinkėjimas Naujie-
siems metams: žmogui pirmiausiai 
skirta gyventi su savimi pačiu. Tad 
rūpinkitės, kad kompanija būtų pati 
geriausia.

Austėja ŠMIGELSKAITĖ, žur-
nalistė:

Geriau-
sias metų 
straipsnis. 
Nors papras-
tai užsiimu 
kultūrinių 
s traipsnių 
r e n g i m u , 
tačiau akis 

dažnai užkliūna už gudrių, ironiškų 
ir suktų pasisakymų. Šiais metais 
labiausiai įsiminė Vidmanto Šmi-
gelsko ,,Rievės“ iš rugsėjo 21- osios 
,,Anykštos“: ,,Miegokit ramiai, są-
žiningieji, ir stenkitės išsimušti sau 
didesnį priedą prie algos...“. Na, o 
užuot plačiau komentavusi, pridėsiu 
nuostabią citatą: ..P.S. Kai skelbsite 
naują viešinimo konkursą, padalinkit 
ir užuojautų skelbimą į kelias dalis - 
,,nabašnikams“ su dviskiemenėmis 
pavardėmis užuojautos bus spausdi-
namos viena kaina, triskiemenėmis 
– kita. O kurių pavardėse keturi skie-
menys – lai patys save užjaučia“.

Metų įvykis. Susitikimas su bu-
vusiu Bogotos meru, profesoriumi, 
matematiku, filosofu Antanu Moc-
kumi. A. Mockus – tik per plauką 
neišrinktas Kolumbijos prezidentu. 
Jis – puikus pavyzdys žmogaus, ge-
bėjusio peržengti barjerus, paprastai 
atitveriančius emigrantus nuo daly-
vavimo politiniame gyvenime,  taip 
pat – ir labai ryški asmenybė.

Metų netikėtumas. Kad ir kaip 
prieš šventes nesinori, bet žodžių iš 
dainos neišimsi.. Tas nelemtas kai-
mynų laikraščio tiražas. Liūdna. Esu 
linkusi iš žmonių tikėtis geresnių 
dalykų. Ypač nedidelėje, glaudžioje 
visuomenėje miestelio, kur visi vieni 
kitus pažįstame, vos ne kasdien susi-
tinkame, o po to ir į akis pasižiūrime. 

Metų posakis. ,,Kartais sakau, 
kadangi mano vyras yra dailinin-
kas, kad jis ten - tekšt tekšt ir tapo, 
ką nori, o štai keramikui dar reikia ir 
proto turėt: matuot krosnies apimtis, 
dirbt su nuodingomis glazūromis,“ – 
apie vyro, dailininko, buvusio VDA 
rektoriaus Arvydo Šaltenio, bei savo 
profesijų skirtumus sakė A. Jonuš-
kaitė – Šaltenienė. Pasigirsiu – mano 
pačios publikacija. O citata tokia šil-
ta, sklidina tikrumo, humoro jausmo 
ir kartu meilės vienas kitam.
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„Vilko vaikų“ būta ir Anykščių krašte

(Atkelta iš 6 psl.)

„Labai šiltai elgetavimo metu pri-
simenu du įvykius. Pas vieną lenkų 
kilmės ūkininką galėjome pasilik-
ti visai savaitei. Jie suprato mūsų 
apgailėtiną padėtį...Atsirado  proga 
išsiplauti drabužius, išnaikinti utė-
les, nueiti į pirtį. Beveik kiekvienas 
ūkininkas turėjo savo pirtelę. Ūki-
ninkas buvo miręs, o šeimininkė 
tvarkėsi ūkyje su giminaite.

Aš čia padariau daug naudingų 
darbų. Ilgas valandas maldavau 
rugius. Iš miltų šeimininkė virdavo 
skanią sriubą...

Kitoje nedidelio ūkio šeimoje 
mes su Horstu praleidome 8-10 
dienų ir padėjome nudirbti įvairius 
darbus. Mama elgetavo netoliese. 
Vyras buvo netoli esančios Anykš-
čių mokyklos mokytojas. Šeimoje 
buvo 4 dukros nuo 6 m. iki 17 m. 
amžiaus. Mokytojas labai gerai 
kalbėjo vokiškai, šiek tiek kalbė-
jo jo žmona ir vyresnės mergaitės. 
Mes pas juos jautėmės labai gerai. 
Kai kaime buvo gegužinė, mus 
pasikvietė abi vyresnės dukros. 
Gegužinė vyko didelėje valstiečio 
trobos patalpoje. Buvo šokama 
grojant akordeonui. Nei aš, nei 
Horstas nebuvome gyvenime šokę, 
bet mus įtraukė į linksmybes ir mes 
patrepsėjome. Horstas ir aš buvo-
me sužavėti vaikinų ir merginų 
linksmumu ir atsipalaidavimu.

Mokytojas ir jo žmona nurodė 
mums kaimyną, kurio žmona buvo 
neseniai mirusi. Jis turėjo 22 metų 
amžiaus sūnų ir mano amžiaus 17 
metų dukterį...Pas šį ūkininką aš 
dirbau keletą savaičių. Man patiko. 
Sūnus mane pasikviesdavo sekma-
dieniais į mišias Anykščių bažny-
čioje. Po pietų aš dar aplankydavau 
mokytojo šeimą. Ten daug pasikal-
bėdavome...“

Lotarui ilgam įstrigo į atmintį 
ne tiktai geri, rūpestingi žmonės, 
pas kuriuos teko prisiglausti, ne 
tiktai kaimo gegužinė ar pamal-
dos Anykščių bažnyčioje. Būtent 
Anykščiuose jų šeima sužinojo 
vieną be galo svarbią naujieną, po 
kurios įsižiebė viltis pagaliau susi-
tvarkyti savo gyvenimą...

„Kai vieną dieną su ūkininko sū-
numi buvau Anykščių turguje, su-
tikau elgetaujantį jauną vokietį. Aš 

su juo įsikalbėjau, jis pasakė, kad 
kilęs iš Karaliaučiaus. Iš jo sužino-
jau, kad jau daug vokiečių išvyko 
į Vokietiją ir Karaliaučiuje jų likę 
nebedaug. Artimiausiu laiku bus 
vėl organizuojmas, bet jau pasku-
tinis traukinys. Po to Karaliaučius 
bus uždara draudžiama zona. Man 
reikėjo skubiai susisiekti su Horstu 
ir aptarti naują situaciją. Turėjome 
būtinai spėti į paskutinį traukinį. 
Pirmiausia šį gandą dar reikėjo pa-
tikrinti vietoje. Arba mes abu, arba 
kuris nors vienas turėjome tuoj pat 
važiuoti į Karaliaučių. Šią užduotį 
Horstas pavedė man. Kai sutikau 
mamą, pasakiau jai šią žinią. Ji 
davė padžiovintos duonos ir keletą 
gabalėlių rūkytų lašinių. Aš turėjau 
Karaliaučiuje šį maistą parduoti ir 
nupirkti sesutėms drabužėlių. Aš 
tuoj pat išvykau...“

„Dideli nemalonumai 
kelionėje“

Vienas knygos „Ir visgi mes iš-
gyvenom“ skyrius būtent taip ir 
buvo pavadintas. Lotaras šiame 
skyriuje kaip tiktai ir aprašo savo 
kelionę į Karaliaučių ir atgal į 
Anykščius po to, kai buvo sužino-
ta naujiena apie paskutiniojo trau-
kinio į Vokietiją formavimą. Kaip 
rašo Lotaras Klafsas, „kelionė į 
Karaliaučių ant vagono laiptelių, 
buferio ar kartais ant vagono stogo, 
sekėsi neblogai“. Savo gimtajame 
mieste jis sužinojo, kad tikrai for-
muojamas ešelonas dar likusiems 
vokiečiams išgabenti ir kad reikia 
paskubėti kuo greičiau sugrįžti. 
Ilgai nelaukęs, Lotaras išskubėjo į 
Lietuvą. Prieš tai dar spėjo duonos 
džiūvėsius išmainyti į vaikiškus 
drabužėlius sesutėms, turguje par-
duoti turėtus lašinius. Iki Šiaulių 
atvažiavo traukiniu laimingai, nors 
ir be bilieto. Traukinio į Panevėžį 
nebuvo, tad teko nakvoti. Pastebėję 
neramiai besiblaškantį stotyje, Lo-
tarą užkalbino palapinėse netoliese 
gyvenę rusų kareiviai, dirbę prie 
miško kirtimo. Jie pasiūlė nakvynę 
palapinėje. Rytmetį atsibudęs Lo-
taras kareivių jau neberado, tačiau 
pastebėjo esąs apvogtas : iš kupri-
nės buvo dingęs vaikiškas paltu-
kas. Bet tai buvo tik prasidedančių 
nemalonumų pradžia. Prekiniu 

traukiniu pasiekęs Panevėžį, pra-
dėjo ieškoti traukinio į Anykščius. 
Buvo jau vakaras. Gežinkelio sto-
tyje prie jo priėjo sovietinės armi-
jos karininkas, pradėjęs domėtis, 
kur ir kokiu tikslu važiuoja, iš kur 
vokietis taip gerai mokąs rusų kal-
bą. Pasirodo, tas karininkas buvo 
netoliese esančios karo belaisvių 
stovyklos komendantas. O iš tos 
stovyklos tamsoje tik neseniai pa-
bėgo trys vokiečiai karo belaisviai. 
Karininkas išsitraukė ginklą ir, 
pareiškęs, kad Lotaras yra šnipas, 
padedantis belaisviams pabėgti,  
išsivarė į lauką. Čia pakvietė sar-
gybinius ir liepė jiems „vokiečių 
šnipą“ sušaudyti, o tam kareiviui, 
kuris tai padarys, pažadėjo butelį 
degtinės. Kol kareiviai tarpusavyje 
tarėsi, prie Lotaro priėjo jefreito-
rius ir, parodęs  skylę gyvatvorėje, 
patarė kuo greičiau sprukti. Taip su 
gerojo ruso pagalba jis išsigelbėjo. 
Į stotį jis jau nebėjo, nusprendė 
ryto sulaukti lauke ilsėdamasis po 
krūmu. Nuovargis, nervinė įtampa 
padarė savo: vaikinas greitai už-
migo. O rytmetį atsibudęs suprato, 
kad jis apvogtas, iš kuprinės buvo 
dingę visi sesutėms nupirkti drabu-
žėliai...

Pirmuoju traukiniu Lotaras iš-
skubėjo į Anykščius, atsisėdęs ant 
vagono laiptelių. Po kurio laiko 
uniformuota konduktorė rusiškai 
jo pasiteiravo, kodėl tasai sėdįs ant 
laiptelių ir neinąs į vagono vidų. 
Kai  pasisakė, kad neturi bilieto ir 
pinigų, konduktorė Lotarą pava-
dino „kiaule“ ir iš visų jėgų koja 
spyrė jam į nugarą. Visa laimė, kad 
jis abiem rankomis laikėsi už turė-
klų, todėl nebuvo išstumtas iš va-
žiuojančio traukinio, išsilaikė, nors 
spyrio smūgį nugaroje jautė dar il-
gai. Kaip ir konduktorės keiksmus, 
užgaulius žodžius. 

Bet visi kelionėje patirti vargai, 
sunkumai, visos bėdos nublanko, 
prisimiršo, kai visa Klafsų šeimyna 
Anykščiuose susitiko. Kai kurie jų 
šeimos nariai buvo išsiskyrę gana 
ilgai, tad susitiko tik po pusantrų 
metų. Mažosios mergaitės, kurias 
vis pas save priglausdavo lietuvių 
šeimos, jau ir vokiečių kalbą buvo 
primiršusios...

Taigi, jie vėl buvo septyniese 
ir visi iš Anykščių keliavo atgal į 

Karaliaučių. O iš ten po kurio laiko 
išvažiavo į Vokietiją, į savo svajo-
nių kraštą...

Po kelių dešimtmečių...

Lotaras Klafsas mintimis, prisi-
minimais vis sugrįždavo į Lietuvą, 
prisimindavo tuos geradarius, kurie 
jų šeimai padėjo išgyventi. Svajojo 
kada nors apsilankyti Anykščiuo-
se. Ir laukė palankios progos. To-
kia proga atsirado Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę. 

Nusprendęs būtinai surasti to 
mokytojo šeimą, 1991-ųjų metų 
rugsėjo mėnesį jis vokiškai parašė 
laišką Anykščių rajono savivaldy-
bei ir paprašė pagalbos. Savival-
dybei skirtame laiške Lotaras pa-
pasakojo tiktai atskirus faktus apie 
mokytojo šeimą, nes buvo pamir-
šęs ir jo pavardę, ir gyvenamosios 
vietos pavadinimą. Kaip pasakoja 
autorius savo knygoje, jo laiškas 
buvo išverstas į lietuvių kalbą ir 
paskelbtas rajono laikraštyje. 

„Aš gavau laišką nuo vyriausio-
sios mokytojo Karanausko dukters 
Genovaitės, o kitą laišką – nuo 
ūkininko Juozo Drūsio sūnaus Al-
gio. Visi jie yra iš Skapiškio kaimo 
netoli Anykščių. Pas Drūsį, moky-
tojo kaimyną, aš dirbau keletą sa-
vaičių... Aplankyti Lietuvą pirmieji 
norėjome Horstas ir aš...1992 m. 
balandžio mėn. mes išskridome iš 
Ciuricho...į Vilnių, Lietuvos sos-
tinę. Oro uoste mūsų laukė Geno-
vaitė ir jos vyras Jurgis Vaičiūnas. 
Susitikimas su mokytojo dukra po 
43 metų buvo itin jaudinantis. Senu 
rusišku automobiliu „Moskvičiu-
mi“ mes važiavome pas juos į Ma-
rijampolę. Ten viešėjome savaitę. Iš 
Marijampolės važiavome su mūsų 
geradariais jų „Moskvičiumi“ pas 
Genovaitės seseris Bronę ir Ireną, 
taip pat aplankėme jų tėvus ir juos 
slaugusią seserį Nijolę Skapiškyje. 
Taip pat susitikome, pasveikinome 
netoliese gyvenantį ūkininką Juo-
zą Drūsį su žmona. Visi mus suti-
ko nuoširdžiai ir vaišingai. Jie dar 
prisiminė abu jaunuosius vokiečius 

Horstą ir Lotarą. 
Būnant pas mokytoją Skapišky-

je, mus aplankė žurnalistas, ėmė 
interviu. Jo straipsnis apie mūsų 
gyvenimą po Antrojo pasaulinio 
karo pasirodė vietiniame laikrašty-
je „Anykšta“...

Mus giliai sujaudino mokyto-
jo Karanausko kančių keliai. Mes 
sužinojome, kad jie visi, išskyrus 
Genovaitę, kuri studijavo ir gyve-
no Kaune, 1951 m. rugsėjo mėn. 
buvo ištremti į Sibirą. Genovaitė 
buvo iškviesta į saugumą ir 1952 
m. sausio mėn. irgi buvo ištremta. 
Bausmė 6 metai tremties už pasi-
sakymą prieš kolūkių steigimą ir 
žemės nusavinimą...“

Taip pasakoja knygoje „Ir visgi 
mes išgyvenom“ Lotaras Klafsas, 
su broliu po daugelio metų vėl apsi-
lankęs Lietuvoje ir Anykščių kraš-
te – Anykščių seniūnijos Skapiškių 
kaime, susitikęs su brangiais jiems 
žmonėmis, dargi pabendravęs su 
laikraščio „Anykšta“ žurnalistu. 
(Beje, vokiškai mūsų laikraščio 
pavadinimas rašomas taip: Zeitung 
Anyksta).

Knygoje prisimenami ir kiti 
draugystės su Anykščių krašto 
žmonėmis ryšiai. 1992 metais Lo-
taro ir Horsto kvietimu Genovaitė 
su savo dukra mokytoja svečiavosi 
pas juos Štutgarte, tuometinėje Vo-
kietijos Federacinėje Respubliko-
je. Lankėsi čia ir Algis Drūsis su 
žmona. Dar ne kartą savo bičiulius 
Anykščių krašte ir kitose mūsų 
šalies vietose lankė Lotaras Klaf-
sas, tapęs Štutgarto lietuvių ben-
druomenės pirmininku, įsijungęs į 
labdaringą veiklą, atvežęs daugelį 
labdaros siuntų. Lotaro parašytoje 
knygoje, jo iniciatyva išspausdin-
tuose rašiniuose, periodikoje buvo 
atskleista gausybė faktų apie so-
vietinės kariuomenės kerštą Rytų 
Prūsijos gyventojams, tragišką ten 
gyvenusių vokiečių likimą ir, žino-
ma, apie „vilko vaikus“. Po dauge-
lio dešimtmečių paaiškėjo tiesa ir 
apie tai, kad „vilko vaikai“ iš Ka-
raliaučiaus pokario metais pasiek-
davo ir Anykščių kraštą...

Toks vaizdas Karaliaučiuje buvo įprastas, kai čia įsitvirtino Raudonoji armija. 

Lietuvių ir vokiečių kalbomis išleista Lotaro Klafso knyga „Ir 
visgi mes išgyvenom“ atskleidė gausybę visiškai nežinomų, nu-
tylėtų faktų apie tragišką Karaliaučiaus krašto vokiečių lemtį.

Autoriaus fotokopijos
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PAPRASTAS KAIMO VIETOVIų KVIETIMAS 
TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.6

Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal kaimo 
vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija“  VPS priemonės 
„Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos sritį „Parama 
kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6), VPS prie-
monę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), VPS priemonę „Privataus 
sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2).

 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir 
www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gruodžio 30 d. 8.00 val. iki 2020 m. 
sausio  30 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškė-
jas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, Anykš-
čiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  Anykščių rajono 
vietos veiklos grupės būstinėje adresu: K. Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat telefonais 

8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 (381) 58051 - VPS administratorė 
Ilona Jurevičienė. 

juozas RATAUTAS

Apie brangų vandenį ir kitokius niekus

Karalius, vis didinęs mokesčius, 
liepdavo savo patarėjams stebėti 
žmonių nuotaikas. Po eilinio rin-
kliavos pakėlimo jam pranešdavo, 
kad gyventojai piktinasi, nerimau-
ja, verkia... ,,Viskas tvarkoj,- sako 
karalius,- einam teisinga linkme“. 
Pagaliau  jam praneša, jog po 
paskutinio mokesčių padidinimo 
žmonės ėmė  šypsotis, juoktis. 
,,Vadinasi, ribos peržengtos, rei-
kia sustoti“, - tarė valdovas.

Negirdėt, kad anykštėnai 
juoktųsi. Marijona įsiutusi dėl 
neadekvačiai didelio namo admi-
nistracinio mokesčio, Alfrydas 
pyksta, kad šiukšlės deramai ne-
tvarkomas, nors gyventojai atsei-
kėja  tam nemažai pinigų.  Rajono 
tarybai UAB „Anykščių vande-
nys“ direktorius Alvydas Gervins-
kas pateikė projektą, pagal kurį 
šalto vandens kaina gyventojams 
pakils vos ne dvigubai. Gyventojai 
pakraupę - niekas iš mūsų neži-
nojo, niekas nedavė sutikimo, kad 
vandentiekis ar kanalizacija būtų 
vedami kur nors Andrioniškyje ar 
Piktagalyje, juo labiau rinkimų 
komiteto rėmėjams, o mes už tai 

mokėtume. Nieko sau kalėdinė 
dovana anykštėnams! Esu už tai, 
kad visi kaimai ir net vienkiemiai 
būtų atriboti nuo lauko tualetų, o 
vanduo ateitų į kiekvieną trobą, 
tačiau tai turi būti daroma ne kitų 
vartotojų sąskaita. Kodėl imant 
paskolą nebuvo atlikta investi-
cinių kaštų naudos analizė, kuri 
būtina  skiriant lėšas bet kokiam 
tikslui? Kodėl analizės, progno-
zės ir rizikos nebuvo aptartos 
taryboje prieš imantis darbų? 
Ačiū Dievui, tarybos nariams 
pakako proto tokios nesąmonės 
netvirtinti ir bent simboliškai 
pareikalauti vadovų atsakomybės, 
to, deja, nebuvo pareikalauta 
prieš daugelį metų iš mero, kuris 
užkrovė didelę bėdą anykštė-
nams, pastatęs dujines katilines. 
Neverkiam, bet piktinamės. O 
pati situacija verta anekdoto:  
,,Čepajevas klausia savo kareivių: 
„Kas norit kotletų?“ Visi šaukia: 
„Norim, norim!“. „Tu ir tu, lįskit 
į mėsmalę“,-  įsako Čepajevas“. 
Kiekvienas nori didesnių pato-
gumų, tačiau skolų ar didesnių 
kainų mėsmalė niekam netinka. 
Kodėl valdžia - ,,tipo“ -  geres-
nį gyvenimą daro kitų žmonių  
sąskaita? Tegul paieško vidinių 
rezervų, užuot didinusi mokestinę 
naštą gyventojams.  ,,Vandenyse“ 
ketverius metus mokesčių mo-
kėtojų sąskaita buvo išlaikomas 
„politinio pasitikėjimo“ etatas, 
apmokamas nepagrįstai aukštu 
atlyginimu. Ar alga bendrovės 
teisininkui nepadidino tiekiamo 
vandens kainos? Vienareikšmiškai 
- taip! Stebina tai, kad sprendi-
mai, bloginantys žmonių gyveni-

mą, teikiami tuomet, kai Lietuvos 
ekonomika auga, BVP didėja, mo-
kesčių į šalies biudžetą surenkama 
vis daugiau. Kodėl Anykščiuose 
gyvenimo lygis smunka, iš kur 
tas disbalansas? Matom ir tai, 
kad kuo toliau, tuo labiau žmonių 
poreikiai ir godos valdančiųjų 
nustumiami į antrą planą. Ilgai 
ir nuobodžiai kalbėjom apie pra-
eitos kadencijos rajono tarybos 
ir mero neadekvačius anykštėnų 
interesams sprendimus - labai 
panašu, kad  aplinka ir toliau 
niaukiasi. Žvilgtelėjus į šių metų 
gyvenimą, neatrodo, kad jis tapo 
šviesesnis, skaidresnis, atviresnis. 
Kai kurios istorijos ir valdžios 
sprendimai rodo, jog dugnas čia 
pat.

Prie tokių išeinančių metų 
istorijų priskirčiau mero patarėjų 
atsiradimo aplinkybes. Rajono 
tarybos nariai, matyt, neskaitę 
sprendimų projektų, balsavo už 
naujos kadencijos savivaldybės 
organizacinę valdymo struktūrą 
bei etatų sąrašą, kuriame atsirado 
trys tokie mero patarėjų etatai. 
Merui pasirodė mažoka dviejų 
anksčiau priimtų pagalbininkų, 
tad leido vicemerui pasiūlyti dar 
vieną - savo partietę. Nejuokinga, 
kad partijų užgaidos tenkinamos 
mokesčių mokėtojų pinigais. 
Anykštėnai turi išlaikyti į savi-
valdybę komandiruotus partijos 
brolius ir seses. Pusė bėdos, jei 
būtų organizuota vieša atranka ir 
patarėjai būtų atrinkti pagal kom-
petenciją, žinias ir sugebėjimus. 
Deja...Vertu pavyzdžiu galėtų būti 
premjero patarėjo Skirmanto Ma-
linausko asmenybė ir veikla. Žavi 

jo žinios, mokėjimas pristatyti 
sprendimų projektus, erudicija bei 
sugebėjimas komunikuoti. Ir nors 
mero patarėjo pareigybė yra poli-
tinio pasitikėjimo, reikia suvokti, 
kad tai nėra socialinės globos 
vieta pasižymėjusiam partiečiui. 

Tačiau visai priešingas ir 
ganėtinai įdomus epizodas susijęs 
su Valstiečių ir žaliųjų partijos 
veikla. Savo partijos narius 
paprašiusi pasėdėti ant atsarginių 
suolelio, partija pasirinko anks-
tesnio mero atleistus vadovus, 
juos apgynė ir „pastatė ant kojų“. 
Štai jums nesavanaudiškumo ir 
begalinio altruizmo pavyzdys, už 
kurį drąsiai galima skirti nauja-
metinę nominaciją!

Prie šių metų TOP-inių apsi-
reiškimų priskirčiau buvusio mero 
Kęstučio ir jo padėjėjo veiklos 
savitumą ir darbo stilių. „Padary-
si - ir raportuok man“,- tokio sti-
liaus retorika vyko bendravimas 
su kolegomis. Kad būtų įtaigiau, 
paliepimą sustiprindavo keiks-
mažodis. Gera tiems, kurie gali 
pasijuokti, ir nepavydžiu aniems, 
kurie turėjo kartu dirbti. Visiškai 
nesvarbus reikšmingumo, tačiau 
itin įdomus logikos prasme yra 
buvusio mero patarėjo vaidmuo. 
jis taip įsijausdavo į savo šefo 
paliepimus, kad nieko aplinkui 
imdavo nebematyti ir nepastebėti. 
Tokia veikla jam labai patikusi, 
tad ją, netgi netekęs pareigų, tęsė 
toliau. Nepamiršęs  mano kritinių 
pasisakymų mero adresu, jis ir 
dabar vagia mano slapyvardį, 
kuris sutampa su mano vardu, 
ir provokaciniais tikslais rašo 
komentarus laikraščių portaluo-

se. Linkiu Donaldui Vaičiūnui 
atrasti būdą pajusti džiaugsmą 
nekenkiant kitam, greičiau užaugti 
ir atsikratyti vaikiškų spuogų 
sindromo.

Svogūno ar česnako nominaci-
jos verta Anykščių seniūno Euge-
nijaus Pajarsko atleidimo istorija. 
Prasikaltęs valstybės tarnautojo 
etikai, bet gana neproporcingai 
nubaustas atleidimu iš darbo, 
žmogus į  pareigas sugrįžo teismo 
keliu. Stebina tai, kad teisme 
net nereikėjo nagrinėti seniūno 
atleidimo pagrindo bei aplinky-
bių. Pakako įvertinti  procedū-
rinius pažeidimus, kad teismas 
priimtų sprendimą, gražinantį 
seniūną į darbą ir priteisiantį 
jam iš darbdavio kompensaci-
ją.  Kas kaltas? Šįkart neturėtų 
pakakti pirštu parodyti asmenį, 
kuris  liepė daryti. Kaltas asmuo 
turi atlyginti nemenką priteistą 
sumą už priverstines pravaikš-
tas, kuri pavirto žala biudžetui, 
o atsakingas asmuo vertinimo 
komisijos sprendimu turi keliauti 
tobulinti kvalifikaciją. Kita vertus, 
ne visuomet atsakomybę reikia 
fokusuoti iešmininkui: istori-
jos rodo, jog neretai   karalius 
būna nuogas. Taigi, didžiosioms 
metų šventėms besiruošiantiems 
anykštėnams linkiu neužmigti ir 
neprarasti  dėmesio, matant ne-
naudingus valdžios sprendimus.

P. S.  Gal straipsnyje per daug 
kritikos?- pagalvojau parašęs,-  
juk šventės čia pat “...  Daviau 
paskaityti geram bičiuliui: „Aš 
griežčiau pasakyčiau“, - pasakė 
jis. - Vadinasi, nepadauginau!

Linksmų švenčių!

Brazilijos policija tiria išpuolį 
prieš Jėzų homoseksualu 
pavaizdavusią komikų trupę

Rio de Žaneiro policija ketvirtadie-
nį pranešė atliekanti tyrimą dėl vienos 
ultradešiniųjų grupuotės vaizdo įrašo, 
kuriame tvirtinama, kad ji surengė 
išpuolį prieš komikų trupę, pavaiz-
davusią Jėzų kaip homoseksualų as-
menį. 

Trečiadienį socialiniuose tinkluose 
pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti 
trys kaukėti vyrai, tvirtinantys, kad 
surengė ataką keršydami už „išpuolį 
prieš Brazilijos žmonių tikėjimą“.

Dviejų minučių trukmės vaizdo 
įraše taip pat matyti, kaip keli asme-
nys uždega Molotovo kokteilius ir 
sviedžia juos į pastatą.  

Ataka, per kurią žmonės nenuken-
tėjo, buvo surengta antradienį vakare 
humoro trupės „Porta dos Fundos“ 
studijoje. Šios trupės 46 minučių 
filmą „Pirmasis Jėzaus gundymas“ 
gruodžio 3 dieną parodė internetinės 
televizijos platforma „Netflix“. 

Šioje satyrinėje komedijoje vaiz-
duojama, kaip Jėzus po 40 dienų 
dykumoje sugrįžta į namus su savo 
vaikinu Orlando, kai Marija ir Juo-
zapas planuoja jo 30-ojo gimtadienio 
šventę.   

Šis filmas papiktino daugelį ti-
kinčiųjų. Šimtai tūkstančių žmonių 
pasirašė peticiją, reikalaujančią jį pa-
šalinti.  

Brazilijos kraštutinių dešiniųjų 
pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro 
sūnus parlamentaras Eduardo socia-

liniame tinkle „Twitter“ sukritikavo 
šią juostą.

„Tikime žodžio laisve, tačiau ar iš 
tikrųjų verta pulti 86 proc. šalies gy-
ventojų tikėjimą?“ – rašė jis.  

Vaizdo įraše matomi kaukėti vyrai 
laiko iškėlę XIX amžiaus Brazilijos 
imperijos vėliavą, taip pat vėliavą su 
vienos praėjusio amžiaus 4-o dešim-
tmečio ultradešiniųjų politinės parti-
jos simbolika.   

„Tiriamos visos versijos“, – žurna-
listams sakė policijos atstovas. 

Policija identifikavo užpuolikų 
mašinos bei motociklo registracijos 
numerius ir sakė, kad kaukėtos gru-
pės vaizdo įrašas „atitinka“ įvykdytą 
nusikaltimą.  

„Porta dos Fundos“ narys Joao 
Vicente de Castro žurnalistams sakė, 
kad šis incidentas yra „ataka prieš žo-
džio laisvę“.  

2012 metais įkurta „Porta dos 
Fundos“ šįmet pelnė „Oskaro“ atiti-
kmeniu televizijos pasaulyje laikomą 
tarptautinį „Emmy“ apdovanojimą už 
savo 2018-ųjų Kalėdų komediją „Pa-
skutinės pagirios“.

Šiemet nerasta, kam suteikti na-
cionalinio mecenato vardo

Šiais metais neatsirado kandidato į 
nacionalinio mecenato vardą, tačiau 
pirmą kartą planuojama pagerbti du 
savivaldybių mecenatus.

„Nacionalinio mecenato šiemet 
nebuvo pasiūlyta. Tikimės, kad bus 
pasiūlyta kitais metais“, – BNS sakė 
kultūros ministras Mindaugas Kviet-

kauskas.
Pagal įstatymą, nacionalinio me-

cenato vardas suteikiamas asmeniui, 
skyrusiam ne mažiau kaip 1 mln. eurų 
paramą kultūros, švietimo, mokslo, 
kitam projektui ar projektams.

Kadangi tokia suma neturi būti 
skiriama per vienus metus, ministro 
teigimu, ateityje asmenų, vertų mece-
natų vardo, turėtų daugėti.

„Mecenato vardas suteikiamas už 
augantį indėlį į kultūrą. Per kelerius 
metus ta suma gali susikaupti ir tapti 
tokia, kokia nustatyta įstatyme. Tad 

mecenatai auga Lietuvoje“, – teigė 
jis.

Kita vertus, M. Kvietkauskas pa-
sidžiaugė, kad šiemet pirmą kartą 
sulaukta pasiūlymo mecenatų vardus 
suteikti dviem savivaldybių mecena-
tams.

Mecenavimo taryba rekomendavo 
jiems suteikti mecenatų statusus.

„Tai įvertinimas tikrai už didelį in-
dėlį – 250 tūkst. eurų – kultūrai. Mes 
tikrai labai džiaugiamės, kad yra du 
savivaldybių mecenatai, suteikę tokią 
paramą kultūrai“, – sakė ministras.

Jis teigė negalįs įvardyti šių mece-
natų, kol nepriimti oficialūs sprendi-
mai.

Įstatymas numato, kad savivaldy-
bės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 
25 tūkst. ar mažiau, mecenato vardas 
suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne 
mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio 
paramą mecenuojamam projektui. 
Didesnėse ir kurortinėse savivaldy-
bėse mecenatu pripažįstamas asmuo, 
skyręs ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų 
dydžio paramą.

-BNS
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Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3200  egz.     Užs. Nr. 1024

parduoda

Vyr. redaktorė

įvairūs

siūlo darbą

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

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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Reikalingi: šėrikė (-as) ir mel-
žėja (-as) prižiūrėti 20 karvių. 
Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863.

SUTAUPYkITE IkI 350 EUR!
uŽsisaKyKite Dabar, 

PraDĖKite
MOKĖti VasarĄ!

buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(buiteka, traidenis, august, 
Švaistė, Feliksnavis ir kt.)
GaMiNtOJŲ KaiNOMis.

Įrenginių montavimo darbai.

GaliMybĖ PirKti 
iŠsiMOKĖtiNai!

atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje lietuvoje!

DirbaMe ir saVaitGaliais.
Tel. (8-686) 80106.

Projektuojame, 
gaminame įvairios 
paskirties baldus.

atvežame, sumontuojame.
Tel. (8-624) 00400.

Darbui knygyne „Pegasas“ ieško 
apskaitininko, konsultanto.

CV siųsti el.paštu: 
sinchronizacija@pikselis.lt, 
Tel. (8-381) 5-93-04.

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.

Įvairų mišką. Moka brangiai.
Tel. (8-602) 08992.

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

Tel. (8-677) 20998.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

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

Tel. (8-670) 37592.

Dovanoja

Šuniukus: du 7 savaičių ir du pu-
sės metų.

Tel. (8-686) 04353.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių m. ir gerą sody-
bą Anykščių r. 

Tel. (8-684) 02025. 

2-jų kambarių butą be patogumų 
aštuonių butų plytiniame name 
Kavarske. 

Tel. (8-671) 92942.

Skubiai butą Anykščiuose. 
Tel. (8-673) 51558.

automobiliai

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

Tel. (8-607) 67679.

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

Tel. (8-609) 31414.

kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-603) 23310.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Lapuočių malkas. Turi sauses-
nių. Veža kaladėmis, skaldytas iki 
9 erdvm, miškovežiu 30 erdvm.

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-676) 82388.

Beržo, uosio, ąžuolo briketus, 
granules, durpių briketus, anglį. 
Atveža ir iškrauna.

Tel. (8-656) 97937.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

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

Paslaugos

Iškala reides. Lieja pamatus. 
Gamina paminklus.

Tel. (8-648) 81663.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti 

savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

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.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 

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

oras

-3

-1

mėnulis
Gruodžio 28 - 31 d. - jaunatis

Tomas, Gentvainas, Gaja, Teofilė.

Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga, 
Kantvilas, Vaidilutė, Ema, Kamilė.

šiandien

gruodžio 29 d.

gruodžio 30 d.
Margarita, Sabinas, Sabina, 
Gražvilas, Dovydas, Irmina.

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!

Didžiausias žmogaus priešas 
greičiausiai yra alkoholis. Tačiau 
Biblijoje juk parašyta: „Mylėk ir 
savo priešus!“

***
Kadrų skyriuje:
- O kaip ilgai jūs išdirbote anks-

tesnėje vietoje?
- Penkiolika metų.
- Skamba įspūdingai. O kodėl 

išėjote?
- Bausmės laikas baigėsi...

***
Advokatas laimi procesą ir iš 

karto siunčia telegramą savo kli-
entui: „Teisingumas nugalėjo!“ Šis 
telegrafuoja atgal: „Iš karto apelia-
ciją!“

***
Graži mergina ateina į audinių 

parduotuvę nusipirkti medžiagos 
suknelei. 

- Kiek kainuoja štai šita medžia-
ga? 

Pardavėjas: 
- Bučkis už metrą. 
Mergina paprašo dešimties me-

trų ir atsisveikindama taria: 
- Sąskaitą nusiųskite mano sene-

lei...

***
- Brangusis, mes jau 15 metų 

esame susižadėję. Ar nemanai, kad 
galiausiai turėtumėme tuoktis?

- Tu teisi, bet kas mus dabar be-
ims?

***
Šefas kandidatui: 
- Mes ieškome žmogaus, kuris 

nebijotų jokio darbo ir niekada ne-
sirgtų

- Puiku, įdarbinkite mane. Aš pa-
dėsiu ieškoti.

***
Ateina naujas rusas į Šveicarijos 

banką:
- Noriu padėti pinigus į sąskaitą.
- Kiek norite padėti?
Naujasis rusas pašnibždomis:
- Penkis milijonus dolerių.
Tarnautojas:
- Galite kalbėti garsiai, skurdo 

mes nelaikome yda.

Amiliutė keliauja ir dalijasi įspūdžiais
Po Kalėdų sutiktuvių –
Amiliutės išleistuvės:
Lekia mat į platų svietą –
Laukia jos kraštai saulėti.

Iš Paryžiaus tik bonžūr
Tarusi keliaus kitur,
Į Milaną – dolče vita –
Geras vynas, visa kita...

Laukia nuostabi Maljorka,
Bet ją kviečia į Niujorką –
Tepavydi jadzė, jonas –
Trampas nori imt į žmonas...

Nesutiks – tegul sau liūdi,
Nes ji myli tik Kęstutį.
Nors nelemta būt kartu,
Siunčia jam labų dienų...

Čia man dėmesio nestinga
Ir esu beveik laiminga.
Linkiu tad visiems sveikatos
Ir linksmų Naujųjų Metų.

Kelkime taures šampano 
Prie nukrauto vaišėm stalo.
Tuoj po švenčių, po truputį
Grįšiu. Laukit.  – Amiliutė.


