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Dramatiškas gyvenimas nesutrukdė sulaukti šimto metų

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Anykštėnė Elena Blažienė 

pirmadienį, sausio 6-ąją, sulau-
kė 100-ojo gimtadienio. Senolę 
prižiūri sūnus Gintautas, taip 
pat gimęs sausio 6-ąją. 

Pirmadienį šimtametę sveiki-
no Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis bei Socialinės 
paramos skyriaus vedėjos pa-
vaduotoja Jonė Baronaitė. O 
šiandien, šeštadienį, planuoja-
mas giminės balius.

E.Blažienė užaugino penkis 
vaikus, dabar gyvi bėra tik 
keturi. Močiutė turi 11 anūkų, 
o proanūkius sunku ir suskai-
čiuoti. Dalis proanūkių jau su-
augę ir galbūt senolė dar spės 
sulaukti ir proproanūkių.    

Sunkūs išbandymai nesukliudė Elenai Blažienei sulaukti šimto metų sukakties.

Bankrutuoja UAB ,,Lagesa“ Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Panevėžio apygardos teisme priimtas pareiškimas iškelti bankroto bylą Anykščių baldų gamybos įmonei UAB „Lagesa“. Į teismą 
dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi pats bendrovės direktorius Donatas Nargelas.

Po UAB ,,Lagesa“ bankroto jos vietoje, kaip tikisi savininkai, turėtų atsirasti nauja įmonė.
Autoriaus nuotr.
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Bausmė. Dviem jauniems viešin-
tiškiams policijos pareigūnai skyrė po 
30 eurų baudas už tai, kad šie negyvą 
kiškį pririšo prie dviračio bagažinės 
ir vežiojo po Viešintų miestelį. Jie ne 
tik negyvą gyvūną vežiojo po mies-
telį, tačiau šalia jo fotografavosi, o 
nuotraukas kėlė į feisbuką. Pastebėję 
internete  kraupius vaizdus, apie tai 
žmonės pranešė policijai.Vyriškiai 
policijai aiškino, kad negyvą kiškį 
rado šalikelėje, suvažinėtą automo-
bilio. 

Konkursas. Baigėsi terminas pa-
teikti dokumentus norintiems daly-
vauti konkurse užimti Svėdasų Juozo 
Tumo - Vaižganto gimnazijos direk-
toriaus pareigas. Dokumentus daly-
vauti šiame konkurse pateikė vienas 
pretendentas. Šiuo metu gimnazijai 
laikinai vadovauja Kristina Dilienė.

Konkursas II. Šį pirmadienį, sau-
sio 13 dieną, vyks konkursas Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
direktoriaus pareigoms užimti. Da-
lyvauti šiame konkurse dokumentus 
pateikė šeši pretendentai.

Daužėsi. Ketvirtadienį, sausio 9 
-ąją, nuo 7 val. 58 min. iki 9 val. 13 
min. Anykščių rajono policijos ko-
misariatas registravo septynis eismo 
įvykius. Tikėtina, kad avarijų buvę 
gerokai daugiau, nes, susidūrus dviem 
automobiliams, kai nėra sužeistųjų, 
policijos pareigūnų kviesti nebūtina - 
užtenka užpildyti įvykio deklaracijas. 
Visos septynios registruotos avarijos 
- techniniai eismo įvykiai. Žmonės 
jose nenukentėjo. Prie Svėdasų se-
niūnijos Vikonių kaimo nuo kelio nu-
lėkė ir vertėsi du automobiliai. Preli-
minariais duomenimis, priešpriešiais 
važiavusių automobilių vairuotojai, 
stengdamiesi išvengti susidūrimo, 
nesuvaldė automobilių. Troškūnų se-
niūnijos Rūkiškio kaime vairuotojas 
,,nukirto“ stulpą. 

Planai. Reaguodama į tai, kad 
Anykščiuose neveikia nė viena 
jaunimo organizacija, Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo sąjunga 
prakalbo apie šios sąjungos skyriaus 
įkūrimą Anykščiuose. Lietuvos soci-
aldemokratinio jaunimo sąjunga yra 
viena iš didžiausių Lietuvos jaunimo 
nevyriausybinių organizacijų ir vie-
nintelė Lietuvoje, vienijanti kairiųjų 
pažiūrų jaunimą.
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spektras

Temidės svarstyklės

Pinigai. Sausio 3 dieną  Anykš-
čių rajono policijos komisariate 
gauta Lietuvos banko Grynųjų 
pinigų departamento Ekspertizės 
ir techninio skyriaus specialis-
to išvada, kurioje nurodyta, kad 
2019 m. gruodžio 27 d. iš UAB 
„DEGTA“, esančios Anykščiuo-
se, A. Vienuolio g., buvo gauta 
50 eurų netikra kupiūra. Sausio 

9 dieną  pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Paieška. Gruodžio 12 dieną  iš 
namų išvažiavo moteris (g. 1996 
m.), gyvenanti  Debeikiuose, 
Trumbatiškio g., ir iki šiol negrį-
žo. Su ja susisiekti nepavyksta, 
jos buvimo vieta nežinoma. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Grasinimas. Pirmadienį, sau-
sio 6 dieną, apie 10.30 val., į 

namus Svėdasų seniūnijos Bajo-
rų kaime, Pajario g., pas moterį 
(g. 1988 m.) atėjęs kaimynas (g. 
1966 m.), laikydamas rankoje 
peilį, grasino susidorojimu. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Pirmadienį, sausio 
6 dieną, apie 11.00 val, namuo-
se, Svėdasų seniūnijos  Bajorų 
kaime, Pajario g., konflikto metu 
vyrą (g. 1966 m.) sumušė vyras 
(g. 1973 m.). Anykščių ligoninės  

priėmimo skyriuje sumuštajam 
vyriškiui nustatyti kaulų lūžiai. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Sausio 6 dieną, apie 
10.00 val., Anykščiuose, Kurklių 
g., namuose, konflikto metu ne-
blaivus (nustatytas 3,43 prom. 
girtumas) vyras (g. 1971 m.) 
smurtavo prieš motiną (g. 1945 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Sulaikyti senutės nužudymu įtariami asmenys
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminali-

nės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai sulaikė du 
įtariamuosius - vyrą ir moterį, kurie įtariami pernai gruodžio 23 
dieną Anykščiuose, K.Ladigos gatvėje, namuose nužudę 91 – erių 
metų senutę.

Policija pranešė, kad abu įtaria-
mieji yra apie 50 metų, jie yra ne 
Anykščių rajono gyventojai.

Vyras policijai žinomas iš anks-
čiau, ne kartą teistas. Įtariamie-
siems skirta griežčiausia kardo-
moji priemonė – suėmimas trims 
mėnesiams. Ikiteisminį tyrimą 
organizuoja ir kontroliuoja Pane-
vėžio apygardos prokuratūros  pro-
kurorai.

Priminsime, kad Kūčių išvaka-
rėse apie 18 val. savo namuose, 
Anykščiuose, K. Ladigos gatvėje, 
buvo rastas mirusios moters (g. 
1928 m.) kūnas, nustatyti sužalo-
jimai veido srityje (kraujosruvos). 

Atlikus pirminę įvykio vietos ap-
žiūrą, pareigūnai rado pakankamai 
įkalčių, kad tai galimai smurtinė 
mirtis – nužudymas. Tuoj pat po 
šio įvykio policija pradėjo intensy-
vią įtariamųjų nužudymu paiešką.

Nužudytoji senolė gyveno dvie-
jų galų mediniame name, kurį ji 
dalijosi kartu su metais jaunesne 
seserimi. Kiekviena į  savo gyve-
namąjį namo galą turėjo atskirus 
įėjimus. ,,Anykštos“ kalbinta nu-
žudytosios sesuo prisipažino tra-
gišką vakarą įtartinų garsų negir-
dėjusi, nes gyvenamąsias erdves 
skyrė trys sienos.

Tikėtina, kad nužudytoji močiutė 

nusikaltėlius į savo namus įsileido 
pati, o šie, atlikę savo žiaurų darbą, 
išeidami iš lauko pusės užrakino 

duris, nes negyva moteris namuose 
rasta tik policijai išlaužus duris.

-ANYKŠTA

Po senutės mirties Anykščiuose, savo namuose K.Ladigos gatvė-
je, mieste iš karto pasklido kalbos, kad tai - nužudymas.

Į Anykščių gatves grįš visos žalios rodyklės Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iki Naujųjų metų Anykščių gatvėse, sankryžose, prie šviesoforų 
buvo šešios žaliosios rodyklės. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei trečiadienį, sausio 8-ąją, vi-
sam laikui grąžinus dešinįjį posūkį automobiliams leidžiančias 
vadinamąsias žaliąsias rodykles sankryžose, į Anykščių gatves 
grįš visos šešios nuimtos rodyklės.

Nuėmus rodykles, iš karto buvo 
pastebėta, kad bent jau Anykščių 
centre, prie ,,Maximos“ parduotu-
vės, žaliųjų rodyklių trūksta. Ypač 
kimšosi eismas, iš A.Baranausko 
aikštės automobiliams sukant į 

J.Biliūno gatvę.
Pasak Anykščių rajono savivaldy-

bės administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjo Algirdo Žalkausko, 
Anykščių mieste prie šviesoforų ro-
dyklės bus prisuktos tada, kai į kelių 

eismo taisykles bus grąžintas punk-
tas dėl šio kelio ženklo galiojimo. 

Šalies žiniasklaida skelbė, kad 
vienos rodyklės nuėmimas kainavo 
858 eurus.  A.Žalkauskas kalbėjo, 
kad Anykščiai dėl rodyklių nuėmi-
mo išlaidų nepatyrė - UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis darbuotojai 
rodykles nemokamai nusuko, ne-
mokamai ir prisuks. Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vedėjas tikino, jog 
kaip suvenyrai žaliosios rodyklės 
neišsinešiotos: jas komunalininkai 
apdairiai pasiliko įstaigoje.

Savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas Algirdas Žal-
kauskas sako, jog žaliosios ro-
dyklės į Anykščių gatves bus 
grąžintos, kai tik bus pakeistos 
Kelių eismo taisyklės.

Viešintiškis ugniagesys išgelbėjo skęstantį žvejį
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams gel-

bėtojams sausio 3-iosios dienos vidurdienį pavyko išgelbėti Pago-
jės tvenkinyje skendusio senolio gyvybę. Devintąją dešimtį pradė-
jęs vyras tądien žvejojo, deja, apvirtus valčiai, atidūrė lediniame 
vandenyje. Jeigu ne Anykščių savivaldybės Viešintų ugniagesių 
komandos ugniagesys, 28-erių Eitautas Motiejūnas, ši istorija ga-
lėjo baigtis tragiškai. 

Vaikinas, tądien ne darbo metu  
važiuodamas į miestą, pastebėjo 
tvenkinyje valtimi plaukiojantį žve-
jį. Grįždamas atgal, E.Motiejūnas, 
dirstelėjęs tvenkinio pusėn, žvejo 
nebepamatė. Užuot važiavęs toliau,  
vaikinas sustabdė savo automobilį 
ir nuskubėjo tvenkinio link.

„Pamačiau, kad žmogus jau van-
denyje. Jis laikėsi įsitvėręs į valtį. 
Mane ir jį skyrė gal penkiasdešimt 
metrų. Tuoj pat paskambinau 112.  
Raginau žmogų laikytis įsikabinus 
į valtį, kol atvyks ugniagesiai. Jie 
pasirodė po kelių minučių“, - pasa-
kojo E. Motiejūnas.   

„Gavus iškvietimą, kad skęsta 
žmogus, išskubėjo du skyriai. Pa-
keliui ugniagesiai užsivilko hidro-
kostiumus ir gelbėjimosi liemenes. 
Žinojom, kad brangi kiekviena se-

kundė. Atvažiavę iš pradžių vande-
nyje pamatėm tik valtį, o paskui – ir 
žmogų, kuris laikėsi įsitvėręs į jos 
kraštą. Ugniagesys Evaldas Kana-
peckas su virve skubiai nuplaukė 
skęstančiojo link. Paskui jį pagal-
bon skubėjo ir ugniagesys gelbėto-
jas Žydrūnas Žarskus,“ -  dėstė gel-
bėjimo darbų seką pamainos vadas 
Mantas Bagdzevičius.

Į krantą ištrauktas žvejys buvo 
taip nusikamavęs ir sušalęs, kad 
neįstengė net atsistoti. Jo buvo pasi-
teirauta, ar jis žvejojo vienas. Vyras 
patvirtino, kad su juo daugiau žvejų 
nebuvo. Ugniagesiai jį pakėlė nuo 
žemės ir ragino judinti kojas. Nu-
vilkę striukę ir megztinį, vyrą  jie 
apgaubė užklotu ir nuvedė iki kelio, 
kur nelaimėlį perėmė medikai.  

Pusantrų metų  Anykščių savi-

valdybės Viešintų ugniagesių ko-
mandos  ugniagesiu dirbantis vie-
šintiškis E. Motiejūnas ,,Anykštai“ 
prisipažino, kad tapo nekasdienio 
įvykio liudininku bei dalyviu.

,,Ne kiekvieną dieną nutinka, kad 
taip gali žmogui padėti. Manau, kad 
šioje situacijoje kiekvienas žmo-
gus būtų kažką daręs“, - kalbėjo 

E.Motiejūnas.
Ugniagesys E.Motiejūnas sakė 

nesidomėjęs, kaip šiuo metu jau-
čiasi vos nenuskendęs garbaus am-
žiaus žvejys.

,,Svarbiausia - žinau, kad jis 
gyvas, ir tai yra gerai“, - sakė 
E.Motiejūnas.

-ANYKŠTA

Skęstantį žvejį išgelbėjęs Anykščių savivaldybės Viešintų ugnia-
gesių komandos  ugniagesys Eitautas Motiejūnas sakė, kad jo 
vietoje kiekvienas žmogus būtų kažką daręs.

Katastrofa. Praėjusį mėnesį 
Kazachstane įvykusios lėktuvo ka-
tastrofos, nusinešusios 12 gyvybių, 
priežastimi galėjo tapti apledėjimas, 
penktadienį pranešė valstybinė ko-
misija. Gruodžio 27 dieną pigių 
skrydžių bendrovės „Bek Air“ lėk-
tuvas kelios minutės po pakilimo iš 
Almatos oro uosto rėžėsi į dviejų 
aukštų pastatą ir perlūžo pusiau, o 
jo pirmagalis buvo visiškai sulam-
dytas. Orlaivyje „Fokker 100“ buvo 
beveik 100 keleivių; laimei, daugu-
ma jų gyvybei pavojingų sužalojimų 
nepatyrė.  Kazachstano vicepremje-
ras Romanas Skliaras penktadienį 
sakė, kad nuo lėktuvo sparnų nebu-
vo pašalintas ledas. Komisijos nuo-
mone, apledėjimas yra labiausiai 
tikėtina „Bek Air“ lėktuvo katastro-
fos priežastis. Penktadienį ligoninė-
je tebebuvo gydomi apie 20 per šią 
nelaimę nukentėjusių žmonių. Po 
katastrofos buvo uždrausta eksplo-
atuoti „Bek Air“ lėktuvus. 

Stabdo. Penkios Lietuvos baldų 
pramonės įmonės, tiekiančios pro-
dukciją Švedijos baldų prekybos 
koncernui „Ikea“, stabdo Kuršių 
marias nevalytomis nuotekomis 
teršusios bendrovės „Grigeo Klai-
pėda“ produkcijos pirkimą. „Ikea“ 
Baltijos šalyse atstovai BNS teigė, 
kad įmonė nusprendė stabdyti bet 
kokius pirkimus iš „Grigeo Klai-
pėdos“ – tai reiškia, kad penki ne-
įvardijami „Ikea“ tiekėjai Lietuvoje 
stabdo bendradarbiavimą su „Gri-
geo Klaipėda“. „Ikea“ teigia nega-
linti atskleisti, kas yra penki jos tie-
kėjai. Vienas jų yra koncernas SBA 
– jo viceprezidentas, „SBA Baldų 
kompanijos“ valdybos pirmininkas 
Egidijus Valentinavičius portalui 
15min.lt sakė, kad bendrovė „Gri-
geo Klaipėdos“  produkcijs pirkimą 
sustabdė neapibrėžtam laikui. „Vil-
niaus baldų“, kurie 100 proc. pro-
dukcijos parduoda „Ikea“, vadovas 
Jonas Krutinis portalui sakė, kad 
įmonė nutarė nebepirkti „Grigeo 
Klaipėdos“ produkcijos – korinio 
užpildo, ir jį pirks iš Lenkijos ir Ny-
derlandų tiekėjų.

Naikintuvai. Jungtinės Valsti-
jos priėmė sprendimą parduoti iki 
dvylikos naikintuvų F-35 – vieno 
pažangiausių kada nors sukurtų 
karinių lėktuvų – partiją Singa-
pūrui už maždaug 2,75 mlrd. JAV 
dolerių, penktadienį pranešė pa-
reigūnai. Praėjusiais metais Sin-
gapūras pranešė ketinantis įsigyti 
keturis naikintuvus su galimybe 
įsigyti dar aštuonis, pasirinkdamas 
„Lockheed Martin“ gamybos mo-
delį. Nepaisant nedidelio dydžio, 
Singapūras turi vienas geriausiai 
ginkluotų karinių pajėgų regione 
ir skiria didelę dalį savo naciona-
linio biudžeto gynybai. JAV vals-
tybės departamentas leido parduoti 
naikintuvus, pranešė JAV gynybos 
saugumo bendradarbiavimo agen-
tūra, pridurdama, kad Kongresas 
buvo informuotas ir dabar taip pat 
laukiama jo pritarimo. „Singapū-
ras yra strateginis bičiulis ir pa-
grindinis partneris saugumo ben-
dradarbiavimo srityje bei svarbi 
politinio stabilumo ir ekonominės 
pažangos jėga Azijos ir Ramiojo 
vandenyno regione“,  – pažymėjo 
agentūra. Agentūra pridūrė, kad 
susitarimas „nepakeis pagrindinės 
karinės pusiausvyros regione“. 
Prieš pasirinkdamas F-35, Singa-
pūras kelerius metus vertino, kokie 
naikintuvai turėtų pakeisti senstan-
čius F-16.

-BNS
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Neliūdėk, kad metai nuplasnojo
Tartum paukščiai į šiltus kraštus.
Jubiliejų gražų dovanojo,
Dienos verčia vis naujus lapus.
Tebūna jos tik saulėtos ir šviesios,
Be debesėlio, be piktų audrų.
O džiaugsmas, nuolat ranką Jums ištiesęs,
Eis su Jumis gyvenimo keliu.

80-ojo jubiliejaus proga 

Joną LAVINSKĄ 
sveikina žmona, sūnūs su žmonomis, anūkai su antromis pusėmis

Mielieji anykštėnai, 

nuoširdžiai sveikiname visus su Laisvės gynė-
jų diena! Prisimindami sausio 13-osios įvykius, 
kartu padėkokime visiems, kovojusiems už Lie-
tuvos laisvę. Leiskime patriotiškumui skleistis 
savo širdyse. Linkime visiems vienybės, santar-
vės ir darnos. 

LR Seimo nariai Antanas Baura ir Sergejus Jovaiša

Bankrutuoja UAB ,,Lagesa“

(Atkelta iš 1 psl.)

Rekvizitai.lt skelbia, kad 
UAB,,Lagesa“ dirba 39 darbuo-
tojai, kurių vidutinis atlyginimas 
603 eurai. 2018 metais bendrovės 
apyvarta buvo tarp 1 - 2 mln. eurų, 
įsiskolinimas ,,Sodrai“ šių metų 
sausio 7 dieną 11 tūkst. 132 eurai.

80 procentų UAB,,Lagesa“ ak-
cijų valdo Katinų šeima. UAB 
,,Lagesa“ technikos direktoriumi 
dirbantis, vienas iš bendrovės ak-
cininkų Algis Katinas ,,Anykštai“ 
komentuodamas situaciją sakė, 
jog įmonės bėdos prasidėjo per-
nai metų vasarą. UAB ,,Lagesa“ 
specializuojasi medinių kėdžių 
gamyboje. Apie 90 proc. pro-
dukcijos tiekiama Skandinavijos 
rinkai. ,,2018-ųjų vasarą krito 

pardavimai. Graibėme smulkius 
užsakymus, kartais dirbdami į 
minusą tik tam, kad žmonės tu-
rėtų darbo“, - ,,Anykštai“ sakė 
A.Katinas. Pasak UAB ,,Lagesa“ 
bendrasavininkio, mažėjant už-
sakymų kiekiui, neišvengiamai 
mažėjo įmonės veiklos efektyvu-
mas, todėl palaipsniui ateita iki 
bankrotinės situacijos. 

Verslininkas ,,Lagesos“ par-
davimų mažėjimą Skandinavijos 
rinkoje siejo su naujos Pasaulinės 
krizės banga, kurios požymius 
didžiosios ekonomikos, pasak 
A.Katino, jau pajuto. 

,,Dirbame. Turime įsipareigo-
jimų. Pradžioje darbuotojai eis 
,,į prastovas“, paskui vėl bandy-
sime pradėti ,,nuo švaraus lapo“,  
- apie tai, jog po UAB,,Lagesa“ 

bankroto procedūrų bandys kur-
ti naują įmonę, ,,Anykštai“ sakė 
verslininkas. 

UAB ,,Lagesa“ veikė dešimt 
metų. Ji įkurta anksčiau bankru-
tavusio ,,Baldenio“ bazėje, vadi-
namajame Anykščių ,,pramonės 
rajone“. A.Katinas kalbėjo, jog 
gamybiniai ,,Lagesos“ pastatai 
nėra įmonės nuosavybė, bet ben-
drovė turi brangią specifinę įrangą 
ir kvalifikuotus darbuotojus, todėl 
po bankroto kurs kitą įmonę.   

Pernai bankrutavo trys Anykš-
čių masteliais didelės įmonės - 
statybinės bendrovės UAB ,,An-
restas“ ir UAB,,Termotaupa“ bei 
vienintelė Pabaltijyje elektrodų 
gamybos įmonė - UAB ,,Anykš-
čių varis“. Pastarąją valdė Izrae-
lio piliečiai. 

UAB „Lagesa“ dirba 39 darbuotojai, bendrovė gamina kėdes.

Ar 
užsisakinėjate 
prekes 
internetu iš 
Kinijos?

Gediminas DILYS:

- Čia kaip liga, jei užsakymų 
krepšelyje nėra bent 10 prekių, tai 
jau stresas.

Rimtautas PRANSKEVI-
ČIUS:

- Visaip būna, nes internetu iš 
užsienio dažniausiai pigiau būna 
nei pirkti iš parduotuvių. Išleidžiu 
iki 30 eurų prekei. Perku  nuo 
smulkių dovanų draugams, kaip 
puodelis, marškinėliai  su juokin-
gais užrašais ir panašiai.

Skaidruolė LAVINSKIENĖ:

- Daug ir dažnai, bet tik smul-
kmenas, kurių sunku gaut Lietu-
voj.

Gitana DŽIUGIENĖ:

- Perku absoliučiai viską. Pra-
dedant plaukų gumytėmis ir bai-
giant treningais, kedais iš užslėptų 
nuorodų.

Toks pomėgis. Raudoti!

Justas JOKUBAUSKAS, 
anykštėnas, apie nemokamą mo-
kinių maitinimą: 

,,Mylimieji!!! Jeigu norim tokios 
gerovės, tai būkim mieli, neraudo-
kim dėl mokesčių naujų.“

Tik balkono neliko...

Jolanta PUPKIENĖ, Anykščių 
kultūros centro Troškūnų pada-
linio renginių organizatorė, apie 
minėjimus: 

,,Minėjimai primena ,,anuos lai-
kus“, kad man reikia būtinai stovė-
ti prie vėliavos kėlimo, kad mane 
visi matytų“.

Pagal ūgį - Jūs pats pačioje 
Anykščių viršūnėje...

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-
čių kultūros centro režisierius, 
apie dalyvavimą valstybinių 
švenčių minėjimuose:  

,,Dalyvauti šventėse ir minėji-
muose nėra privaloma. Be to, svar-
bus dalykas - kaimynas kaimyną 
dalyvauti paragina. O  dėl mūsų 
,,viršūnių“, kurios ateina į rengi-
nius arba neateina, - tai jų asmeni-
nis apsisprendimas.“

Nors nakčiai atrakinkit!

Romas KUTKA, Anykščių vie-
šosios bibliotekos direktorius, 
apie laisvalaikiui skirtą bibliote-
kos erdvę: 

,,Patalpos užrakintos dėl saugu-
mo. O jeigu kas nori ateiti, mes lei-
džiame - duodame raktą.“ 

O žmonės nori ne tik darbo, 
bet ir algų...

Algis KATINAS, UAB ,,Lage-
sa“ bendrasavininkis, apie sun-
kmetį: 

,,2018-ųjų vasarą krito pardavi-
mai. Graibėme smulkius užsaky-
mus, kartais dirbdami į minusą, tik 
tam, kad žmonės turėtų darbo“. 

Kaip kitaip. Jau ne jaunystė...

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie rajono valdžią: 

,,Ar nėra taip, kad valdžia gy-
vena nuo šventės iki šventės, nuo 
festivalio iki festivalio: džiaugiasi 
pravedę vieną, po jo  kaupia jėgas 
kitam?“

Jūs apie tą koncertą, kur žmo-
gus su lazdele skeryčiojosi?

Dalis VAIGINAS, ,,Kalėdų re-
zidencija 2019 Anykščiai“ orga-
nizavimo darbo grupės vadovas, 
apie bendradarbiavimą su kai 
kuriais valdininkais: 

,,Už viešinimą  ir komunikavimą 
atsakingi asmenys šventės atidary-
mo koncerto, regis, nelaikė ,,Ka-
lėdų rezidencija 2019 Anykščiai“ 
renginių dalimi.“
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rievės

Anykščių rajono taryba pra-
ėjusių metų pabaigoje priėmė 
sprendimą, kuris, kaip tikimasi, 
paskatins gyventojus patiems 
susikurti darbo vietas. Kitaip 
tariant, 2020-iesiems metams 
sumažinti mokesčiai dirban-
tiems su verslo liudijimais. 
Pajamų mokestis sumažintas 
45 veikloms. Tikėtina, kad, 
ruošdami šį sprendimo projek-
tą, valdininkai jį parengė ne 
,,iš lempos“, o rimtai tyrinėjo 
verslo aplinką Anykščių rajone. 
Taigi, kviečiame susipažinti 
su naujausių verslo plėtros 

tendencijų Anykščių rajone 
TOP 10:

1.Kompiuterinių žaidimų 
paslaugos.

2.Batų valymas.
3.Mokamų tualetų paslauga.
4.Svėrimo paslaugos.
5.Tekstilės pluoštų paruoši-

mas ir verpimas.
6. Lagaminų, rankinių ir pa-

našių reikmenų, balno reikmenų 
ir pakinktų gamyba, taisymas.

7. Žvakių ir kitų liejinių iš 
vaško gamyba.

8. Knygų įrišimas, apdaila.
9. Krosnių, kaminų ir židinių 

valymas.
10. Stiklo išpjovimas.
Šiame sąraše siūlomų teikti 

paslaugų spektras portalo 
anyksta.lt skaitytojams sukėlė 
nemažai abejonių, kai kurie jų 
pastebėjo, kad minimos veiklos 
jau yra seniai ,,mirusios“ ir 
niekas tais darbais nebeužsii-
ma. Taip kalba skeptikai, tačiau 
juk kiekvienas verslas yra 
rizikingas. Jei jau valdžia davė 
,,meškerę“, gal galima bandyti 
kabintis?

Mobilioji batų valymo 
paslauga be problemų galėtų 
įsikurti kažkur šalia Anykščių 
rajono savivaldybės įėjimo. 
Kiekvienam valdininkui nu-
valius avimus batus kad ir už 

eurą, per dieną jau susidarytų 
solidi suma ir būtų sukurta 
nauja pelninga  darbo vieta.

Žvakių liejimas - labai pers-
pektyvi verslo niša, ypač Anykš-
čiuose, kurie pagal gyventojų 
amžių yra vienas seniausių 
rajonų visoje Lietuvoje. Net bu-
vęs nušalintojo Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio patarėjas 
Donaldas Vaičiūnas, netekęs 
pareigų savivaldybėje, ,,Anykš-
tos“ paklaustas, kuo užsiims 
toliau, kalbėjo, kad, be jokių 
abejonių, 
gamins natū-
ralaus vaško 
žvakes...

Stiklo 
išpjovimas, be 
jokių abejo-
nių, - labai 
reikalinga paslauga. Kiekvieną 
dieną vartant policijos fiksuotų 
įvykių suvestines matyti, kiek 
šeimose kyla konfliktų, smurto 
atvejų, per kuriuos, tikėtina, 
dūžta ir langų stiklai.

Knygų įrišimas – irgi veikla, 
itin paklausi ir reikalinga 
Anykščiuose. Mūsų rajone 
gyvena labai daug rašytojų ir 
poetų, todėl jiems būtų labai 
patogu, kad jų knygos būtų 
surišinėjamos čia pat, vietoje - 
Anykščiuose. Tikėtina, kad tai 

padėtų piginti knygų leidybos 
savikainą ir suaktyvintų parda-
vimus vieninteliame likusiame 
Anykščių knygyne.

Tačiau bene įžvalgiausiai 
valdininkai į paslaugų sąrašą, 
kuriam būtų taikomi mažesni 
mokesčiai, įtraukė krosnių, 
kaminų ir židinių valymą. Tai 
tokia perspektyvi verslo niša, 
kad, nepaisant nuolat šylančių 
žiemų, tokią paslaugą panoro 
teikti net savivaldybei pavaldi 
biudžetinė įstaiga - Anykščių 

rajono ugniagesių 
tarnyba. Tiesa, 
biurokratai jiems 
tokios paslaugos 
teikti neleido. 
Anykščių rajono 
ugniagesių tar-
nybos viršininkas 

Valdas Tereškevičius sakė, kad 
gyventojų kaminai labai prastai 
prižiūrimi, pilni suodžių, tad 
pasinaudojusių savivaldybės 
taikomomis mokestinėmis len-
gvatomis laukia daugybė darbo 
ir pajamų.

Grįžtant prie valdininkų 
siūlomų veiklų, nereikėtų nusi-
gręžti ir nuo balno reikmenų ir 
pakinktų gamybos paslaugos. 
Per Niūronyse vykstančią ,,Bėk 
bėk, žirgeli!” šventę savivaldy-
bės valdininkai jau uždraudė 

prekiauti cukraus vata bei 
draudžia vaikams šokinėti ant 
batutų, o pakinktai, įvairūs bal-
nai ne tik labai tinkami mugės 
akcentai arklininkystės tradi-
cijomis besidomintiems krašto 
svečiams, tačiau ir praktiškai 
pritaikomi rakandai buityje.

Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriaus duomenimis, šiuo metu 
Anykščių rajone darbo netu-
ri net 1765 gyventojai. Kiek 
Anykščių rajono tarybos spren-
dimas sumažinti mokesčius kai 
kuriems verslo liudijimams 
buvo efektyvus, apžvelgsime šių 
metų pabaigoje, jei per ilgai 
neužtruksime naujai atidary-
tuose kompiuterinių žaidimų 
salonuose.

Kadangi Anykščių rajono 
tarybos sprendimai metų eigoje 
gali būti koreguojami, porta-
lo anyksta.lt skaitytojai siūlo 
įvesti dar vieną naują ir iki šiol 
Lietuvoje dar mažai girdėtą  
verslo liudijimo rūšį.

,, Dėl komiteto poreikių reiktų 
įvesti verslo liudijimą prekybai 
poveikiu“, - siūlo komentato-
riai.

Kaip žinia, vienas iš mokes-
čių verslo liudijimams mažini-
mo tikslų taip pat buvo siekis  
gyventojams legalizuoti savo 
teikiamas paslaugas ir ,,šešėlį“.

„...Mobilioji batų valy-
mo paslauga be problemų 
galėtų įsikurti kažkur šalia 
Anykščių rajono savival-
dybės įėjimo...“

Robertas ALEKSIEJŪNAS

,,Anykšta“ - gyvenimo dalis
Pagrindinį ,,Anykštos“ prenumeratos loterijos prizą - televizorių - laimėjusi Rimanta Žvirblienė iš 

Butėnų (Svėdasų sen.) prisiminė, kad ją 1959-ųjų vasarą kalbino korespondentas Zenonas Mikšys.

,,Korespondentas atvyko į ko-
lūkio derliaus pabaigtuvių šventę, 
klausė, ar liksiu gyventi kaime. 
Atsakiau, kad po mokslų grįšiu į 
Butėnus“, -  jau aštuntą dešimtį 
bebaigianti Butėnų gyventoja at-
siminė, ką kalbėjo būdama vos 
septyniolikmetė mergaičiukė 
,,Kolektyvinio darbo“ žurnalis-
tui. 1959-ųjų rugpjūčio ar rugsė-
jo mėnesį ,,Anykštos“ pirmtakas 
,,Kolektyvinis darbas“ rašė apie 
į gimtinę grįžti pasiryžusią mer-
gaitę.

Iš sėkmės aplankytų ,,Anykš-
tos“ prenumeratorių Rimantos ir 
Kęstučio Žvirblių redakcija gavo 
puikų, kelis kilogramus sveriantį 

sūrį. Brandaus amžiaus, bet dar 
labai tvirti sutuoktiniai tebelaiko 
karvutę, kuri, sako, jų visai nevar-
ginanti. Loterijos laimėtojos vyras  
K.Žvirblis, ir dabar dar išsiski-
riantis plačiais pečiais, buvęs neį-
tikėtinos sveikatos, jaunystėje prie 
skersinio prisitraukdavęs viena 
ranka. Pora prieš keletą metų pa-
minėjo auksinių vestuvių sukaktį. 
,,1962-aisiais aš jį į kariuomenę 
išleidau. Po trejų metų sulaukiau 
grįžtančio, o dar po metų ištekė-
jau“, - pasakojo R.Žvirblienė.

Ponia Rimanta dirbo kolūkio 
zootechnike, Kęstutis - vairuoto-
ju. Po kolūkių griūties Žvirbliai 
pradėjo ūkininkauti - vienu metu 

laikė ir dešimt karvių. Dalgių ir 
dabar butėniškių namuose yra, bet 
pievų ponas Kęstutis nebepjauna: 
ūkininkas Vytautas Senvaitis iš 
Sliepšiškio, pasitelkęs techniką, 
šieno paruošia.   

Paklausti apie ,,Anykštą“, butė-
niškiai kalbėjo, kad netsimenan-
tys, kada pradėjo skaityti Anykš-
čių rajono laikraštį, svarstė, kad, 
matyt, tada, kai ... išmokę skaityti, 
ir daugiau nei šešiasdešimt metų 
su laikraščiu nesiskiriantys.

Anykštėnas Vidmantas Mikala-
jūnas, į redakciją atėjęs užsisakyti 
,,Anykštos“ 2020-iesiems me-
tams, atsinešė pluoštą išsaugotų 
,,Kolektyvinio darbo“ laikraščių. 

,,Mama laikraščius saugodavo. 
Dabar verčiu senus laikraščius, o 
juose randu klasės draugų“, - kal-
bėjo V.Mikalajūnas. 

Anykščiuose augęs, čia moky-
klon ėjęs, vyras vėliau gyveno 
Kaune, bet į gimtinę vėl grįžo 
2000-aisiais. Dirbo ,,Anykščių 
vyne“, teko darbuotis ir duonos 
kepykloje. Dabar jis yra diskžo-
kėjus, Anykščių kultūros centre 
kiekvieną savaitę rengiantis šo-
kius ,,tiems, kam per 50“. Į šokius 
susirenka keliasdešimt vyresnio 
amžiaus vyrų ir moterų. ,,Skaitau 
,,Anykštą“ nuo pirmo  iki pasku-
tinio puslapio.  Žinau, kas vyksta 
Anykščiuose, nereikia net į mies-
tą išeiti“, - apie tvirtą draugystę su 
laikraščiu pasakojo anykštėnas. 
Vyras sakė, kad naudojasi inter-
netu, tačiau popierinės spaudos 
atsisakyti neketina.

Malonaus skambučio sulaukė-
me iš Svėdasų seniūnijos Narbu-
čių kaimo. Prenumeratos loterijoje 

,,šimtalapį“ laimėjusi  devyniasde-
šimtmetė Janina Bekintienė dėko-
jo už prizą. J.Bekintienė kalbėjo, 
kad  ,,Anykštą“ skaitanti nuo pat 
pirmojo laikraščio numerio, taigi, 
nuo 1948-ųjų rudens. ,,Anykštoje“ 
viskas ir apie visus prašyta. Reikia 
tik mokėti skaityti‘‘, - išminties 
sklidinus žodžius sakė močiutė. 
Pasak J.Bekintienės, ,,Anykšta“ 
mūsų rajono gyventojams labai 
svarbi, nes laikraštis surenka in-
formaciją apie visą rajoną, todėl 
gyvendamas Svėdasuose žinai, 
kas vyksta Troškūnuose. 

,,Anykštos“ redakcija dėkoja vi-
siems, esantiems kartu su mumis, 
rajono laikraščio rengėjais, kūrė-
jais - visais, besirūpinančiais, kad 
laikraštis būtų įdomus, naudingas 
ir laiku pasiektų savo skaitytojus. 
Mes, ,,Anykštos“ žmonės ir pati 
,,Anykšta“, būsime tol, kol būsime 
Jums reikalingi. Tikėkimės, kad 
taip bus dar mažiausiai šimtą metų.

-ANYKŠTA

Butėniškiai Kęstutis ir Rimanta Žvirbliai sako, jog  ,,Anykštą“ ir jos pirmtaką ,,Kolektyvinį darbą“ 
pradėjo skaityti tada, kai išmoko skaityti.

Anykštėnas Vidmantas Mikalajūnas senuose ,,Kolektyvinio dar-
bo“ numeriuose rado savo klasės draugų nuotraukų.
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2019-ieji ,,Anykštos“ puslapiuose
Pasibaigus 2019 - iesiems metams apžvelgiame, kas reikšmin-

go nutiko Anykščių rajone, apie ką rašė „Anykšta“ praėjusiais 
metais. 

Strategija. Metų pradžioje už 9 
tūkst. 300 Eur MB ,,Komunikuok 
LT“ Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai parengė komuni-
kacijos strategiją socialiniuose 
tinkluose. ,,Anykšta“ su šia stra-
tegija siekė supažindinti skaityto-
jus, tačiau savivaldybė paruoštą 
dokumentą paviešinti atsisakė. 
Pastebėta, kad,  pagal strategų re-
komendacijas, socialiniuose tin-
kluose identiški grafiniai sprendi-
mai bei spalvos buvo naudojami 
tiek skelbiant oficialią Anykščių 
rajono savivaldybės informaciją, 
tiek savivaldos rinkimuose daly-
vavusio Kęstučio Tubio agitacinę 
medžiagą.

Grožis. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija metų pra-
džioje  su UAB ,,Josvainių gėlės“ 
pasirašė 67 tūkst.Eur  vertės sutartį 
gėlynų įrengimo, priežiūros bei ap-
želdinimo paslaugoms. Viešąjį pir-
kimą laimėjusi bendrovė garsėja 
netradiciniais sprendimais - gėly-
nuose siūlo auginti ne tik gėles, bet 
ir daržoves, pavyzdžiui, burokus ar 
pomidorus.

Skundas. ,,Anykšta“ metų pra-
džioje  kreipėsi į Lietuvos Respu-
blikos Seimo kontrolieriaus tarny-
bą ir pranešė, kad Anykščių rajono 
savivaldybė trukdo žurnalistams 
gauti skaitytojų informavimui rei-
kalingą informaciją apie savival-
dybės darbą. Seimo kontrolieriai 
nustatė, kad ,,Anykšta“ skundėsi 
pagrįstai.

Protestas. Anykščių rajono sa-
vivaldybei paskelbus, kad norima 
atnaujinti Anykščių koplyčios te-
ritoriją, dėl siūlomų projektinių 
pasiūlymų metų pradžioje  nepa-
sitenkinimą išreiškė Jurzdiko ben-
druomenė ir Pasaulio anykštėnų 
bendrija. Gyventojai prieštaravo, 
kad šalia koplyčios norima iškirsti 
medžius, o jos teritoriją aptverti.

Korupcija. Dėl įtarimų korupci-
ja sausio 28-ąją Specialiųjų tyrimų 
tarnyba (STT) sulaikė Anykščių 
rajono merą Kęstutį Tubį. K.Tubis 
sulaikytas savo namuose Vilniaus 
rajone, kaip įtariama, po kyšio 
paėmimo. Dėl prekybos poveikiu 
pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Sprendimas. Panevėžio apylin-
kės teismas vasario pradžioje trims 
mėnesiams nuo pareigų nušalino 
korupcija įtariamą  Anykščių ra-
jono merą Kęstutį Tubį. K.Tubiui 
taip pat paskirtos kardomosios 
priemonės, jam uždrausta lanky-
tis Anykščių rajono savivaldybės 
pastate.

Rotacija. Buvęs Anykščių rajo-
no policijos komisariato viršinin-
kas Rimantas Čepulis nuo vasario 
4 dienos perkeltas dirbti į Rokiškio 
rajono policijos komisariatą. Be-
veik pusę metų laikinuoju policijos 
komisariato vadovu dirbo Reaga-
vimo poskyrio viršininkas Valdas 
Palionis. O nuo rugsėjo Anykščių 
pareigūnams vadovauja Jonas Ci-
cėnas, į Anykščius perkeltas iš Vi-
sagino. 

Dovana. Vasarį Anykščių rajono 
savivaldybė nusprendė Anykščių 
rajone gimusiems kūdikiams do-
vanoti kraitelius. Kraitelį suda-
ro rankšluostukai, seilinukai bei 
žaislai su Anykščių reprezentacine 
simbolika.

Paminklas. Vasarį paskelbta, 
kad šalia Laimės žiburio bus nu-
pjauti 126 medžiai. Medžių kir-
timus inicijavo Anykščių rajono 
savivaldybė, paskelbusi, kad bus 
atnaujinamas Laimės žiburio pa-
minklas.

Įvertinimas. Vasarį Vilniuje pa-
skelbti geriausių muzikinių vaizdo 
klipų konkurso KLIPVID nuga-
lėtojai. Geriausiu vaizdo klipu iš-

rinktas muzikos grupės ,,Garbano-
tas“ vaizdo klipas ,,Liūdnos akys“, 
kurį nufilmavo anykštėnas Julius 
Sičiūnas.

Muziejus. Vasario 28 dieną  
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešo-
sios bibliotekos rūsyje atidarytas 
Lietuvos fotografijos veterano, 
Anykščių krašto metraštininko Izi-
doriaus Girčio (1903 - 1989) mu-
ziejus - atminimo kambarys.

Pokyčiai. Kovo mėnesį ,,Anykš-
čių vyno“ gamyklai pradėjo va-
dovauti nauja gamybos vadovė 
Liubovė Rebiatnikova. Skelbimų 
portaluose pasirodė skelbimai, kad 
pardavinėjamas gamyklos admi-
nistracinis pastatas Dariaus ir Gi-
rėno gatvėje.

Pasiūlymas. Vasario pabaigoje 
Anykščiuose surengta diskusi-
ja apie užtvankos ant Šventosios 
upės Anykščiuose ateitį. Aplinkos 
ministerija Anykščiams pasiūlė 
būti pirmiesiems, likvidavusiems 
susidevėjusią užtvanką. Toks pa-
siūlymas visuomenėje susilaukė 
prieštaringų nuomonių. 

Pergalė. Kovo 17-ąją, per sa-
vivaldos rinkimų antrająjį turą, 
tiesioginiuose merų rinkimuose 
triumfavo konservatorius Sigutis 
Obelevičius, įveikęs savo opo-
nentą - nuo Anykščių rajono mero 
pareigų dėl įtarimų korupcija nuša-
lintąjį Kęstutį Tubį. Pirmąją vietą 
užėmęs S.Obelevičius surinko 65 
proc., o K.Tubis - 35 proc. rinkėjų 
balsų. Solidžią S.Obelevičiaus per-
galę lėmė būsimų koalicijos parne-
rių - socialdemokratų, liberalų ir 
,,valstiečių“ palaikymas antrajame 
rinkimų ture.

Žygdarbis. Kovo 15 dieną 
Anykščiuose nuo tilto į Šventosios 
upę  nušokusią moterį iš vandens 
ištraukė ir išgelbėjo Anykščių 
Šv.Mato bažnyčioje vikaro parei-
gas ėjęs Mindaugas Šakinis. Nelai-
mės epicentre dvasininkas atsidūrė 
kairiuoju Šventosios upės krantu 
vedžiodamas šunį.

Radinys. Kavarsko seniūnijos 
Kabošių kaime istorinės technikos 

entuziastų klubas ,,Retromobile“ 
aptiko pirmąjį Lietuvoje kursavusį 
troleibusą. Jis rastas Alvydo Kuo-
jos kieme.

Koalicija. Balandžio 3-iąją pasi-
rašyta Anykščių rajono valdančio-
sios koalicijos sutartis. Jos partne-
riais tapo daugiausia rinkėjų balsų 
per savivaldos rinkimus pelnę kon-
servatoriai, socialdemokratai, 
,,valstiečiai“ ir liberalai. Oficialiai 
valdančioje koalicijoje - 19 iš 25 
Anykščių rajono tarybos narių. To-
kios didelės daugumos Anykščių 
rajono valdžioje dar nėra buvę.

,,Ežiai”. Balandžio 9 dieną 
,,Anykšta“ rašė apie Svėdasų se-
niūnijos Vikonių kaime ant kelio 
išbarstytus metalinius ,,ežius“. Kad 
jie yra skirti tyčiniam automobilių 
padangų gadinimui, po tyrimo nu-
statė ekspertai. ,,Ežiai“ ant kelio 
buvo išbarstyti 2018-ųjų lapkritį. 
Šiuo keliu kas rytą į darbą važiuoja 
,,Anykštos“ redakcijos savininkai 
Gražina ir Vidmantas Šmigelskai.

Pareigos. Balandžio 25-ąją 
Anykščių rajono taryba vienbalsiai 
pritarė Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės, 32-
ejų teisininkės Ligitos Kuliešaitės 
kandidatūrai. Iki tol L.Kuliešaitė 
dirbo Vyriausybės atstovo Utenos 
apskrityje tarnybos darbuotoja. 
L.Kuliešaitė iškėlė sąlygą, kad jos 
pavaduotoja taptų savivaldybės 
administracijos direktorės pareigas 
anksčiau ėjusi  Veneta Veršulytė. 
Po dviejų savaičių taryba pritarė ir 
V.Veršulytės kandidatūrai. 

Sutartis. Balandį Anykščių 
muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas ir asociacijos ,,Retro-
mobile“ vadovas Ramūnas Kar-
delis pasirašė sutartį dėl  istorinės 
technikos ekspozicijos atidarymo 
„Siauruko“ muziejuje.

Kūdikis. Balandį Lietuvą sukrė-
tė žinia apie Klaipėdoje pagimdy-
tą kūdikį, kurio kraujyje nustatyta 
mirtina alkoholio koncentracija 
- 4,09 promilės. ,,Anykšta“ pra-
nešė, kad kūdikį neblaivi pagim-
džiusi 35-erių moteris yra kilusi 
iš Troškūnų seniūnijos Surdegio 
kaimo.

Darbas. Balandžio 1 dieną iš 
pareigų buvo atleistas Anykščių 
seniūnijos seniūnas Eugenijus 
Pajarskas. Pareigų jis neteko dėl 
to, kad  2018 metų liepą įkliuvo 
neblaivus prie automobilio vairo. 
Rugsėjį paskelbtu teismo spren-
dimu jis grąžintas į tas pačias 
pareigas  bei jam priteista kom-
pensacija už priverstinę pravaikš-
tą. Kompensacijos suma - apie 9 
tūkst. eurų.  

Tyrimas. Panevėžio apygardos 
prokuratūra mutraukė ikiteisminį 
tyrimą dėl buvusio Anykščių ligo-
ninės direktoriaus Dalio Vaigino. 
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 
nušalintojo rajono mero Kęstučio 
Tubio iniciatyva. Teisėsaugininkai 
atliko D.Vaigino darbo dvigubo 
apmokėjimo analizę. Išsisaiškin-
ta, kad įtarimų sukėlusį darbo 
grafiką D.Vaiginui patvirtino pats 
K.Tubis.

Netektis. Balandžio 28 dieną 
mirė UAB ,,Petro ofsetas“ savinin-
kas Petras Kalibatas. Jam buvo 71-
eri metai. Iš Kavarsko seniūnijos 
Šerių kaimo kilęs P.Kalibatas buvo 
Anykščių renginių mecenatas, jo 
įkurtos leidyklos paslaugomis daž-
nai naudojosi Anykščių rajono sa-
vivaldybė ir anykštėnai.

Mados. Gegužės mėnesį Anykš-
čių menų inkubatorius - menų 
studija Anykščių turguje surengė 
madų šou. Turguje buvo pastaty-
tas podiumas: juo žengė dėvėtais 
drabužiais aprengtos anykštėnės, 
kurioms stilingai pasipuošti padėjo 
dizainerės Kristina Kruopienytė ir 
Rita Kaupelienė.

Karjera. Gegužės 18 dieną 
,,Anykšta“ pranešė, kad  kultūros 
atašė pareigas Lietuvos Respu-
blikos diplomatinėje atstovybėje  
Kinijos Liaudies Respublikoje bei 
Korėjos Respublikoje pradėjo eiti 
anykštėnas Tomas Ivanauskas.

Iniciatyvos. Gegužės mėnesį 
,,Anykšta“ pasakojo apie tai, kad 
Anykščiuose planuojama atidaryti 
naują privačią mokyklą - ,,Švento-
sios upės mokyklą“. Tėvų iniciaty-
va kuriama netradicinio ugdymo 
mokykla buvo susiradusi patalpas 
Liudiškių kaime, tačiau rudenį mo-
kykla taip ir nepradėjo veikti, nes 
pritrūko norinčių joje mokytis.

Paroda. Gegužės 18 dieną  
Anykščių sakralinio meno centre 
- Angelų muziejuje buvo atidary-
ta Ukrainos liaudies ikonų paroda 
,,Angelo atvaizdas  XVIII - XIX 
a. Ukrainos liaudies ikonose“.
Tai pirmoji tokios meninės vertės 
Ukrainos liaudies meno paroda 
Lietuvoje. Parodą  į Anykščius at-
vežė buvusi kandidatė į Ukrainos 
prezidentus Olga Bogomolec.

Protestai. Gegužės pabaigoje 
,,Anykšta“ pasakojo apie tai, kad 
vėjo elektrinių parko projektas 
gąsdino staškūniškiečius. 104 staš-
kūniškiečiai Anykščių rajono savi-
valdybės vadovams įteikė protesto 
raštą. UAB ,,European Energy 
Lithuania“ atstivai, statantys vėjo 
jėgaines, žmones įtikinėjo, kad iš 
to žmonės turės naudos.

(Nukelta į 12 psl.)
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INFORMACIJA APIE NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 
PRIEŠMOKYKLINUKAMS

Nuo 2020 m. sausio 1 d. mokiniams, 
kurie mokosi pagal priešmokyklinio 
ugdymo programą bendrojo ugdymo 
mokyklose, kuriose maitinimas orga-
nizuojamas taikant savitarnos (pilno 
ar dalinio švediško stalo) principą, bus 
skiriami nemokami pietūs (nevertinant 
pajamų).

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemoka-
mi pietūs visose mokyklose bus ski-
riami mokiniams, kurie mokosi pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą 
(priešmokyklinukams) ir pagal pradinio 
ugdymo programą pirmoje klasėje (pir-

mokams).
Teisę į nemokamus pietus turės ir 

globojami vaikai, kurie mokosi pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą ar 
pradinio ugdymo programą pirmoje 
klasėje.

Nemokamas maitinimas dalinės 
savitarnos principu bus organizuoja-
mas 7 Anykščių rajono bendrojo ug-
dymo mokyklose: Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinėje mokykloje, 
Anykščių r. Debeikių pagrindinėje mo-
kykloje, Anykščių r. Kavarsko pagrin-
dinėje mokykloje-daugiafunkciame 

centre, Anykščių r. Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje, Anykščių 
r. Traupio pagrindinėje mokykloje, 
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijoje, Anykščių r. Viešintų pa-
grindinėje mokykloje-daugiafunkciame 
centre.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl nemoka-
mų pietų (nevertinant pajamų) vienas iš 
vaiko tėvų (globėjų) gali kreiptis į moky-
klos, kurioje mokosi vaikas, administra-
ciją arba į Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos 
skyrių (J. Jablonskio g. 32, Anykščiai), 

ar skyriaus socialinio darbo organi-
zatorių seniūnijoje. Prašymus galima 
pateikti ir elektroniniu būdu prisijungus 
prie Socialinės paramos šeimai infor-
macinės sistemos adresu www.spis.lt.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pateikiant 
prašymą dėl nemokamų pietų moky-
klose priešmokyklinukams, o nuo 2020 
m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams ir 
pirmokams, dokumentų apie šeimos 
gaunamas pajamas pateikti nereikės.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. Nr. 49 

Dalis moksleivių nemokamus pietus 
valgys prie švediško stalo Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Nuo šių metų  sausio 1 dienos Anykščių rajono mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio 
ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklose, nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų, bus 
skiriami nemokami pietūs. 

Iki Naujųjų metų  nemokamą maitinimą rajono mokyklose gaudavo 496 moksleiviai. Anykščių 
rajono savivaldybės Švietimo skyriaus specialistų skaičiavimais, šiais metais nemokamus pietus iš 
viso gaus  526 moksleiviai.

Nemokami pietūs - tik 
priešmokyklinukų grupėms 
mokyklose

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nijolė Pranckevičienė 
,,Anykštai“ sakė, kad  nemokamus 
pietus gaus tik tie mokiniai, kurie 
priešmokyklinio ugydmo grupes 
lanko mokyklose. Vaikų lopšeliuo-
se - darželiuose priešmokyklinio 
ugdymo grupėse ugdomiems ma-
žiesiems anykštėnams nemoka-
mi pietūs nepriklausys. Švietimo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
N.Pranckevičienė informavo, kad 
teisę gauti nemokamus pietus turi 
55 bendrojo ugdymo mokyklose 
pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą mokomi Anykščių rajo-
no vaikai. Tiesa, norint gauti nemo-
kamus pietus, tėvai dėl to privalės 
kreiptis į mokyklų administracijas, 
Anykščių rajono savivaldybės So-
cialinės paramos skyrių arba soci-
alinio darbo organizatorių seniūni-
joje. Pateikiant prašymą, tėvams 
dokumentų apie gaunamas paja-
mas pateikti nereikės.

Tėvai daug pinigų išleidžia  mo-
kymosi priemonėms

Traupio pagrindinėje mokyklo-
je pagal priešmokyklinio ugdy-
mo programą mokomi du vaikai. 
Mokytoja Gražina Baravykienė 
,,Anykštai“ sakė, kad naujoji mai-
tinimo tvarka palies tik vieną jos 
ugdytinį, nes kitas vaikas nemoka-
mus pietus gaudavo ir iki šiol.

,,Manau, kad nemokami pietūs 
vaikams reikalingi. Jeigu toks įsta-
tymas priešmokyklinukus maitinti 
nemokamai yra priimtas, tai yra 
labai smagu. Kodėl gi ne? Vaikams 
reikia nupirkti daug mokymosi 
priemonių, tėveliams daugiau pini-
gų liks kitoms reikmėms“, - sakė 
G.Baravykienė.

Įsigaliojus naujai tvarkai, 
mažai kas keisis

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 

Dalia Kugienė sakė, kad mokykla 
turi dvi priešmokyklinio ugdymo 
grupes. Viena jų veikia specialiojo 
ugdymo, o kita - Kurklių skyriuje: 
kiekviename skyriuje ugdoma po 
tris vaikus.

,,Bet kokia parama šeimoms, 
manau, yra naudinga ir tai yra ge-
rai“, - apie nuo šių metų įsigalio-
jančią priešmokyklinukų maitini-
mo tvarką sakė D.Kugienė.

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 
D.Kugienė pastebėjo, kad jos va-
dovaujamoje mokykloje daug vai-
kų gauna nemokamą maitinimą.

,,Su nauja priešmokyklinukų 
maitinimo tvarka čia praktiškai 
niekas nesikeičia. Skyriuose vai-
kai mokosi iš rajono kaimų - jie 
ir anksčiau valgė nemokamai. Kai 
mūsų yra tiek nedaug, didelių po-
kyčių ir nepajusime“,- kalbėjo 
D.Kugienė.

Kaimo vietovėje turtuolių 
nėra

Debeikių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Simonavičius ,,Anykštai“ 
sakė, kad seniūnija pirmosiomis 
šių metų dienomis dar nesulau-
kė tėvų, kurie pageidautų, kad jų 
pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą mokomi vaikai gautų 
nemokamus pietus. Kiek tokių 
tėvų gali praverti seniūnijos duris, 
A.Simonavičius prisipažino netu-

rintis informacijos.
Paklaustas, ar tikslinga tokia 

valstybės parama šeimoms, kai 
vaikai nemokamai mokyklose mai-
tinami nepriklausomai nuo jų tėvų 
gaunamų pajamų, Debeikių se-
niūnijos seniūnas A.Simonavčius 
sakė: ,,Jeigu tėvai labai turtingi, 
jų vaikams skirti nemokamus pie-
tus gal ir nelabai tikslinga. Kaimo 
vietovėje, pas mus, kaip ir turtuo-
lių nėra, todėl pritarčiau tokiam 
dalykui.“

Lietuva - visiška socialinė 
valstybė

Dviejų dukterų tėvas, anykštė-
nas Justas Jokubauskas mano, kad 
valstybės politika moksleiviams 
mokyklose suteikti nemokamą 
maitinimą yra ydinga.

,, Manau, jog nesam tiek turtin-
ga valstybė, kad galėtumėm moki-
nius maitinti nemokamai. Šeimų, 
kurioms reikia paramos, vaikai ir 
taip gauna maitinimą nemokamai. 
O visiems kitiems gauti tokią pa-
ramą  tikrai nėra reikalo. Kažkokia 
kvailystė - Lietuva visiška socia-
linė valstybė darosi. Juolab šitas 
reikalas – tai, manau, eilinis ,,žal-
kolchoznykų“ pirsčiojimas prieš 
rinkimus“, - savo nuomonę dėstė 
J.Jokubauskas.

Anykštėno J.Jokubausko įsitiki-
nimu, nemokamas maitinimas mo-
kyklose - našta visiems mokesčių 

mokėtojams.
,,Kodėl visi nori gauti iš valsty-

bės kažką? O kuomet kalbos pasi-
suka apie mokesčius, girdime: ,,Aš 
tokiai valdžiai pinigų nemokėsiu“.  
Norim vaiko pinigų, norim maiti-
nimo mokyklose visiems nemoka-
mai. Žodžiu, norim gerovės vals-
tybės. Mylimieji!!! Jeigu norim 
tokios gerovės, tai būkim mieli, 
neraudokim dėl mokesčių naujų“, 
- kalbėjo J.Jokubauskas.

,,Supervargingų“ šeimų 
neaptinka

Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centro Paramos šeimai tar-
nybos socialinė darbuotoja darbui 
su šeimomis Svėdasų seniūnijoje 
Vaida Strumylaitė ,,Anykštai“ 
sakė, kad bet kokia valstybės pa-
rama šeimoms yra naudingas da-
lykas, tačiau lankydama šeimas ji 
prisipažino nepastebėjusi, kad jos 
būtų labai ,,supervargingos“.

,,Mažai kas beaugina gyvulius. 
Žmonės sodina daržus, renka 
obuolius, tačiau tai - tik papildo-
mos šeimos pajamos, todėl valsty-
bės parama jiems labai reikalinga“, 
- sakė V.Strumylaitė.

Nors šeimos Svėdasų seniūnijoje 
gyvena skirtingai, vienos - turtin-
giau, kitos - vargingiau, pasak soci-
alinės darbuotojos V.Strumylaitės, 
maisto jos tikrai nestokoja.

,,Niekuo tie vaikai nesiskiria, ar 
gyvena geriau, ar kiek vargingiau“, 
- pastebėjo V.Strumylaitė.

Žinia tėvams labai svarbi

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė ,,Anykštai“ sakė, kad 
įsakymą dėl nemokamo prieš-
mokyklinukų maitinimo pasirašė 
sausio 2 dieną. Informacija apie 
galimybę vaikams gauti nemo-
kamus pietus paskelbta ne tik 
Anykščių rajono savivaldybės 
interneto svetainėje bei feisbuke, 
bet ir spaudoje.

,,Manau, kad gyventojams 
tai yra svarbi informacija, to-
dėl svarbu, kad ji pasiektų kuo 
daugiau rajono šeimų", - sakė 
L.Kuliešaitė.

Nemokami pietūs - septyniose 
ugdymo įstaigose

Priešmokyklinukų nemokamas 
maitinimas  bus organizuojamas 
taikant savitarnos (pilno ar dalinio 
švediško stalo) principu. Nemoka-
mas maitinimas dalinės savitarnos 
principu bus organizuojamas sep-
tyniose Anykščių rajono bendro-
jo ugdymo mokyklose: Anykščių 

Antano Baranausko pagrindinėje 
mokykloje, Debeikių pagrindinėje 
mokykloje, Kavarsko pagrindinėje 
mokykloje-daugiafunkciame cen-
tre, Svėdasų Juozo Tumo - Vaiž-
ganto gimnazijoje, Traupio pagrin-
dinėje mokykloje, Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijoje ir Viešintų 
pagrindinėje mokykloje-daugia-
funkciame centre.

Mažins socialinę atskirtį

Nemokamas priešmokyklinukų 
maitinimas - pilotinis Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
projektas, kuris bus vykdomas 
didžiojoje dalyje šalies savivaldy-
bių (projekte nedalyvaus Palangos 
miesto, Kretingos, Plungės, Skuo-
do, Švenčionių, Telšių ir Trakų 
rajonų bei Birštono ir Visagino 
savivaldybės).

Šiuo metu nemokamas maitini-
mas užtikrinamas tik vaikams iš 
nepasiturinčių šeimų, jeigu šei-
mos pajamos vienam asmeniui 
per mėnesį neviršija 183 eurų, 
neįskaičiuojant vaiko pinigų ir 
dalies darbo užmokesčio. Kitąmet 
pajamų riba, nuo kurios priklausys 
nemokamas maitinimas, pakils iki 
187,5 euro. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministro Lino Kukuraičio 
teigimu, vienas iš visuotinio mo-
kinių nemokamo maitinimo pri-
valumų – mažinama socialinė at-
skirtis ir kai kurių mokinių grupių 
diferenciacija. Todėl, atsižvelgiant 
į finansines galimybes ir į tai, kad 
ikimokyklinio ugdymo įstaigo-
se priešmokyklinukai, gaunantys 
nemokamą maitinimą, galimai 
nepatiria socialinės atskirties, nes 
visi kartu valgo vienodą maistą, 
visuotinis nemokamas maitini-
mas pirmiausia būtų pradedamas 
teikti savivaldybių bendrojo ug-
dymo mokyklose besimokantiems 
mokiniams. Įstatymo projekte 
siūloma nuo 2020 m. sausio 1 d. 
iki rugpjūčio 31 d. nemokamus 
pietus skirti mokiniams, kurie 
mokosi pagal priešmokyklinio 
ugdymo programą savivaldybių, 
kurių sąrašą pagal jų raštu pateik-
tą apsisprendimą patvirtina Socia-
linės apsaugos ir darbo ministras, 
administracijų patvirtintuose sąra-
šuose esančiose bendrojo ugdymo 
mokyklose, kuriose maitinimas 
organizuojamas taikant savitarnos 
(pilno ar dalinio švediško stalo) 
principą. Antrajame etape siūloma 
nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemo-
kamus pietus visose mokyklose 
skirti mokiniams, besimokantiems 
pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą (priešmokyklinukams) 
ir pagal pradinio ugdymo progra-
mą pirmoje klasėje (pirmokams).

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Nijolė 
Pranckevičienė sakė, kad 
nemokamus pietus nuo šių 
metų pradžios gaus 55 prieš-
mokylinukai.

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos direk-
torė Dalia Kugienė pastebėjo, 
kad mokinių maitinime ma-
žai kas keisis, nes daugumai 
moksleivių ir taip priklauso 
nemokamas maitinimas.

Debeikių seniūnijos seniū-
nas Alvydas Simonavičius 
mano, kad nemokamas mai-
tinimas mokyklose - reika-
linga paslauga, nes kaimo 
vietovėse turtingai gyvenan-
čių žmonių nėra.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.)
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Sniego močia 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Septyni pasauliai, viena pla-
neta 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Amerika iš paukščio skrydžio. 
Gamtos stebuklai 
13:45 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Neužmiršti. 
16:30 Gyvenk be skolų. (kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Atminimo laužų 
uždegimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje 
Vilniuje. 
18:30 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Viesulo centre N-14. 
00:20 Bučinys prie laužo N-7. 

06:50 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” (k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 
07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
10:00 Alvinas ir burundukai 
11:50 Sniego diena 
13:40 Naujokė 2 N-7. 
15:35 Nevykėlis N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 Jonukas ir Grytutė. 
Raganų medžiotojai N14. 
23:30 Somalio piratai N14. 
01:35 Nevykėliai po priedanga 
(k) N14. 

 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal moteris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Sniego karalienė. 
Veidrodžių šalis” N-7
13:40 “Paauglės dvasia” N-7
15:20 “Gatvės šokiai” N-7
17:25 “Įrodytas nekaltumas” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Piktadarės istorija” N-7
21:15 “Karas už beždžionių 
planetą” N-14
00:05 “Keršytojai” N-7 (kart.)

06:30 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio komandinis galiūnų 
čempionatas. Notingamas, 
Jungtinė Karalystė (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio taurė. 
Kaunas. 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:40 “Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai” 
11:45 “Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu” N-7. 
12:55 “Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos” 
13:55 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:50 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. “Sintek-Dzūkija” - “CBet”. 
19:30 Fantomas įsisiautėja 
N-7. 
21:30 “Dakaras 2020” 
22:00 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
23:05 “Gyvi numirėliai” N14. 
00:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas (k) N14. 

TV1 TV programa 01.06 - 
01.12
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06:40 “Akloji” (k) 
07:40 “Pragaro katytė” 
08:40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7. 
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 

10:50 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos” 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:25 “Džino viešnagė Italijoje. 
Saulėtos salos” 
12:55 “Akloji” (k) 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Uždrausto miesto intri-
gos” N-7. 
18:50 “Akloji” (k) 
19:50 “Būrėja” (k) 
21:00 Fargo N14. 
23:05 Meilės guru N14. 
00:50 Forestas Gampas (k) 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Dainuok man tango. 
(kart.).
07:15 Poezija. LRT aukso 
fondas.
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias.
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Linija. Spalva. Forma. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Procesai. 
13:45 Klausimėlis. 
14:00 Šventadienio mintys. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Stilius 
16:00 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2019“. 

17:20 Muzikinis intarpas.
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su Nomeda. 
18:50 Poezija. LRT aukso 
fondas.
19:00 Koncertas „In memo-
riam“. 
20:05 Laisvės dainos.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21:55 Linksmos Grigorijaus 
Kanovičiaus akys. Koncertas, 
skirtas rašytojo Grigorijaus 
Kanovičiaus 90-ojo jubiliejaus 
progai. 
23:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
23:50 Neužmiršti. 
00:35 Kino žvaigždžių alėja. 
Visą ilgą naktį N-14. (kart.).

06:45 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:40 “Iš peties” (kart.) N-7
08:35 “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
14:55 “Visureigiais per Aliaską” 
N-7
15:45 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
16:10 “Jukono vyrai” 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. Jutos 
“Jazz” – Vašingtono “Wizards”.
01:00 “X Faktorius”. N-7

06.20 „Neprijaukinti“ Aliaska. 
N-7.
06.40 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulio turgūs“ 
Barselona. N-7.
09.30 Nauja diena.Rubrikos. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
12.00 „Šelesto bylos” N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje 
19.00 „Tu esi mano“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
00.00 „Tu esi mano“ 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.
09:15 Sausio 13-oji. Iš ciklo 
„Lietuvos valstybės atkūrimo 
kronika“. I dalis.
10:00 Laisvės gynėjų dienai. 
Iškilmingas minėjimas ir 
Laisvės premijos įteikimo ce-
remonija Lietuvos Respublikos 
Seimo Kovo 11-osios Akto 
salėje. 
11:10 Neužmiršti. (kart.).
12:00 Valstybės vėlia-
vos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje. 
12:20 Dainuoju Lietuvą. 
Patriotinės dainos.
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Ponių rojus 
4 N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Paramos Ukrainai kon-
certas „Kartu iki pergalės“. 
Tiesioginė transliacija iš LRT 
Didžiosios studijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Paramos Ukrainai kon-

certas „Kartu iki pergalės“. 
Tiesioginė transliacija iš LRT 
Didžiosios studijos (tęsinys).
23:00 Tikrasis genijus N-7. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
00:30 Klausimėlis. (kart.).

06:25 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:25 “Tomo ir Džerio nuotykiai” 
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 Nuo... Iki.... 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Miestas N14. 
00:55 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” 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 “Visi mes žmonės”. 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Ričardas Liūtaširdis. 
Maištas” N-14
01:05 “Makgaiveris” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(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 geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Dakaras 2020” 
21:00 Mirties kurjeriai N14. 
23:15 Kapų plėšikė Lara Kroft 
(k) N14. 
01:10 “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 drau-
gystė” 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 Ekstraktas N14. 
22:50 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:30 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Mijė
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 Gimę tą pačią dieną. 

(kart.).
14:55 Stambiu planu. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Neužmiršti. Dokumentinis 
filmas
17:30 Laisvės gynėjų diena. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija iš 
Vilniaus arkikatedros.
18:30 Kultūros diena.
19:00 Mes nugalėjom. 
19:25 Dainuoju Lietuvą.
19:40 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.).
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Paskutinė karalystė 1 
N-14 .
23:00 Neužmiršti. 
23:50 Mūšio laukas. (kart.).
00:15 DW naujienos rusų kalba.

06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
(kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
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 “Fizrukas” N-7
20:00 “Paskutinis iš Magikianų” 
N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Pagrobtas gyvenimas” 
N-14
23:00 “Pjūklas 7. Pabaiga” S
00:45 “Svieto lygintojai” N-7

06.29 Programa.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
21.30 Laikykitės ten su 
A.Tapinu. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai” 



2020 m. sausio 11 d.

antradienis 2020 01 14

trečiadienis 2020 01 15

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Ponių rojus 4 N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro 
programa.
23:00 Apgavikai 2 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Tėčio reikalai. (kart.).

06:25 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:25 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris” 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. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS 
Nindzė žudikas N14. 
00:25 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. 
(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 “Prieš srovę”. 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 “Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė” N-14
23:45 “Skubi pagalba” N-14
00:45 “Makgaiveris” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7.
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(k) 
08:40 “Stoties policija” (k) N-7. 
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:05 “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 geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Dakaras 2020” 
21:00 Aukšta įtampa N14. 
22:55 Mirties kurjeriai (k) N14. 
01:00 “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” 
14:25 “Ogis ir tarakonai” 
14:45 “Maljorkos bylos” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Maljorkos bylos” N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Žudymo mašina N14. 
22:55 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:45 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Kanagava 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
13:05 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Festivalis „nowJapan 
2019“. (kart.).
15:20 Indivizijos. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1

16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Saitama 
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 
2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Į sveikatą! (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Ostendės „Filou“. 
21:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
21:30 Paskutinė karalystė 1 
N-14 . 
23:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Vladas Nagius-
Nagevičius. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” 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 “Fizrukas” N-7
20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Pranašas” N-14
22:50 “Rouzvudas” 
23:45 “Svieto lygintojai” N-7
00:50 “Greislendas” N-14

06.29 Programa.
06.30 Kaimo akademija . 
07.00 „Tu esi mano“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai” 

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. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Ponių rojus 4 N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl?. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 2 N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7. 
(kart.).
00:30 Bloga mergaitė. (kart.).

06:25 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:25 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” 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.
19:15 Sportas.
19:22 Orai.
19:25 KK2 vaikai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare. N-7.
21:00 “Rimti reikalai 2” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS 
Žmogus be praeities N14. 
00:20 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
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 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Džiunglės” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 “Džiunglės” N-14
00:25 “Skubi pagalba” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(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 geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Dakaras 2020” 
21:00 Kryžius N14. 
23:10 Paskutinė kulka (k) N14. 
01:00 “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 drau-
gystė” 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 Brokenvudo paslaptys. 
Kruvinos Kalėdos N14. 
22:50 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:40 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. (kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Smalsumo genas. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Saitama 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(kart.).
12:40 Krikščionio žodis. (kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias. 
(kart.).
13:10 Procesai. (kart.).
13:55 Po pamokų. Apie mus 
supantį pasaulį – suprantamai ir 
žaismingai. (kart.).
14:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.).
15:00 Pasaulio teisuoliai. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Čiba 

17:05 The Athena/Nyela’s 
Dream 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 8 dienos. Iki Mėnulio ir 
atgal 
20:15 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės dainos.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:25 FIBA Čempionų lyga. 
Saragosos „Casademont“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
23:30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. „Lito tėvas“ – Vladas 
Jurgutis. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7
13:30 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
N-7
14:00 “Iš Los Andželo į Vegasą” 
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 Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Stambulo 
“Galatasaray” – Vilniaus “Rytas”.

21:00 “Naša Raša” N-14
22:00 “Eurolygos rungtynės. 
Belgrado “Crvena Zvezda” – 
Kauno “Žalgiris””.
00:15 “Svieto lygintojai” N-7

06.29 Programa.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 „Tu esi mano“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai” 
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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 Senis N-7. 
10:25 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 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 Bloga mergaitė. (kart.).

06:25 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
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. 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 Nakties klajūnai N14. 
00:40 “Akloji zona” N-7. 

06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
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”. 2020. 
11 s.
16:25 “TV3 orai”. 2020. 11 s.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 2020. 

16 s.
19:22 “TV3 sportas”. 2020. 
1 s.
19:27 “TV3 orai”. 2020. 16 s.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Spartanas” N-14
00:10 “Skubi pagalba” N-14

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(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 geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Dakaras 2020” 
21:00 Pavojingos gatvės N14. 
23:15 Aukšta įtampa (k) N14. 
01:05 “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 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
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” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 Kasandra. Jokių apribo-
jimų N14. 
23:00 “Gyvenimo daina” N-7. 
00:45 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 
(kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Mūšio laukas. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Čiba 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 8 dienos. Iki Mėnulio ir 

atgal (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Kioto spalvos 
17:05 The Athena/Nyela’s 
Dream 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Kino istorija. Dešimtasis 
dešimtmetis 
20:10 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Stebuklas. N-7.
23:00 3 minutės iki kino. 
Vaidybinį filmą „Ji“ pristato 
aktorė Gabija Jaraminaitė.
23:03 Elito kinas. Ji 
01:10 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” 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 “Fizrukas” N-7

20:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Makfarlandas, JAV” 
N-7
23:30 “Rouzvudas” 
00:30 “Svieto lygintojai” N-7

 
06.29 Programa.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Visi savi. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Oponentai. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 „Pavojingi jausmai” 

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 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Nepažintas meras. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. 
16:45 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. 
22:50 Tikroji padėtis N-14. 
00:55 Šlovė N-14. 

06:25 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:25 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai” 
07:50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” 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 Radijo stoties “Lietus” 
muzikos apdovanojimai “Aukso 
lašas” 2019. 
00:00 Viskas prarasta N-7. 

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 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 “Troliai” N-7
21:15 “Toras. Tamsos pasaulis” 
N-7
23:35 “Lok, stauk arba šauk” S

06:35 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:30 “Mano virtuvė geriausia” 
(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 geriausia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” (N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7. 
21:30 “Dakaras 2020” 
22:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas N14. 
23:45 Apgaulė (k) N14. 2
01:25 “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” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Riterių princesė Nela” 
13:30 “Antinas Gudruolis” 
14:00 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
14:30 “Ogis ir tarakonai”
14:50 “Rivjera” (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 

18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:55 “Rivjera” N-7. 
21:00 “Fargo” N14. 
23:20 “Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta” N14. 
01:15 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2019. 
Ąžuolo Paulausko projektas. 
(kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 1 (kart.).
07:40 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Indivizijos. (kart.).
08:50 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Kioto spalvos 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. 
Aktualijų programa. (kart.).
13:05 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Vladas Nagius-
Nagevičius. (kart.).
13:30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. „Lito tėvas“ – Vladas 
Jurgutis. (kart.).
14:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
14:55 Kino istorija. Dešimtasis 
dešimtmetis (kart.).
15:40 Kūrybingumo mokykla. 
15:50 Džiunglių knyga 1 
16:05 Drakoniukas Kokosas 1
16:15 Smurfai 
16:45 Šimtas vaizdų iš 

Japonijos. Mijė 
17:05 The Athena/Nyela’s 
Dream 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:25 Auksinė komanda. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. 
Tabakininkas N-14. 
23:20 Grupė „Baltos varnos“ ir 
styginių kvartetas.
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Fizrukas” kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Iš Los Andželo į 
Vegasą” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
17:30 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Prezidento medžioklė” 
N-14
23:45 Eurolygos rungtynės. 

Atėnų “Panathinaikos” – Kauno 
“Žalgiris”.
02:00 “Greislendas” N-14

06.29 Programa.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“ N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Oponentai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 „Pavojingi jausmai” 
11.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” 
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14.00 Mano vieta. 
14.30 Kryptys LT. 
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Mano vieta 
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19.30 Nauja diena. Rubrikos. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente” 
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020”. N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Pavojingi jausmai” 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

redaktorei nežinant

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:20 Premjera. Šaunusis 
penketukas dinozaurų slė-
nyje 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Metų laikų kaita 
12:55 Premjera. Naledi. 
Pasakojimas apie dram-
bliukę 
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 „Pabandom iš naujo!“ 
2020. Eurovizijos nacionali-
nė atranka. 
23:10 Dėdė Bakas N-7. 
00:50 Tikroji padėtis N-14. 
(kart.).

06:50 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” (k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 
07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Neramūs ir triukš-
mingi” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-

tykiai” 
09:05 “Beprotiškos melo-
dijos” 
09:30 KINO PUSRYČIAI 
Peliuko Gambos nuotykiai 
11:25 Gaisrinės šuo 
13:40 Staiga trisdešimties 
N-7. 
15:40 Skola tėtušiui 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 SUPERKINAS 
Kempiniukas Plačiakelnis 2 
21:20 Nevykėliai po priedan-
ga 2 N14. 
23:35 Griaustinis tropikuose 
N14. 
01:35 Viskas prarasta (k) 
N-7. 

06:30 “Ančiukų istorijos” N-7
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Tėvų darželis”. 
10:30 “Būk sveikas!”. 
11:00 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:30 “Mano pinigai”. 
12:00 “Jūrų dinozaurai 3D” 
N-7
12:50 “Titanikas” 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 “Milijardierių klubas” 
N-14
23:05 “Sugyventi su 
Džounsais” N-7
01:10 “Karas už beždžionių 
planetą” N-14 (kart.)

06:30 “Varom!” (k) N-7. 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 “Varom!” (k) N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 “Varom!” N-7. 
10:40 “Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai” 
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 - Neptūnas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS 
Šarvuotis N14. 
23:45 AŠTRUS KINAS 
Demonas viduje N14. 

06:40 “Akloji” (k) 
07:40 “Pragaro katytė”
08:40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:50 “Gordono Ramzio 
virtuvės 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 Mirties užeiga N14. 
22:55 Gilus sukrėtimas N-7. 
01:10 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:00 Klausimėlis. 
07:15 Laikinosios sostinės 
fenomenas. „Lito tėvas“ – 
Vladas Jurgutis. (kart.).
07:40 Auksinis protas. 
08:45 Po pamokų. Apie mus 
supantį pasaulį – supranta-
mai ir žaismingai. 
09:00 Vilniečiai. Alvyda 
Bajor. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 ARTS21. 
13:30 Indivizijos. 
14:00 Koncertas „Operetės 
šventė“. Stasio Domarko 

jubiliejui.
15:35 Neužmiršti. (kart.).
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Pasaulio teisuoliai. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
2 N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Daktaras Detroitas N-14. 
22:30 Festivalis „nowJapan 
2019“. 
23:30 Neužmiršti. (kart.).
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:20 “Rinkis gyvenimą”.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Jukono vyrai” (kart.) 
N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:00 “Besikeičianti planeta” 
(kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Besikeičianti planeta” 
14:05 “Išlikimas” N-7
15:00 “Visureigiais per 
Aliaską” N-7
16:00 “Jukono vyrai” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” 
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:55 “Sportas”. 

21:58 “Orai”. 
22:00 “Formulės E lenktynės 
Čilėje”. 
00:30 “Prezidento medžio-
klė” N-14 (kart.)
01:50 “X Faktorius”. N-7

07.19 Programa.
07.20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Žibutė-
Rozalija Preibytė. 
07.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Liudvika 
Didžiulienė - Žmona. 
08.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 2020m.
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020”. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Pone prezidente” 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje 
19.00 „Tu esi mano“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.00 „Tu esi mano“ N-7.

Eglutė ant vandens - 
pranašingas sprendimas

Kur pastatysi eglę, tokia ir bus žiema.

Šią savaitę nupuošta ir išmon-
tuota Anykščių miesto eglė. Pirmą 
kartą Anykščių istorijoje Kalėdų 
eglė buvo sumontuota vandenyje, 
ant pontoninio plausto Šventosios 
upėje. 

Anykščių eglė sukėlė anykštė-
nų ir miesto svečių susidomėjimą, 
minios žmonių plūdo prie eglės, o 
portalo ,,Delfi“ balsavime Anykš-
čių puošmena išrinkta gražiausia 
Lietuvos egle mažųjų miestų gru-
pėje. 

Tačiau nėra to gero, kas neišeitų 
į bloga. ,,Įmerkę“ eglę į vandenį, 
išbaidėme žiemą. Iki sausio vidu-
rio tęsiasi šlapias ruduo - kokia 
buvo eglė, tokia yra ir žiema.  

Dabartinė žiema neturėtų patikti 
UAB,,Anykščių šiluma“, o slidinė-
jimo trenerių darbą šilti orai paver-
tė egzotiška profesija. Kita vertus, 
1988-aisiais mokyklose buvo dės-
toma informatika, o kompiuterių 
ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 
nebuvo matę.
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pastabos paraštėse

Juozas RATAUTAS

Apie eglę, svarbesnę už krepšinį

Iki pat Naujųjų metų ir net po 
jų socialiniuose tinkluose bei 
žiniasklaidoje virte virė mūšis, 
kieno eglė gražiausia. Delfi.lt 
portalas, paskelbęs konkursą, iš-
siaiškino, kad tarp mažųjų mies-
tų eglių lietuvių širdis pavergė 
Anykščių Kalėdų eglė, įvertinta 
už šiltumą ir natūralumą. Ne 
kiekvienas sutiktų, jog upėje sto-
vinčią Kalėdų šventės dekoraci-
ją ar puošybos elementą galima 
pavadinti šilta ar natūralia egle. 
Tačiau dėl skonio nesiginčija-
ma, o nuomonių - kuo daugiau, 
tuo geriau... Nesigilinant, kiek 
mūsų ,,biednam“ biudžetui 
kainavo šis statinys Šventojoje ir  
kalėdiniai renginiai, man keistai 
atrodo, jog diskusijų viešoje 
erdvėje laikotarpiu, visą gruodį, 
aukščiausias rajono lygmuo 
sielojosi dėl  „eglės“ meninės 
vertės. Meras, pavaduotojas, 
mero patarėjai - visi stojo mūru, 
gindami ją nuo negatyvių nuo-
monių, visai pamiršę, jog yra 
žymiai svarbesnių, prioritetinių 
darbų bei veiklų. Stebuklingoji 

eglė tapo svarbesnė už ligoni-
nės strateginį planą, „Anykščių 
vandenų“ bendrovės sklandų 
darbą ar net lietuvių tautinę 
religiją - krepšinį. Neginčiju, ji, 
toji Anykščių eglė,  visai nieko ir 
man. Šiaip esu natūralių dalykų 
bei tikrų vertybių šalininkas. 
Man, pavyzdžiui, labiau patiktų 
Arklio muziejaus vežėčiomis iš 
Anykščių šilelio atvežta, vaikų 
ir mokytojų padabinta, mūsų 
rašytojų pasakomis ir legendo-
mis apipinta ir gausiai vaikučių 
bei jų tėvelių lankoma  Kalėdų 
eglė. Tokia ji labiausiai atitiktų 
anykštėnų dvasią bei kultūrinį 
identitetą. Šitoji, ant plausto, 
šalia kavinės, man atrodė balta 
kaip nuotaka ir vieniša kaip 
burinis laivas jūroje. Nei ji šilta, 
nei natūrali...

Betgi smagūs buvo prabėgę 
metai: daug šokom, linksmino-
mės, lankėm gausiai organi-
zuotus festivalius, šventes bei 
kitus nuotaikingus renginius. 
Kam galėjo nepatikti gausiai 
svečių lankyta Žirgelio šventė, 
anykštėnų  personaliniu mero 
festivaliu pramintos „Obuo-
linės“ ar  Miesto šventė per  
Onines. Šokom, linksminomės, 
dainavom... Na, o linksmybėms 
pinigų negaila - verta atiduo-
ti kad ir paskutinius. Tačiau 
klausimas kitas – ar džiaugsmas 
proporcingas rūpesčiui? Ar 
mūsų valdžios vyrai ir moterys, 
panirę į  švenčių linksmybes ir 
pramoginių kelionių po užsienio 
šalis smagius įspūdžius, pastebi 
paprastų anykštėnų bėdas, 
problemas ir jų norą gyventi ne 
prasčiau už kitus? Ar nėra taip, 

kad valdžia gyvena nuo šventės 
iki šventės, nuo festivalio iki fes-
tivalio: džiaugiasi pravedę vie-
ną, po jo - kaupia jėgas kitam, ir 
taip ištisus metus, nesikoncen-
truodami į ekonomines, verslo 
problemas, anykštėnų gyvenimo 
lygio kėlimą?

Statistika nepavydėtina. 
Didelių nepriteklių kamuojamų 
žmonių Lietuvoje - net 13,7 
procento, per 40 procentų pen-
sininkų gyvena žemiau skurdo 
ribos. Anykščiuose daugelis 
gyvenimo lygio, socialinės gero-
vės rodiklių yra žymiai prastesni 
už Lietuvos vidurkį. Bedarbių 
turim per 11 procentų, ruošiasi 
bankrutuoti, bankrutuoja ar 
likviduojasi įmonės, kuriose 
dirbo per šimtas anykštėnų. 
Mūsų rajono verslas nebeišlaiko 
pašalpų, pensijų gavėjų, o įmokų 
už dirbančiuosius pakanka tik 
trečdaliui socialinio draudimo 
išmokų. Mokesčius mokančių 
žmonių skaičius rajone jau 
susilygino su pensijų gavėjų 
skaičiumi. Turim - ką turim. 
Už gyvybingą ekonomiką, už 
socialinį saugumą, už sveiką 
demografiją mums skiriami 
mažiau nei 2 balai. Jei neatsver-
tų švietimui skirtas šešetukas, 
pagal rajono gerovės indeksą 
būtume „garbingoje“ paskuti-
nėje vietoje. Visgi idėjų brangiai 
puoštis ir linksmintis visuomet 
atsiranda, bet noro ir pastangų 
gyvinti ekonomiką ir gerinti 
žmonių gyvenimą - ne visuomet.  
Būtent su tokia margaspalve 
skranda įžengėm į Naujuosius 
2020 metus.

Šį kontrastą tarp linksmybių ir 

tragiškos ekonomikos bei žmo-
nių gyvenimo lygio pateikiau ne 
tam, kad dar kartą paaikčiotu-
me, o todėl, kad rajono taryboje, 
savivaldybės administracijoje 
būtų sugrįžta prie prioritetų 
peržiūrėjimo bei naujų iššūkių 
bei tikslų nustatymo. „Afigenai“ 
atrodanti eglė, linksmos šventės, 
egzotiškos kelionės nepadarys 
anykštėnų laimingesnių ir tur-
tingesnių. Puikiai matom, kaip 
savo statuso ir įtakos galimy-
bėmis moka pasinaudoti rajono 
tarybos nariai, vienas po kito 
gaudami aukštas pareigas. Jeigu 
nepavyksta laimėti konkurso, vis 
tiek pareigas „pasiima“! Mes 
rinkom, balsavom, reitingavom, 
vylėmės, o jie gerina savo gyve-
nimą, nejausdami įsipareigojimų 
bei atsakomybės rinkėjams. Ne 
kiekvienas gali būti politiku. 
Tai turi būti žmogus, kuris ne 
tik turi gerą išsilavinimą, bet 
ir aiškias išsiugdytas vertybes, 
kurias geba suformuluoti, kuris 
suvokia, kas yra moralinės dile-
mos,- šitaip politiko „portretą“ 
nupiešė europarlamentarė Aušra 
Maldaikienė. 

Sąmoningai šio rašinio  
„Anykštos“ paraštėms nepradė-
jau nuo itin svarbios ateinančios 
šventės - Laisvės gynėjų dienos, 
Sausio 13-sios - reikšmės. Atsiras 
kam pasakyti kalbą mitinge prie 
Laisvės paminklo, bus norinčių 
pakelti vėliavą ar pasigirti, kad 
apgynė Parlamentą... Man nepa-
tinka vadinti save, kaip ir kitus 
žmones, kurie 1991 metų sausį 
važiavo prie Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų, Parlamento gynė-

jais. Neturėjom mes nei muškie-
tų, nei kuokų, važiavom pabūti 
kartu su visais žmonėmis ir paro-
dyti solidarumą su tuometiniais 
Aukščiausiosios tarybos priima-
mais sprendimais bei didžiulį 
norą būti laisvi ir nepriklausomi. 
Tuometinė rajono savivaldybė, 
ir aš, kuruojantis visuomeninę 
veiklą, visais būdais stengėmės 
padėti Anykščių žmonėms, kurie 
panorėdavo nakčiai patekti į 
Vilnių, prie Parlamento ar Tele-
vizijos bokšto. Kiekvieną dieną 
laukdavau skambučio iš registra-
toriaus, kiek vyks žmonių į Vilnių 
ir kiek reikės autobusų. Medaliu 
reikėtų apdovanoti tuometinį 
Autotransporto įmonės direktorių 
Valdą Kaušylą, kuris be jokio 
atlygio, turėdamas finansinių 
nuostolių, skirdavo transporto 
priemonių tiek, kiek paprašyda-
vau. Ar galit įsivaizduoti dabar-
tinę įmonę, kuri kasdien skirtų po 
2-3 autobusus, kurios vairuotojai  
iki 4 valandų nakties lauktų 
atvežtų žmonių be jokio atlygio?  
Nebuvom mes gynėjai, o tik 
palaikytojai ir rėmėjai, kai vėlai 
vakare, pastatę autobusus prie 
tuometinio Pedagoginio instituto, 
pėsčiomis kulniuodavom prie 
Lietuvos širdies: Saulius Nefas - 
su vėliava ant pečių, aš - kartu su 
Vytautu Tutkumi ir a.a. Kęstučiu 
Burneikiu.  Su puodeliu arbatos 
rankose ne vieną šaltą naktį 
vaikščiojom, šildėmės prie laužų, 
klausėmės Vytauto Landsbergio 
kalbos. Kalbėjomės, klausėmės, 
svajojom... Kaip dabar trūksta 
ano meto idealizmo, bendrumo 
ir nesavanaudiško pasiaukojimo, 
kaip jo dabar reikia!

(Atkelta iš 1 psl.)

Gintautui Blažiui - 71 - eri, jis 
likęs našliu. Pasak jo sūnaus, kuris 
ūkininkauja, tėtis pats vienas, savo 
rankomis namą Anykščiuos, Kęs-
tučio gatvėje, pasistatęs, o ir dabar 
ne tik senole mama pasirūpina, bet 
ir jam padeda ūkyje. 

Šimtametė E.Blažienė ,,savo 
reikalus“ dar susitvarko pati. Sve-

timiems žmonėms su ja susikalbėti 
sunku - klausa nusilpo. Bet saviš-
kiai susikalba. 

Anykščių rajono valdžios 
E.Blažienė laukė sėdėdama lovoje. 
Ant šalia lovos stovinčios spintelės 
- pluoštas žurnalų, kuriuos senolė 
vartė. D.Žiogelis, sveikindamas 
jubiliatę, kalbėjo, kad pirmą kartą 
matąs šimtametę, o ši dėkojo svei-
kintojams.

Sakoma - daryk tą ar aną ir su-
lauksi šimto metų. E.Blažienė, 
pasak sūnaus, alkoholio niekada 
nemėgo, paragavusi stipresnio gė-
rimo, nusipurtydavo, tačiau maisto 
niekuomet nesirinko, nes ir gali-
mybės tokios neturėjo.

1956-aisiais ji liko našle, kai ma-
žiausias vaikas buvo dar kūdikis. 
Jos sutuoktinis Petras Blažys žuvo 
gesindamas Anykščių bažnyčią. 
P.Blažį neva tyčia pastūmęs girtas 
,,stribas“, tad  jis kritęs iš keliasde-
šimties metrų aukščio. 

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko muzie-
jaus kuratorius Tautvydas Kon-
trimavičius ,,Anykštai“ dėstė, kad 
patvirtinimų, jog P.Blažys buvo 
nužudytas, nėra, o bažnytiniame 
įraše nurodyta: ,,užsimušė gesin-
damas bažnyčią“. ,,Kalbama, kad 
begesindamas bažnyčios gaisrą 
P.Blažys susipyko su ,,stribu“, 
ir pastarasis jį stumtelėjęs. Tie-
sa, kyla klausimas, ko tas ,,stri-
bas“ rizikuodamas gyvybe lipo 
į bažnyčios bokštą“, - svarstė 
T.Kontrimavičius. 

Beklaidžiodami internete at-
radome 2003 metų gruodžio 5 
dienos laikraščio ,,XXI amžius“ 
priedo ,,Sidabrinė gija“ straipsnį 
,,Tada, kai degė Anykščių bažny-
čia...“. Prieš beveik septyniolika 
metų šio laikraščio publikacijai 
E.Blažienę apie Anykščių bažny-

Dramatiškas gyvenimas nesutrukdė 
sulaukti šimto metų

čios gaisrą ir jos vyro žūtį kalbino 
žurnalistas Vytautas Bagdonas. 
Straipsnyje taip pat kalbama apie 
P.Blažį pražudžiusį ,,stribą“.

,,Petras įspėjo ugniagesius, kad 
kai kur vaikščioti labai pavojinga, 
nes lentos yra tik šiaip užmestos, 
visai nepritvirtintos. Jis pats užli-
po ant vidurinės bažnyčios dalies, 
virš didžiųjų durų. Viena ranka 
įsikibo į kryžių, kita laikė žarną 
ir liejo ant abiejų bokštų vandenį. 
Degė tik vienas bokštas, bet siautė 
stipri audra, buvo baimintasi, kad 
neužsidegtų ir kitas.

Be galo išvargęs, jis perda-
vė žarną kitiems, o pats ryžosi 
truputį pailsėti čia pat, viršuje. 
Staiga šalia Petro atsidūrė vienas 
gerokai įkaušęs anykštėnas, kurį 
daug kas vadino tiesiog „stribu“. 
Tasai tuoj pradėjo Petrui prie-
kaištauti, kodėl šis apliejo jį van-
deniu. Blažys dar bandė aiškinti, 
kad gesino gaisrą, pylė vandenį 
ant bokštų ir nelabai įžiūrėjo, 
kas dedasi bažnyčios šventoriu-
je. Tačiau priekaištai nesiliovė, 
ir kaimietis stribui pareiškė, kad 
degtinės prisigėrus nederėtų čia 
vaikščioti. Po tokių žodžių per-
pykęs ir nebesivaldantis anykštė-
nas čiupo Petrą už atlapų ir stai-
giai pastūmė. Šis krito ant lentų, 
kurios buvo nepritvirtintos. (Tai 
dėl jų meistras vis nerimavo, vi-
sus įspėdavo, kad vaikščioti, net 

stovėti ten pavojinga.) Ant bokš-
tų konstrukcijų užmestos lentos 
neišlaikė svorio, persisvėrė, atšo-
ko, ir žmogus nugarmėjo žemyn 
maždaug iš trijų dešimčių metrų 
aukščio…“ - 1956  metų nelai-
mę ,,XXI amžiaus“ priede aprašė 
V.Bagdonas. 

Našle likusi E.Blažienė Pašven-
tupio kaime augino vaikus, ėjo į 
kolūkį. Į pensiją ji išėjo prieš 45-
erius metus, 1975-aisiais. Beveik 
pusė dabartinių anykštėnų tada 
dar net nebuvo gimę. Vyriausiai 
E.Blažienės dukrai šiais metais 
sukaks 80 metų... Vargu ar dar 
koks kitas Lietuvos aštuoniasde-
šimtmetis turi mamą...

1956 m. birželio 10 dieną į 
Anykščių bažnyčios bokštą 
trenkė žaibas. Gesindamas 
gaisrą, žuvo anykštėnas Pe-
tras Blažys.

Nuotr. iš Anykščių muziejaus 
fondų.

Šimtametės sūnus Gintautas Blažys (centre) taip pat, kaip 
ir motina, yra gimęs sausio 6-ąją. Eleną Blažienę sveikino 
Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis ir  savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduo-
toja Jonė Baronaitė.         
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2019-ieji ,,Anykštos“ puslapiuose
(Atkelta iš 5 psl.)

Idėja. Birželio pabaigoje 
,,Anykšta“ pranešė, kad Anykš-
čiuose, rekonstruotame Okuličiū-
tės dvarelyje, bus įrengta interak-
tyvi ekspozicija, kurioje lankytojai 
galės susipažinti su pačios Okuli-
čiūtės vaiduokliu.

Košmaras. Liepos 2 dieną 
,,Anykšta“ rašė apie tai, kad rajo-
ne darbo netenka 150 žmonių. Pa-
skelbta, kad veiklą nutraukia UAB 
,,Anykščių varis“, statybų bendro-
vė UAB ,,Termotaupa“ bankruta-
vo, o UAB ,,Anrestas“ vyksta res-
truktūrizacija.

Tyrimas. Liepą ir rugpjūtį  
,,Anykšta“ spausdino straipsnių 
ciklą ,,Baltarusija: idėjų mainai, 
liaudies ūkio pasiekimai ir kepti 
paršeliai“. Įspūdžiais iš šios šalies 
pasidalijusi ,,Anykštos“ vyriausio-
ji redaktorė Gražina Šmigelskienė 
aiškinosi, kodėl Anykščių rajono 
savivaldybės valdininkus ši šalis 
traukia kaip muses cukrus. Į ke-
lionę rašinio autorė vyko kartu su 
Anykščių rajono savivaldybės de-
legacija.

Amfibija. Liepą ,,Anykšta“ pra-
nešė, kad Anykščiai įsigijo bran-
giausią pasaulyje grėblį. Nušalin-
tojo rajono mero Kęstučio Tubio 
komandos už 75 tūkst. Eur nu-
pirkta amfibija, skirta Šventosios 
upės šienavimui, bandė susidoroti 
su darbu, tačiau technika neatlaikė 
jau per pirmąjį bandymą. 

Apdovanojimas. Liepą vyku-
sioje Anykščių miesto šventėje  
Anykščių garbės piliečiais paskelb-
ti Vilniaus universiteto profesorius 
Osvaldas Janonis ir visuomeninin-
kė Bronė Lukaitienė. Deja, nė vie-
nas jų į šventę neatvyko.

Takas. Rugpjūtį ,,Anykšta“ rašė 
apie Anykščiuose įrenginėjamą 
dešiniojo Šventosios upės tako 
projektą. Nušalintojo Anykščių ra-
jono mero Kęstučio Tubio pradėtas 
projektas šios kadencijos valdan-
tiesiems tapo tikru galvos skaus-
mu - projekte pastebėta daugybė 
broko, už klaidas savivaldybei pa-
pildomai teko sumokėti maždaug 
100 tūkst. eurų. Šalia naujojo tako 
gyvenantys žmonės kalbėjo, kad 
šio projekto sprendiniai - gamtos 
priešų idėjos. Gyventojus ypač 
papiktino sumanymas Žvejų gatvę 
nuo Šventosios upės atkirti didžiu-
le betono siena.

Kūryba. Humanitarinių mokslų 
daktarė, rašytoja, senosios lietuvių 
literatūros tyrinėtoja, Vilniaus uni-
versiteto dėstytoja Jurga Žąsinaitė  
- Gedminienė šią vasarą pristatė 
trečiąją savo knygą  ,,Memento 
Grodno. Dingusi Lietuvos Gardino 
istorija.“

Pilis. Rugsėjo  3 dieną ,,Anykš-
ta“ pranešė, kad Anykščių rajono 
savivaldybė atideda planus ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio statyti 
Vorutos pilį. Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius konstatavo, 
kad medinės pilies statybos būtų 
per didelė našta savivaldybės biu-
džetui. Vien pirmas pilies statybų 
etapas kainuotų 1,5 mln. eurų, o 
projektų, kurie finansuotų tokias 
statybas, kol kas nėra.

Netektis. Rugpjūtį direktoriaus 
pareigas Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centre paliko buvęs Lietu-
vos plaukimo rinktinės vyriausia-
sis treneris Žilvinas Ovsiukas.

Reorganizacija. Rugsėjį Anykš-
čių technologijos mokykla tapo 
Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos filialu.

Sugrįžimas. Nuo lapkričio pra-
džios Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanistikos 
skyriui vėl pradėjo vadovauti 
Daiva Gasiūnienė. Iš šių parei-
gų ji pasitraukė prieš pusketvirtų 
metų, sulaukusi tuometinės rajo-
no valdžios spaudimo, ir dirbo 
Panevėžio miesto savivaldybės 
vyr. architekte.

Premija. Rugsėjo 14-ąją 18-oji 
Važganto premija įteikta poetui, 
žurnalistui, knygų ir straipsnių apie 
Vaižgantą autoriui Alfui Pakėnui. 
Premija tradiciškai teikiama gim-
tajame Vaižganto Malaišių kaime 
(Svėdasų sen.).

Parkas. Rugsėjį ,,Anykšta“ rašė, 
kad savivaldybės vadovai svajoja 
įkurti Anykščių nacionalinį parką. 
Aplinkos ministerija teigė, kad šia 
tema pasiruošusi kalbėtis, tačiau at-
kreipė dėmesį, kad parko išlaikymui 
lėšų turės skirti ir savivaldybė. Šalies 
valdantiesiems priklausantis Seimo 
narys, ,,valstietis“ Antanas Baura 
teigė, kad tokie norai yra nerealūs.

Tragedija. Spalio 5-ąją Anykščių 
mieste, J.Biliūno gatvėje, ties miesto 
stadionu, žuvo motociklu važiavęs 
jaunas anykštėnas. Avarija įvyko, 
kai gatvėje apsisukinėjo automo-
bilis. Nuo miesto pusės atvažiavęs 
motociklas trenkėsi į visureigio ga-
linį ratą.

Akcija. Spalio 6-ąją Šimonių 
girioje, ant Inkūnų tilto, gamtos 
saugotojai susikibo rankomis. Gy-
vosios rankų grandinės akcijos tiks-
las - atkreipti visuomenės dėmesį į 
plynuosius miško kirtimus. Akcijos 
iniciatorius - garsus smuikininkas  
Marynas Švėgžda von Bekeris, Ši-
monių girioje turintis sodybą. 

Tiltas. Spalį ,,Anykšta“ laikraščio 
puslapiuose publikavo pranešimą 
apie Anykščių šilelyje, šalia Lajų 
tako, statomą ,,beždžionių tiltą“ per 
Šventosios upę. Šis tiltas kainuos 
per 227 tūkst. eurų ir sujungs abu 
Šventosios upės krantus.Tikimasi, 
kad, sutvarkius visą reikiamą infras-
truktūrą (dviračių takus), turistams 
ir anykštėnams bus patogiau pažinti 
lankytinus objektus.

Spinduliuotė. Spalio 19 dieną 
,,Anykštoje“ buvo spausdinamas 
rašinys ,,Televizijos bokštas nerimą 
kelia net buvusiems televizinin-
kams“.Viusomenės sveikatos centro 

specialistai nustatė, kad Viešintų TV 
bokšto skleidžiama elektromagne-
tinė spinduliuotė viršija leistinas 
normas, dėl to į ,,Anykštą“ ir kitas 
atsakingas institucijas, ieškodami 
galimų sprendimų būdų, kreipėsi 
viešintiškiai.

Bendradarbiavimas. Spalio 26 
dieną ,,Anykšta“ rašė apie tai, kad 
Anykščių rajono savivaldybė tęs 
nušalintojo rajono mero Kęstučio 
Tubio pradėtą bendradarbiavimą su 
Kinijos Pengžou miestu. Savivaldy-
bė dėl bendradarbiavimo turi daug 
idėjų, viena jų - Kinijoje pastatyti 
lietuvišką koplytstulpį.

Seniūnai. Rudenį įvyko trys 
Anykščių rajono seniūnijų seniūnų 
konkursai. Andrioniškio seniūnu 
pradėjo dirbti Rolandas Lančickas, 
Viešintų - Ramūnas Blazarėnas. 
Saulius Rasalas Svėdasų seniūnu 
pradės dirbti po to, kai STT atsiųs 
patikrinimo išvadas. 

Netektis. Lapkričio 18-ąją mirė 
metalo skulptorius, medalininkas Jo-
nas Žukas. Nuo 1972-ųjų Mikieriuo-
se (Andrioniškio sen.) gyvenusiam 
skulptoriui rudenį sukako 79-eri.

J.Žukas paskutinius dešimtmečius 
buvo laisvas menininkas, kūrė pro-
ginius medalius, prisidėjo prie dau-
gelio žymių kraštiečių įamžinimo. 
Menininkas palaidotas Šilagalių kai-
mo (Andrioniškio sen.) kapinėse.

Protestas. Lapkritį Anykščių ra-
jono ūkininkai prisijungė prie šalies 
mastu surengtos protesto akcijos 
prieš, jų manymu, ydingą žemės 
ūkio politiką. Rajono laukuose buvo 
statomi žali kryžiai, ūkininkai su 
savo technika išvažiavo į Anykščių 
miesto gatves.

Viešnia. Birželio 1 dieną 
,,Anykšta“ paskelbė sensacingą 
naujieną - Dabužių miške nufoto-
grafuota meška. Šleivakoję užfik-
savo kavarskiečio medžiotojo Al-
vydo Eimonto filmavimo kamera.

Tyrimas. Birželį baigtas iki-
teisminis tyrimas, kuriame buvęs 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis kaltinamas prekyba povei-
kiu. Byla perduota nagrinėti Ute-
nos apylinkės teismo Molėtų rū-
mams, nes nagrinėti bylos nesiėmė 
nė vienas Anykščių teisėjas.

Nelaimė. Birželio 23 dieną žuvo 
73-ejų verslininkas ir politikas 
Vladislavas Preidys. Jis taisė tvorą 
pasilypėjęs ant traktoriaus sparno, 
tačiau šis lūžo ir vyras krisdamas 
mirtinai susižalojo krūtinę.

Teismas. Troškūnų parapijoje 
klebonaujantis kunigas Saulius Fi-
lipavičius spalį stojo prieš teismą. 
Dvasininkui tenka aiškintis dėl pu-
sės milijono eurų skolinimo ir ne-
tvarkingos parapijos buhalterinės 
apskaitos.

Streikas. Lapkričio pabaigoje 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos pedagogai prisijungė 
prie šalyje vykusio įspėjamojo 
streiko. Mokytojų protestas vyko 
dvi valandas, o jų metu nebuvo ve-
damos pamokos.

Premija. Lapkričio 28 - ąją 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premija įteikta verslininkui, isto-
rikui, leidėjui Virginjui Stroliai. 
Šią kandidatūrą pasiūlė Pasaulio 
anykštėnų bendrija ir Anykščių 
Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros 
draugija.

Siūlymas. Sunkioje finansinė-
je padėtyje atsidūrusį ,,Siauruką“ 
gali imtis gelbėti AB ,,Lietuvos 
geležinkeliai“, - gruodį pranešė 
,,Anykšta“. Tapti Viešosios įstaigos 
,,Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ dalininke Susisiekimo minis-
terija pasiūlė ir šiai bendrovei.

Melas. Gruodžio 21 dieną 
,,Anykšta“ paskelbė, kad tiražą 
klastojęs Anykščių krašto laikraš-
tis ,,Šilelis“ susilauks atpildo. Po 
atlikto oficialaus laikraščio ,,Šile-
lis“ tiražo patikrinimo paaiškėjo, 
kad jis buvo leidžiamas vos 1000 
numerių tiražu, nors savivalybei ir 
reklamdaviams melavo, kad tira-
žas yra tris kartus didesnis.

Kalėdos. Gruodį Anykščiuose 
atidaryta Kalėdų rezidencija, kurią 
į mūsų miestą nusprendė perkelti 
Rokiškio vadovų klubas. Kalėdinė 
eglė šiemet žibėjo Šventosios upės 
viduryje. 

Premija. Gruodžio 28 dieną 
Antano Baranausko literatūrinė 
premija įteikta iš Anykščių krašto 
kilusiam, Paryžiuje gyvenančiam 
rašytojui ir žurnalistui, ,,Laisvo-
sios Europos“ radijo bendradarbiui 
Valdui Papieviui. Premija jam skir-
ta už romaną ,,Brydė“.
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Sausio 13-oji - proga susikibti 
už rankų Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Pirmadienį, sausio 13-ąją, visoje Lietuvoje bus minima Laisvės gynėjų diena. Kaip jau įprasta per 
valstybinių datų paminėjimus, Anykščiuose tądien šalia paminklo Laisvei bus keliama Valstybės vėlia-
va, kultūros centre skambės muzikos moksleivių ir mokytojų koncertas. Sausio 13-ajai skirti renginiai 
taip pat vyks Mačionyse, Viešintose, Kurkliuose, Leliūnuose, Kavarske, Burbiškyje bei Traupyje.

Apie tai, kaip atmintinos datos minimos rajone, ,,Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių kultūros centro 
režisieriumi Juliumi Jakubėnu ir Anykščių kultūros centro Troškūnų padalinio renginių organizatore, 
režisiere Jolanta Pupkiene.

Esame visi vienodai lygūs

Anykščių kultūros centro režisie-
rius J.Jakubėnas sakė, kad, kalbant 
apie sausio 13-ąją, pirmiausia reikė-
tų pažvelgti į tai, kas yra tradicija.

,,Tos tradicinės datos turi išlieka-
mąją vertę, nes mes perduodame ži-
nią jaunajai kartai, primindami apie 
savo išgyventą praeitį. Mes rūpina-
mės tais žmonėmis, kurie nėra tų 
įvykių amžininkai, bet turi ir privalo 
pažinti Lietuvos istoriją. Tai pirminė 
mūsų, visų kultūros darbuotojų, lini-
ja“, - sakė J.Jakubėnas.

Pasiteiravus, ar, jo nuomone, kul-
tūros darbuotojams per valstybinių 
švenčių minėjimus pavyksta pasiekti 
tą minimą adresatą (pripažinkime, 
į minėjimus dažniausiai susirenka 
garbaus amžiaus anykštėnai), re-
žisierius J.Jakubėnas kalbėjo: ,,Be 
abejonės, taip. Mes turime tris vals-
tybines šventes - sausio 13-ąją, vasa-

rio 16-ąją ir kovo 11-ąją dieną. Kad 
žmonėms neatsibostume, kiekvienais 
metais mes laviruojame tarp tų trijų 
švenčių su pačiais įvairiausiais pa-
siūlymais skirtingoms amžiaus gru-
pėms. Socialinių sluoksnių mes ne-
liečiame, nes čia gyvena tik  8 tūkst. 
gyventojų, ir tiek čia jų tėra. Mes visi 
esame vienodai lygūs ir visi vienodai 
esame broliai ir seserys. Per tas tris 
šventes, neiškiriant jų pagal tautinį 
vientisumą ir reikalingumą, mes dir-
bame taip, kad būtų patenkinti visų 
publikos sektorių poreikiai. Šią sau-
sio 13-ąją vyks tradicinė Trispalvės 
kėlimo ceremonija prie paminklo 
Laisvei. Tai pats tikriausias simbolis 
to, dėl ko mes čia susirenkame. Tai 
yra viena nekintanti detalė, kuri yra 
kaip ir vizitinė kortelė Anykščiuose 
ir visoje Lietuvoje.“

Svarbiausia - vėliavą atiduoti 
žmonėms

Trejus metus Anykščių kultū-
ros centro režisieriumi dirbantis 
J.Jakubėnas sakė, jog kultūros dar-
buotojai ieško įvairių formų, kad 
sausio 13-oji ir kitos Lietuvai svar-
bios datos į Anykščių gyvenimą 
įneštų daugiau bendrystės.

 ,,Svarbiausia - vėliavą atiduoti 
žmonėms. Ne vien tik mūsų numa-
tyti ir pasirinkti vėliavos kėlėjai turi 
teisę prisiliesti prie jos. Aš per savo 
praktiką turėjau tokių dalykų, kai vė-
liavą kėlėme visi kartu, susikibę už 
rankų, kėlė vaikai ir seneliai. Buvo 
pačių įvairiausių formų. Kaip jau iš 
pradžių sakiau, užteks tų renginių, 
reikia daugiau švenčių. Šventėse 
dalyvauja patys žmonės, o jų organi-
zatorius lieka tik švenčių iniciatoriu-
mi“, - pastebėjo pašnekovas.

Dedikacija jaunimui

Šiais metais sausio  13 dieną vyks 

Anykščių muzikos mokyklos vaikų 
ir mokytojų koncertas, kuris skam-
bės  Anykščių kultūros centre. 

,,Šią sausio 13-ąją absoliuti dedi-
kacija yra  tik jaunimui, kad šią datą 
prisimintų patys jauniausi žmonės, 
kad minėjime jie dalyvautų patys ir 
su mokytojų pagalba surengtų kon-
certą. Vyksta amžinas laviravimas 
tarp šios kartos ir įvykių amžininkų“, 
- apie pagrindinę Laisvės gynėjų die-
nos ašį pasakojo J.Jakubėnas.

Dalyvauti minėjimuose 
neprivalu

Anykščių kultūros centro režisie-
rius J.Jakubėnas atkreipė dėmesį, 
kad tokios datos, kaip sausio 13-oji, 
proga stiprinti vietos bendruomenės 
vieningumą.

,,Aš pakviesčiau visus susitikti 
mūsų  šventėse, kurias simbolizuoja 
maži renginukai. Sausio 13-oji  die-
na nėra tik šventė - tai puiki proga 
susirinkti, susikibti už rankų. Vasario 
16-oji yra šventė, proga susirinkti ir 
apsikabinti. Kovo 11-oji  yra netoli-
mas prisiminimas, kurį turime švęs-
ti“, - sakė pašnekovas.

Pasiteiravus, ar pastebintis, kad tos 
bendrystės Anykščiuose lyg ir galėtų 
būti daugiau, nes miesto gyventojai 
dažnai vangiai renkasi į minėjimus, 
režisierius J.Jakubėnas sakė: ,,Daly-
vauti šventėse ir minėjimuose nėra 
privaloma. Be to, svarbus dalykas 
- kaimynas kaimyną dalyvauti para-
gina. O  dėl mūsų ,,viršūnių“, kurios 
ateina į renginius arba neateina, - tai 
jų asmeninis apsisprendimas. Tai tas 
pat, kaip ir kalbant apie lankymąsi 
koncertuose. Jeigu į Anykščius at-
važiuoja aukščiausio lygio atlikėjas, 
juk nebūtinai visi muzikos moky-
klos mokytojai sėdi salėje, nors tai 
yra kaip ir jų specialybės dalis. Tai 
yra jų apsisprendimas.“

Minėjimuose mažiau oficialių 
kalbų

Jau keletą metų valstybinių šven-
čių ir minėjimų renginiuose Anykš-
čiuose mažėja rajono valdžios atsto-
vų kalbų.

,,Ne tiek jų mažėja, kiek tai yra 
bendras mūsų susitarimas, kad ,,gal 
ir užteks“. Ne valdžios lūpose ir ne  
organizatoriaus lūpose glūdi šventės 
prasmė. Šventės prasmė faktiškai, 

Anykščių kultūros centro režisierius Julius 
Jakubėnas sako, kad valdininkų kalbos mi-
nėjimuose valstybinių datų svarbos nesusti-
prina.

Anykščių KC Troškūnų padalinio renginių orga-
nizatorė, režisierė Jolanta Pupkienė mano, kad 
žmonėms svarbu nelikti pašaliniais stebėtojais ir 
minėjimuose bei šventėse tapti jų dalyviais.

istoriškai, kultūriškai  ir visais kitais 
svertais yra pagrįsta ir tikrai nei me-
ras, nei vicemeras, nei administraci-
ja ar dar kažkas tos svarbos nepasti-
prins. Kuo arčiau paprasto žmogaus 
tos šventės bus, tuo jų  išliekamumas 
didesnis. Administracija, valdžia, 
kultūros organizatoriai keičiasi ir, 
jeigu miestelėnai pamiršta tas šven-
tes, nebūtinai tas tris pirmąsias me-
tuose, tai tada  nebetenka prasmės 
jas švęsti ir burti žmones.

Pagrindinis uždavinys - kad iš-
liktų atsiminimas žmonėse. O tai 
yra savotiškas Sifizo darbas: kaž-
kas turi ridenti tą akmenį ir amžinai 
kristi į apačią“, - sakė režisierius 
J.Jakubėnas.

Žmonės turi būti ne tik 
stebėtojais

Anykščių kultūros centro Troškū-
nų padalinio renginių organizatorė, 
režisierė Jolanta Pupkienė sakė ne-
mananti, kad būtina per valstybinių 
datų paminėjimus žmonėms eiti į 
gatves.

,,Nemanau, kad sausio 13-ąją 
būtina išeiti į gatves ir rengti mi-
nėjimus. Manau, kad tokia proga 
galėtų būti rengiama daugiau ren-
ginių mažesnėse bendruomenėse. 
Aš esu už bet kokio renginio pras-
mę. Tai turi būti sielos šventė, prie 
kurios turi prisidėti kiekvienas, o 
ne pastovėti ir pažiūrėti, kas pakėlė 
vėliavą ir kaip dainavo. Tai turi būti 
prasmingos šventės, prie kurių visi 
prisidėtų ir jose dalyvautų“, - sakė 
J.Pupkienė.

Primena ,,anuos“ laikus

Režisierė J.Pupkienė prisipažino 
turinti savo nuomonę apie valstybi-
nes šventes.

,,Valstybinių švenčių apskritai 
nevadinčiau valstybinėmis šven-
tėmis. Man šventė asocijuojasi su 
linksmybėmis, scenų pastatymu, 
žmonių masiškumu. Man atrodo, 
kad švenčių dalyviai dabar laukia iš 
organizatorių kažkokio jau ,,sukram-
tyto“ produkto. Minėjimai primena 
,,anuos laikus“, kad man reikia būti-
nai stovėti prie vėliavos kėlimo, kad 
mane visi matytų“, - kalbėjo Anykš-
čių kultūros centro Troškūnų padali-
nio renginių organizatorė, režisierė 
J. Pupkienė.

Fotomenininko Vytauto Janulio kadruose - užfiksuoti sausio 13 - osios 
įvykių istoriniai momentai. 
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įvairūs

MOZAIKA

Tarptautinis projektas koncertas „Čigonų Karalaitė“ 
Sausio 30d. 18.00 val. Anykščių Kultūros centre

Jeigu ilgais žiemos vakarais jus apims liūdesys, aplankykite nuotaikingą koncertą „Či-
gonų Karalaitė“, kuris vyks sausio 30d. 18.00 val. Anykščių Kultūros centre. Tai dainos, 
šokio ir muzikos „šou“ apie  meilę sužibusią tarp dviejų degančių širdžių, kuriame apjungti 
gražiausi visi jūsų pamėgti kūriniai. Koncerto metu savo kerais žiūrovus užburs žavingoji 
dainininkė - Anna Dribas (Ispanija), kurį jau yra žinoma Lietuvos publikai, kaip miuziklo 
„Baltijos Carmen“ pagrindinio vaidmens atlikėja, specialiai šiems renginiams išmokusi 
lietuvių kalbą. Jai talkins solistas, Tarptautinių konkursų laureatas - Laimonas Bendara-
vičius, kuris savo profesionalumu yra jau ne kartą pakerėjęs Lietuvos publiką. Taip pat 
uždegančiais šokiais visus žavės temperamentingosios šokėjos: Lalita Čihradze (Gruzija), 
Margarita Kamjaka (Ukraina), Kotryna Ostrovska ir Juliana Maske (Latvija) bei gita-
ros meistras - Agry Rich (Airija). Šį Tarptautinį projektą sukūrė prodiuseris, žinomas dainų 
autorius ir atlikėjas, gyva grupės „Hiperbolė“ legenda - Viktoras Prapras. Įspūdingo pa-
sirodymo metu sceną papuoš 40 komplektų sceninių rūbų bei spalvinga scenografija. Būti-
nai aplankykite šį nuostabų  reginį, nes žiūrovai Estijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje kaskart stovėdami išlydėdavo atlikėjus audringomis ovacijomis po kiekvieno jų 
pasirodymo. Gerą nuotaiką  Jums garantuojame !

Papildoma informacija: http://www.muzikosturas.lt/galerija.html https://www.facebook.com/105923100876517/posts/114258860042941/
Bilietų platinimas: www.bilietai.lt ir Kultūros centro kasoje

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.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS,

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

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

Dėkoju gydytojams R. Laurinaitienei, A. Lapinskienei, 
V. Saugūnui ir visam personalui už nuoširdų rūpestį ir 
priežiūrą gydantis Anykščių r. savivaldybės ligoninėje.

Sveikatos ir kantrybės Jūsų sunkiame darbe!

Pranas NAVIKAS

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šlifuoja naujas, senas grindis, 
laiptus. Klijuoja plyteles. Įstato 
langus, duris. Atlieka įvairius ap-
dailos, santechnikos darbus.

Tel. (8-676) 69399.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Ruošia da-
žymui. Senjorams nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valo kaminus, krosnių angas. 
Atlieka įvairius santechnikos, re-
monto darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.
Patikimi, sertifikuoti 

nekilnojamo turto brokeriai 
– garantuoja sklandų Jūsų 

turto pardavimą. Vertinimas, 
nemokamos konsultacijos 

telefonu. Pasirinkite profesio-
nalumą – NTA 21 Amžius. 

Tel. (8-643) 23889.

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

Renkama nauja grupė 2020 m. sausio 16 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

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

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

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Mini ekskavatoriaus paslaugos, 
žemės kasimo, gręžimo darbai. 
Vandentiekio, nuotekų prijungi-
mas. Kiti lauko ir vidaus statybos 
darbai. Pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-686) 35499.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni, smulkina šakas, 
tvarko, valo miškus. 

Tel. (8-644) 41260.

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.

Tyrimas garsų vikingų runų 
akmenį susiejo su nuogąstavimais 
dėl klimato kaitos

Vienas garsiausių pasaulyje 
runų akmenų tikriausiai buvo pa-
statytas vikingams baiminantis 
šalto klimato krizės Skandina-
vijoje pasikartojimo, rodo nauja 
studija, kurios išvados buvo pa-
skelbtos trečiadienį.

Ant Rioko akmens, IX amžiu-
je pastatyto netoli Veterno ežero 
Švedijos pietuose, yra ilgiausias 
pasaulyje įrašas runomis: dau-
giau kaip 700 runų.

Manoma, kad akmuo buvo pa-
statytas kaip paminklas žuvusiam 
sūnui, bet tiksli teksto prasmė ne-
buvo aiški, nes kai kurių jo dalių 
trūksta, jis užrašytas skirtingomis 
rašto formomis.

Tekste minimi kažkokio „Te-
odoriko“ didvyriški žygiai. Kai 

kurie mokslininkai mano, kad čia 
kalbama apie Teodoriką Didįjį, 
VI amžiaus ostgotų dabartinėje 
Italijos teritorijoje karalių.

Tačiau dabar trijų Švedijos uni-
versitetų mokslininkai įtaria, kad 
šie įrašai veikiau yra aliuzija į 
gresiantį itin sunkių žiemų peri-
odą, nes akmenį pastatęs žmogus 
bandė į savo vaiko mirtį pažvelg-
ti iš platesnės perspektyvos.

„Įraše kalbama apie sūnaus 
mirties sukeltą nerimą ir naujos 
klimato krizės, panašios į katas-
trofišką krizę po 536 metų, bai-
mę“, – rašė tyrimo autoriai.

Manoma, kad šią VI amžiaus 
klimato krizę nulėmė virtinė 
ugnikalnių išsiveržimų, kurie 
smarkiai paveikė klimatą, suma-
žindami vidutinę temperatūrą, 
sunaikindami derlių ir sukeldami 
badą bei masinius išmirimus.

Apskaičiuota, kad dėl to gy-

ventojų skaičius Skandinavijos 
pusiasalyje sumažėjo mažiausiai 
50 proc., ir mokslininkai pažymi, 
kad atsiminimai apie tuos įvykius 
galėjo būti perduodami kitoms 
kartoms ir net paveikė mitologi-
ją.

Akmenyje iškaltos frazės rody-
tų, kad tekste kalbama apie mū-
šius, įvykusius per 100 metų.

Tačiau mokslininkai spėja, kad 
kalba gali eiti apie kitokius mū-
šius: „šviesos ir tamsos, šilumos 
ir šalčio, gyvenimo ir mirties 
kovą“.

Mokslininkai taip pat atsižvel-
gė į virtinę įvykių teksto auto-
riaus gyvenimo metu, kurie galė-
jo „atrodyti itin grėsmingi“.

„Galinga Saulės audra nudažė 
dangų dramatiškais raudonais 
atspalviais, javų derlius nuken-
tėjo itin šaltą vasarą, o vėliau iš-
kart po Saulės patekėjimo įvyko 
jos užtemimas“, – sakė Upsalos 
universiteto archeologijos profe-
sorius Bo Graslundas.

Kilus triukšmui dėl karališkųjų 
pareigų princo Harry žmona 
Meghan grįžo į Kanadą

Didžiosios Britanijos princo 
Harry žmona Meghan grįžo į Ka-
nadą po didelį triukšmą sukėlusio 
poros pareiškimo, kad jie atsisako 
karališkosios šeimos aukšto rango 
narių statuso, penktadienį sakė 
poros atstovė.

„Galiu patvirtinti pranešimus, 
kad kunigaikštienė yra Kanado-
je“, – naujienų agentūrai AFP nu-
rodė atstovė.

Ji tai sakė po laikraščio „Daily 
Mail“ pranešimo, kad Meghan ke-

tvirtadienį parskrido atgal pas po-
ros sūnelį Archie, kuris Kanadoje 
buvo likęs su aukle.

Harry ir Meghan šią savaitę 
atskrido į Jungtinę Karalystę, o 
trečiadienį vakare paskelbė, kad 

pasitraukia, „pradėdami kurti pa-
žangų naują vaidmenį“ karališko-
joje šeimoje, nors, kaip praneša-
ma, negavo karalienės Elzbietos 
II (Elizabeth II) palaiminimo.

-BNS
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Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antra-
dienio „Anykštoje“ kainuos 

tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.

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 perkame 
ąžuolinius rąstus

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

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

Brangiai visoje Lietuvoje - miš-
kus. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-600) 28523.

Brangiai - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę apaugusią me-
džiais. Tarpininkams atsilygintų. 
Siulyti įvairius variantus. 

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

2-3 kambarių butą ir garažą.
Tel. (8-614) 72413.

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

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, K. Ladigos 
gatvės 22 namo kaimynams, Anykščių technologijos 
mokyklos buvusiems bendradarbiams, MSK "Miško 
žemė" kolektyvui už užuojautą, palaikymą, gėlės žiedą 
ir paramą palydint į paskutinę kelionę vyrą, tėvą, senelį 
Joną Baltramiejų TAURELĘ.

Žmona ir sūnūs su šeimomis

Reikalingas ekskavatorininkas.
Tel. (8-676) 36718.

Reikalingi: betonuotojai, mūri-
ninkai, dažytojai, plytelių klijuoto-
jai, pagalbiniai. Darbas pagrinde 
Vilniuje. 

Tel. (8-693) 18283.
  
Reikalingas žmogus prižiūrėti 

sodybą ir gyventi joje. Įdarbina su 
visomis socialinėmis garantijomis.

Tel. (8-678) 12715.

Reikalingas darbininkas pasto-
viai gyventi ir dirbti sodyboje.

Tel. (8-639) 23035.

Nekilnojamasis turtas

1 k. butą Pušyno mikrorajone, 
Šaltupio g 50. I-as aukštas, ne 
kampinis, reikalingas remontas 
pagal poreikius. Nauji langai, šar-
vuotos durys. Gera vieta, yra au-
tomobilių stovėjimo aikštelė. Arba 
keičia į 3-4 k. butą su priemoka.

Tel. (8-608) 94543.

Butą su rūsiu Anykščiuose. 3 
kambariai, virtuvė. Butas vidinis. 
4-as aukštas. Tarpininkavimo pa-
slaugos nedomina.

Tel. (8-602) 92942.

Kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m. rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 97937.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Šaldytuvą "Snaigė" (60 Eur). 
Dujinę vyryklę su elektrine orkaite 
(40 Eur). Skalbyklę "Whirpool" (60 
Eur). Svarstykles iki 500 kg (50 
Eur). Grūdų malūną (110 Eur).

Tel. (8-676) 69399.

Mažai naudotą didelį kampą už 
sutartinę kainą.

Tel. (8-600) 69646.

Kiaules pjovimui po 2,5 Eur/kg. 
Svoris apie 200 kg.

Tel. (8-604) 16375.

MTZ-80 variklį, pavarų dėžę, til-
tą, ratus ir kitas dalis. Kainos su-
tartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

MTZ-82UK 1999 m., techniškai 
tvarkingas. Kaina 6 500 Eur. 

Tel. (8-641) 57036.

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

Tel. (8-628) 07656.

Kita

Beržinį popiermedį ir įvairias 
malkas.

Tel. (8-678) 42646.
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anekdotas

oras

+4

+3

mėnulis
Sausio 11 - 13 d. - pilnatis

Arkadijus, Cezarija, Cezarijus, 
Vaigedas, Lingailė, Ernestas, 
Cezarė, Cezaris.

Marcijonas, Stefanija, Audrius, 
Vilnė, Palemonas.

šiandien

sausio 12 d.

sausio 13 d.
Veronika, Dargaudas, Gilvydė, 
Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

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

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

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

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

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, 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!

Prenumeratos 

kainos 2020 - iesiems 

metams

Amiliutė grįžta iš kelionės ir sužino miesto naujienas
Sveikas gyvas, mieste gimtas,
Dainių posmais apipintas,
Daug kraštų apkeliavau -
Niekur tokio neradau.

Vos sugrįžus iš kelionės,
Amiliutė eis į žmones.
Čemodaną pasidėjus,
Lekia tiesiai pas kirpėją.

Kol ją gražino it fėją,
Apskelbė žinias kirpėja -
Sakė - Dainius rėžęs kalbą,
Reikalavęs mest iš darbo -

- Kiek laiko jūs jau dirbate firmo-
je? 

- Beveik 30 metų, šefe. 
- Taip juk negali būti. Jums juk tik 

keturiasdešimt. 
- Viršvalandžiai, viskas viršvalan-

džiai, šefe.

***
Bendra Rusijos - JAV kosminė 

įgula skrenda virš Rusijos. Ameri-
kiečiai su prietaisais stebi Žemės 
paviršių. Staiga vienas amerikietis 
sušunka:

- Klausykit, labai keistas dalykas. 
Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, 
aš nuolat matau žmones su telesko-
pais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų 
tauta labai domisi astronomija?

- Ne, - atsako rusas, - jie tiesiog 
geria tiesiai iš butelio.

***
Žmona stovėdama ant palangės 

rėkia vyrui:
– Viskas, aš šoku! Man nusibodo 

tavo neištikimybės! Nusibodo tvar-
kyti, gaminti! Ir baik mane stumdy-
ti!

***
Labai patogu ant kompiuterio mo-

nitoriaus priklijuoti lapukų su primi-
nimais, ką reikia padaryti pirmiau-
sia. Nepatogu tai, kad po pusmečio 
tie lapukai atsiklijuoja.

***
Vyriausiasis gydytojas chirurgui:
- Būkite geras. Ateityje nedarykite 

tokių gilių pjūvių, nes visai sugadin-
site operacinį stalą.

***
Kiek gi daug geria vilniečiai! Per 

radiją sako, kad vien kamščių gatvė-
se tiek, jog jie apsunkina transporto 
judėjimą!

***
Policininkas sustabdo automobilį.
Vairuotojas, plačiai šypsodamasis:
- Sveiki, pone policininke! Štai, 

prašom, registracijos pažymėjimas, 
teisės, draudimas. Viskas kaip pri-
klauso…

Vaikiškas balsas iš automobilio 
galo:

- Tėti, o kur ožiai?

Alvydą iš posto  mes,
Nes pakėlė jis algas.
Ir ligoninėje striokas -
Audrius strateguot nemoka:

Pelno jokio nebėra,
Tad direktoriams chana...
Amiliutei stačiai šokas -
Gal su atmintim prastoka?

Mieli ponai, kam vendeta?
Prisiminkite Venetą...
Ir pamislykit, kas bus,
Kai valdžion išrinks kitus...


