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Kalėdų dovana sentikiams – cerkvė 
paskelbta kultūros paminklu Lina DAPKIENĖ

2020 metų gruodžio 10 dieną į Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių registrą  pagaliau įrašyta regioninio 
reikšmingumo lygmens Girelės Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė, esanti Kavarsko seniūnijoje, Girelės kaime. 

Ilgus dešimtmečius neprižiūrimos cerkvės durys nuolat būdavo laužomos, langai daužomi,  bandyta pavogti ikonas ir 
didžiulį varpą. Dėl to cerkvės langai buvo aklinai užkalti plokštėmis, varpinės bokštas kaskart vis labiau iro, o visa terito-
rija apaugo ir ilgainiui tapo visiškai apleista... 

Sausio 7 dieną šimtmečius šalia mūsų gyvenantys sentikiai šventė Kalėdas. Sentikių bendruomenė po šv. Mišių praėjusį 
rudenį  prie Girelės cerkvės, ir Lietuvos Sentikių Bažnyčios Aukščiausiosios Tarybos vadovo pavaduotojas, Kauno sentikių 
bendruomenės dvasinis vadovas Sergejus Ivanovičius Krasnopiorovas. 

Teismui perduota nužudyto naujagimio byla
Panevėžio apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis 

tyrimas dėl naujagimio nužudymo. Kaltinimai dėl maža-
mečio, bejėgiškos būklės savo šeimos nario nužudymo pa-
reikšti 21 metų anykštėnei.

Negyvas naujagimis buvo 
aptiktas šios sodybos išvietės 
duobėje.

Ikiteisminį tyrimą šioje bylo-
je atliko Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
pareigūnai, o tyrimui vadovavo 
Panevėžio apygardos proku-
ratūros Pirmojo baudžiamojo 
persekiojimo skyriaus prokuro-
rė Valdemara Chodorcevičienė.

Greitosios pagalbos medikai 
ir policija į Anykščių seniūnijos 
Šeimyniškėlių kaime  esančią 
sodų bendriją buvo iškviesti 
praėjusių metų birželį. Ben-

druoju pagalbos telefonu pa-
skambinęs jaunuolis pranešė, 
kad sodo namelyje įrengtoje 
lauko tipo išvietėje pastebėjo 
įmestą negyvą kūdikį.

Atskubėjusiems medikams 
iškart kilo įtarimų, kad name-
lyje rasta mergina yra ką tik 
gimdžiusi. Ji išvežta į ligoni-
nę. Negyvas naujagimis buvo 
perduotas teismo medicinos 
ekspertams. Jie nustatė, kad iš-
nešiotas ir sveikas naujagimis 
mirė uždusęs dėl išorinės kliū-
ties orui įkvėpti.

Pasak ikiteisminiam tyrimui 
vadovavusios prokurorės V. 
Chodorcevičienės, kaltinamoji 

dėl naujagimio mirties kaltės 
nepripažįsta. 

Tuoj pat po šio įvykio 
„Anykštos“ kalbinta kaltina-
mosios močiutė tikino, kad jos 
anūkė esą net nenutuokė, kad 
yra nėščia.

Liepą Lietuvos Respublikos 
generalinė prokuratūra „Anykš-
tai“ sakė, kad ikiteisminio tyri-
mo pradžioje vienam asmeniui 
kaltinimai buvo pareikšti dėl 
kūdikio nužudymo, o kitam - 
dėl nepranešimo apie nusikal-
timą. Baudžiamasis kodeksas 
už nužudymą numato laisvės 
atėmimo bausmę nuo 8 iki 20 
metų arba iki gyvos galvos.

Byla perduota nagrinėti Pa-
nevėžio apygardos teismui.

-ANYKŠTA

Skelbiame 
„Anykštos“ 
prenumeratos 
loterijos 
laimėtojus

Nuo Covid -19 
mirė medikė, 
ligoninės židiniai 
liepsnoja

„Šilelis“ ir 
„Nykščiai“ 
pažeidė 
Visuomenės 
informavimo 
etikos kodeksą

Lengvata. Vyriausybė pritarė 
Valstybinės mokesčių inspekci-
jos pasiūlymui ir iki balandžio 
30 dienos pratęsė mokestinės 
pagalbos priemonių taikymą 
nuo pandemijos nukentėju-
sioms įmonėms. VMI sudarė 
naują įmonių, nukentėjusių nuo 
pandemijos, sąrašą. Joms iki 
2021 metų balandžio 30 die-
nos ir dar du mėnesius nebus 
skaičiuojami delspinigiai, ne-
vykdomi mokesčių išieškojimo 
veiksmai. Sąraše - 148 Anykš-
čių rajono įmonės. 

Biatlonas. Otepėje (Estija) 
vykusiame atvirajame Lietuvos 
ir Estijos biatlono čempionate 
startavo ir  7 Anykščių sporti-
ninkai. 10 kilometrų vyrų sprin-
to rungties nugalėtoju tapo Vy-
tautas Strolia. Septintas finišavo 
Linas Banys. Jaunių varžybose 
12-tą vietą užėmė Domas Jan-
kauskas. 12,5 km bendro starto 
lenktynėse V. Strolia finišavo 
ketvirtas, L. Banys – penktas. 
Tarp jaunių D. Jankauskas už-
ėmė 9-tą vietą.

Donorystė. Nacionalinis 
kraujo centras kviečia dova-
noti kraujo Anykščiuose ( pri-
valoma registracija telefonu 
+37065543757). Kraujo do-
norystės akcija vyks sausio 12 
dieną, antradienį, nuo 10 iki 17 
val., Anykščių L.ir S.Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje.

Konkursas. Sausio 7 dieną 
vyko konkursas Anykščių rajono 
savivaldybės Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjo pareigoms užimti. Kon-
kurse dalyvavo trys pretenden-
tai. Antrajame konkurso etape 
skyriaus vedėjas bus renkamas 
iš dviejų kandidatų.
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spektrasSkelbiame „Anykštos“ prenumeratos loterijos laimėtojus

Šį prenumeratos čekį į „Anykštos“ redakciją taip pat atnešė 
mūsų skaitytojas. Prieš penkiasdešimt metų „Kolektyvinio dar-
bo“ pusmečio prenumerata kainavo  1 rublį ir 56 kapeikas.   

„Anykštos“ laikraščio prenumeratoriai, visos savaitės 
laikraštį užsisakę ne trumpesniam nei pusės metų laikotar-
piui, tradiciškai dalyvavo loterijoje. Iš didelės šūsnies kvitų 
laiminguosius rinkome traukdami burtus. 

Pagrindinį prenumeratos 
loterijos prizą - benzopjūklą  
„Husqvarna 135“, kurį įsteigė 
Gintauto Gotovskio firma (Šal-
tupio g. 19, Anykščiai), laimėjo 
Milda Pipirienė iš Anykščių.  
Šios firmos įsteigtas „Gardena“ 
sekatorius atiteks anykštėnui 
Pranui Navikui, kepuraites 
gaus Vitalija Šilinienė (Anykš-
čiai), Janina Pukenienė (Šla-
vėnai) ir Valerija Šeibokienė 
(Anykščiai). Sportinį krepšį - 
Jonas Žemaitis iš Janušavos.

100 eurų vertės Juozo Baltušio 
knygų  „Vietoj dienoraščio“ tri-
jų tomų rinkinį iš UAB „Sinch-
ronizacija“ (A. Baranausko a. 
4) laimėjo D.Leščinskienė iš 
Katlėrių.

UAB „Boresa“ parduotuvės 
„Viskas žvejui“ (Vilniaus g. 20, 
Anykščiai) 20 eurų čekius gaus 
Albinas Deveikis iš Mažionių, 
Angelė Baldauskienė iš Spie-
čiūnų, Jonas Bražiūnas, Bro-
nius Kviklys ir Ilda Radzevi-
čienė iš Anykščių.

10 eurų „Arbatos magijos“ 
(kioskas A.Baranausko aikštėje) 
čekiai atiteks Bronislavai Vyži-

nienei, Dalei Meškauskienei ir 
Jurėnai Jonelytei iš Anykščių, 
Danutei Petronėlei Šaltenienei 
iš Burbiškio ir Bronei Mačio-
nytei iš Utenos 

15 eurų vertės siūlų parduo-
tuvės „9 Gijos“ (A.Baranausko 
a. 14, Anykščiai) čekiai atiteks 
Bronislavai Pociūnienei ir Al-
bertui Karveliui iš Anykščių. 

Kvietimus dviem asmenims į 
Anykščių menų inkubatoriaus 
(J.Biliūno g. 53) pramogą „Vir-
tuali realybė” laimėjo Jolanta 
Kernagytė iš Kavarsko bei Vita 
Gogelienė iš Viešintų. 

Kvietimai į baseiną „Bange-
nis“ dviem asmenims bus išda-
lyti Audriui Šakėnui, Stanis-
lavai Meškauskienei, Janinai 
Uturienei, Stefanijai Tama-
šiūnienei ir Bronei Linartienei 
iš Anykščių, Vladui Puoliui iš 
Kavarsko, Bronei Pilkauskie-
nei iš Bajorų, Eleonorai Sun-
kurytei iš Viešintų, Onai Al-
vyrutei Čeponienei iš Vikonių 
bei  Antaninai Rutkauskienei 
iš Vetygalos.    

20 eurų parduotuvės „Dova-
na“ (J.Biliūno g. 4) čekius gaus 

anykštėnai Vitalis Pakšys, Mil-
da Veronika Pupeikienė ir Ele-
na Kiškienė iš Kavarsko.   

Penkis čekius po 20 eurų įstei-
gė parduotuvė „Madinga spin-
ta“ (J.Biliūno g. 1, Anykščiai), 
tačiau, atėjus laikui dovanoti če-
kius, parduotuvės savininkė ap-
sigalvojo. „Anykšta“, reklama-
vusi „Madingą spintą“, prisiima 
atsakomybę už tuščius pažadus. 
Prenumeratoriams dovanojame 
knygas: Stanislava Babulienė 
gaus Aivaro Veiknio „Paukštu-
ko liudijimus“, Teresei Mačie-
nei atiteks John Leland „Laimė 
tai jūsų pasirinkimas“,  Vainiaus 

Bako „Kas vėjo - vėjui“ atiteks 
Nijolei Radušienei iš Anykščių, 
Birutei Leonovienei iš Verše-
lių - Liudmilos Petruševskajos 
„Mus apvogė“, o Teofilė Gylie-
nė iš Pravydžių gaus Gintarės 
Adomaitytės knygą „Iš baltojo 
namo“. Skaitytojai, laimėję pri-
zus, turėtų ateiti į „Anykštos“ 
redakciją ir paskambinti prie įė-
jimo į patalpas įrengtu skambu-
čiu. Pagrindinio prizo laimėtoją, 
prieš vykstant į redakciją, prašo-
me paskambinti telefonu (8 618) 
25835, kad susitartume dėl prizo 
atsiėmimo.   

-ANYKŠTA

Neišdavė. Briuselio apeliaci-
nis teismas ketvirtadienį paliko 
galioti sprendimą neišduoti Is-
panijai katalonų politiko, kurio 
Europos arešto orderį yra išda-
vęs Madridas. Lluisas Puigas 
užėmė kultūros ministro postą 
separatistų judėjimo lyderio 
Carleso Puigdemont'o Kata-
lonijos regiono vyriausybėje, 
kuri 2017 metais nepaisydama 
draudimo organizavo referen-
dumą dėl šios srities nepriklau-
somybės. Keli šios vyriausybės 
nariai Ispanijoje buvo nuteisti 
kalėti už raginimą maištauti ir 
kitus nusikaltimus, susijusius su 
neteisėtu plebiscitu, o kiti pasi-
traukė iš šalies. L. Puigas ir C. 
Puigdemont'as yra Belgijoje, 
tačiau pastarasis yra Europos 
Parlamento narys ir turi teisi-
nę neliečiamybę. Jei L. Puigas 
būtų sugrąžintas į Ispaniją, jam 
grėstų griežta laisvės atėmimo 
bausmė.

Atveria. Latvija nuo sausio 
15-osios leis bet kokį susisieki-
mą su Europos Sąjungos, Euro-
pos ekonominės erdvės (EEE) 
šalimis, Šveicarija ir Jungtine 
Karalyste, tačiau atvykstantieji į 
Latviją privalės pateikti pažymą 
apie jiems atlikto testo dėl CO-
VID-19 neigiamą rezultatą. Tes-
tas turės būti atliktas ne vėliau 
kaip 72 valandos iki įvažiavimo 
į Latviją. Pažymą turės pateikti 
visi į šalį atvykstantys asmenys, 
įskaitant namo grįžtančius La-
tvijos piliečius. Tokios pažymos 
reikalavimas nebus taikomas 
vaikams iki 11 metų, vakcinavi-
mo nuo COVID-19 pažymą pa-
teikusiems asmenims, diploma-
tams, keleivių pervežimo įmonės 
darbuotojams, tranzitiniams oro 
susisiekimo keleiviams, taip pat 
į savo darbo vietą ar iš jos vyks-
tantiems jūrininkams.

Temperatūra. 2020-ieji pri-
lygo 2016-iesiems kaip šilčiausi 
metai per visą stebėjimų istoriją, 
penktadienį paskelbė Europos 
Sąjungos klimato stebėsenos 
tarnyba. Šešeri metai nuo 2015-
ųjų yra šilčiausi per stebėjimų 
istoriją. Tas pats pasakytina apie 
20 iš 21 pastarųjų metų, pranešė 
ES klimato kaitos tarnyba „Co-
pernicus“ (C3S). Šie duomenys 
rodo nekintančią ir stiprėjančią 
šiltėjimo tendenciją, kuri gali 
labai smarkiai paveikti didelę 
žmonijos dalį. Rekordinė pra-
ėjusių metų temperatūra – 1,25 
Celsijaus laipsnio aukštesnė už 
temperatūrą iki pramonės re-
voliucijos – dar didesnį nerimą 
kelia dėl to, kad prie jos neprisi-
dėjo periodinis natūralus mete-
orologinis reiškinys „El Nino“, 
pridėjęs dvi dešimtąsias laipsnio 
prie 2016-ųjų vidurkio, nurodo 
NASA ir Didžiosios Britanijos 
Meteorologijos biuras.

-BNS

Per metus netekome daugiau 
nei pusės tūkstančio žmonių
Pernai Anykščių rajone mirė 543 gyventojai, o gimė 123 

kūdikiai.
Anykščių rajono savivaldy-

bės Teisės, personalo ir civili-
nės metrikacijos skyriaus duo-
menimis, 2020 metais Anykščių 
rajone savo gyvenamąją vietą 
buvo deklaravę 25 tūkst. 34 
asmenys. Palyginti su 2019 
metais, pernai gimstamumas 
Anykščių rajone sumažėjo - 
prieš dvejus metus rajone gimė 
151 kūdikis: 66 berniukai ir 57 
mergaitės. 24 kūdikiai gimė už-
sienio valstybėse.

Iš mūsų rajone registruotų 
Lietuvoje gimusių kūdikių 64 
gimė susituokusiems tėvams, 29 
pripažinta tėvystė ir 6 kūdikius 
įregistravo vienišos motinos.

Ypač populiarūs buvo šie 
vardai: Liepa, Emilė, Matas, 
Kajus, Lėja. Retesni vaikų var-
dai - Atika, Ajus, Klėja, Joelis, 
Pragija, Dilara, Nazarija.

Pernai Anykščių rajono sa-
vivaldybės Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriuje, 
palyginti su 2019 metais, užre-
gistruota kiek daugiau mirčių. 
533 mirtys buvo registruotos 
prieš dvejus metus. 5 Anykščių 
rajono gyventojai mirė užsieny-
je. Dažniausia mirties priežastis 
– širdies ir kraujagyslių ligos 
bei vidaus organų vėžys. 12 gy-

ventojų mirė nuo COVID-19.
2020 metais Anykščių rajo-

ne įregistruotos 145 santuokos 
(2019 metais – 162). 85 poros 
tuokėsi Teisės, personalo ir ci-
vilinės metrikacijos skyriuje, 
55 – bažnyčiose ir 5 – užsienio 
valstybėse. Sudarytos 5 santuo-
kos, kuomet Lietuvos Respubli-
kos piliečiai tuokėsi su užsienio 
valstybės piliečiais. 

Devynios santuokos sudary-
mo registravimo ceremonijos 
buvo organizuojamos norinčių 
susituokti asmenų pasirinktose 
vietose. Poros tuokėsi sodybo-
se ,,Barono vila“, ,,Pušų takas“, 
,,Puntuko vila“, „Anykščių 
juosta“,  prie Daumantų ato-
dangos, privačiose sodybose ir 
Svėdasų dvaro Švč. M. Marijos 
koplyčioje. 

Moterys dažniausiai rinkosi 
sutuoktinio pavardę su moteriš-
ka pavardės forma – tokį pasi-
rinkimą patvirtino  91 moteris.

2020 metais įregistruoti 63 
(2019 metais – 59) santuokos 
nutraukimo įrašai. Trumpiau-
siai, iki vienerių metų, santuo-
koje gyveno 4 poros, nuo 2 iki 
6 metų – 15, nuo 6 iki 20 – 29 ir 
daugiau nei 20 metų – 15 porų.  
Po santuokos nutraukimo 13 

moterų pasirinko iki santuokos 
sudarymo turėtas savo pavar-
des, o 50  pasiliko santuokos 
sudarymo metu pasirinktas su-
tuoktinių pavardes.

Asmenų, deklaravusių savo 
gyvenamąją vietą Anykščių ra-
jone, skaičius, palyginti su 2019 
metais, pernai mažėjo - prieš 
dvejus metus tokių buvo 25 

tūkst.475. 2020 metais Anykš-
čių rajone gyveno 12146 vyrai 
ir 13039 moterys.

Pernai į užsienį išvyko 124 
(2019 metais – 250) Anykščių 
rajono gyventojai. Daugiausia 
žmonių išvyko į Jungtinę Ka-
ralystę, Norvegiją, Vokietiją ir 
Airiją.

-ANYKŠTA

Paminklas išnykusiems kaimams Inkūnų bažnyčios šventoriuje.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Ar Anykščiuose 
reikalingi 
tekstilės 
surinkimo 
konteineriai? 

Nadia INČIŪRIENĖ:

- Tokių konteinerių reikia ne 
tik mieste, bet ir kaimuose, nes 
irgi žmonės turi nebenešiojamų 
drabužių, o nėra kur jų dėti.

Elena BALTRĖNIENĖ:

- Reikalingi. Aš jau išnešiau 
nebenešiojamus drabužius.

Jūratė GOGELYTĖ:

- Labai reikalingi, palėpė už-
krauta nebenešiojamais drabu-
žiais, surūšiuotume į tekstilės 
konteinerį, bet nėra...

Donatas BIRONAS:

- Taip, jei tik yra galimybė rū-
šiuoti ir neteršti aplinkos, kodėl 
gi ne, juk tai nemokamai!

Gyventojų prašoma eglučių nemesti į buitinių atliekų konteinerius, o jas palikti šalia 
konteinerių.

Po 2021 m. sausio 18 d., kaip ir visuomet, kalėdines eglutes gyventojai privalo pristatyti 
į Anykščių biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę (Šeimyniškių k., Anykščių 
sen., Anykščių r.) arba kompostuoti patys. Primename, kad neteisėtai paliktos prie dau-
giabučių namų konteinerių ar sumestos į konteinerius (kalėdinės eglutės, buitinė technika, 
baldai, pavojingos atliekos ir pan.) atliekos didina surinkimo kainą.

UAB Anykščių komunalinis ūkis

Palikite kalėdines eglutes tinkamojo vietoje
UAB Anykščių komunalinis ūkis informuoja, kad iki 2021 m. sausio 18 d. kalėdines 

eglutes ar jų šakas galima teisėtai palikti prie bendrovės aptarnaujamų daugiabučių 
namų komunalinių atliekų konteinerių, iš kur jos bus surinktos bei išvežtos į Anykščių 
biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę.

Nuo Covid -19 mirė medikė, 
ligoninės židiniai liepsnoja

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.ltCovid -19 nusinešė pirmojo Anykščių rajono mediko gyvy-

bę. Šią savaitę mirė Anykščių rajono ligoninės palaikomojo 
gydymo ir slaugos skyriaus Troškūnų filialo darbuotoja. 

Sausio 6-ąją, trečiadienį, Anykščių gydymo įstaigas pasiekė 
solidesnis kiekis vakcinų nuo Covid 19. Panašu, jog sergamu-
mas Anykščių rajone stabilizavosi.   

Sergamumas rajone 
stabilizavosi

Sausio 5-ąją mirusiai Anykš-
čių rajono ligoninės Palaikomo-
jo gydymo ir slaugos skyriaus 
Troškūnų filialo slaugytojai ėjo 
61-ieji metai. Kiek anksčiau  
medikei buvo diagnozuotas 
susirgimas Covid-19. Ji gydėsi 
namuose. Preliminariais duo-
menimis, medikės gyvybė už-
geso staiga - artimieji ją rado 
susmukusią krėsle. Moteris tu-
rėjo ir gretutinių susirgimų. 

Sausio 8-ąją, penktadienį, 
Covid-19 Anykščių rajone sir-
go 331 žmogus. 441 asmuo per-
sirgo, 28 mirė. Per pastarąsias 
10 dienų sergančiųjų skaičius 
Anykščių rajone išlieka pana-
šus. 

Aknystos socialinės globos 
namų židinys pamažu blėsta. 
Šiuo metu šiame židinyje serga 
107 asmenys, 45 jau pasveiko, 
4 žmonės mirė. 3 iš mirusiųjų, 
sirgusių Covid – 19, mirė „dėl 
kitų priežasčių“, o vienas - tie-
siogiai nuo koronaviruso.

Anykščių rajono ligoninės 
židinyje serga 27 asmenys. 
Penktadienį registruoti 9 nauji 
susirgimai: Covid 19 susirgo 7 
ligoninės darbuotojai ir 2 paci-
entai. 10 Anykščių rajono ligo-
ninės židiniui priskirtų asmenų 
išgijo, vienas pacientas mirė.

Anykščių rajono ligoninės 
Palaikomojo gydymo ir slau-
gos skyriaus Troškūnų filialo 
židinyje šiuo metu serga 22 
asmenys. 5 pasveiko, o 4 mirė. 
Vienas asmuo mirė nuo Covid 

19, kiti trys, sirgę šia liga, mirė 
„dėl kitų priežasčių“. 

Baigia išgyti UAB „Baltics-
ofa“ kolektyvas - Anykščių pa-
dalinyje serga 8 (pasveiko 21), 
Katlėrių padalinyje - 4 (1 pa-
sveiko) asmenys. Vieno „Balti-
csofa“ darbuotojo šeimos narys 
mirė.  

Priminsime, jog konkrečiam 
židiniui priskiriami ne tik dar-
buotojai (ligoniai, globotiniai), 
bet ir koronavirusu susirgę jų 
šeimos nariai.

Paskiepijo dar 160 medikų

Trečiadienį vėl buvo vak-
cinuojami Anykščių rajono 
ligoninės medikai, pradėta 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro medikų vak-
cinacija.  Ligoninę pasiekė 
120 vakcinų nuo Covid-19, o 
Anykščių PSPC gavo 40 vak-
cinų. 

PSPC pirmiausia buvo vakci-
nuojami „greitojoje“, Karščia-
vimo klinikoje bei mobiliajame 
koronaviruso patikros punkte 
dirbantys medikai. O pagal li-
goninės gautą vakcinų kiekį 
skiepų jau turėjo užtekti nema-
žai kolektyvo daliai

 Abiejų įstaigų vadovai - ligo-
ninės direktorius Dalis Vaiginas 
bei PSPC direktorė Sonata Ste-
niulienė „Anykštai“ sakė, jog 
vakcinuosis, kai tik jiems ateis 
eilė. Abu direktoriai aiškino, 
kad vakcinaciją vertina palan-
kiai, tačiau sakė, jog pirmiausia 
skiepijami darbuotojai, kurie 
dirba pavojingiausią darbą bei 
dėl amžiaus ar sveikatos būklės 
priskiriami rizikos grupei.

Priminsime, jog pirmosios 
vakcinos nuo Covid-19 Anykš-
čių rajono ligoninę pasiekė 
dar prieš Naujuosius metus, 
gruodžio 27-ąją. Tiesa, pirmoji 
vakcinų siunta buvo simbolinė 
- gauta tik 10 vakcinų.      

Anykščių rajono ligoninės laikinasis direktorius Dalis Vaiginas 
ir Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė So-
nata Steniulienė sako, jog nuo Covid-19 skiepysis, kai tik jiems 
ateis eilė. 

Kitaip tariant, gyventojai 
kažkur yra siunčiami?

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie Anykščių miesto 
centro pertvarkymą: 

„Manau, vis tiek tokie pro-
jektai gyventojams turėtų pa-
dėti suprasti ir apsispręsti, kur 
link einama“.

Išart ir užsodint burokais!

Daiva GASIŪNIENĖ,  
Anykščių rajono vyriausioji 
architektė, apie sąvokas: 

„Dabar dar nuo sovietinių lai-
kų turime tokį likutį, kad gatvė 
yra gatvė“.

Kuo didesnis kamštis, tuo 
rimčiau miestas atrodo!

Mindaugas SARGŪNAS, 
rajono tarybos narys, libera-
las, apie galimą pagrindinės 
Anykščių gatvės susiaurinimą: 

„Automatiškai tada mažės 
automobilių greitis, o jų srau-
tas, abejoju, ar sumažės. Bus 
daugiau užterštumo, išmetamų-
jų dujų“.

Gal todėl, jog prasidėjo 
visuotinė mobilizacija?

Gražina ŠMIGELSKIENĖ, 
„Anykštos“ vyriausioji re-
daktorė, apie amžių: 

„Džo Baidenas, būdamas 78 
– erių, vadovauti  JAV yra ne 
per senas, o Dalis Vaiginas, bū-
damas 66 – erių, buvo per senas 
vadovauti Anykščių ligoninei. 
Tiesa, prasidėjus pandemijai, 
D. Vaigino senatviniai procesai 
sustojo“.

Laukti ir „Pilzner“ viruso?

Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
portalo anyksta.lt redaktorius, 
apie koronavirusą:  

„90'aisiais diskotekose šo-
kome pagal grupės CORONA 
muziką, vėliau parduotuvių 
lentynose atsirado tokio paties 
pavadinimo gėrimas. Manote, 
kad čia tik sutapimai?“

Jau Karlsonas įdarbintas?

Jonas CICĖNAS, Anykščių 
rajono policijos komisariato 
viršininkas, ironiškai neigė 
gandus, jog policijos pareigū-
nai tikrina ir į miestą įvažiuo-
jančius greitosios pagalbos 
automobilius: 

„Stabdom greitąsias, gaisri-
nes, laivus. Ruošiamės ir oro 
erdvės kontrolei“.
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Gruodžio 29 dieną, antradienį, sušauktame 22-ajame 
Anykščių rajono tarybos posėdyje pateikta informacija 
apie Anykščių miesto centro plėtros galimybes. 

Su kūrybinių dirbtuvių rezultatais Anykščių rajono ta-
rybos narius supažindino Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė ir urbanistas, Lietuvos bendrojo plano ekspertas, 
docentas Martynas Morozas.

 „Anykšta“ jau rašė apie tai, 
kad Anykščiuose vyko kūrybi-
nės dirbtuvės, kurių metu pro-
fesionalūs architektai pateikė 
savo vizijas, kaip turėtų atrody-
ti Antano Baranausko aikštė bei 
kitos viešosios Anykščių mies-
to vietos.

Vienas iš architektų pasiū-
lymų - automobilių stovėjimo 
vietas iškelti į Anykščių miesto 
pakraščius, kad miesto centre 
daugiau erdvės būtų pėstie-

siems, dviratininkams, neįga-
liesiems. Tokį pasiūlymą gyrė 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Kęstutis Indriūnas.

Ši mintis buvo iškelta prieš 
šešerius metus, o ekspertų iš-
vados tik patvirtina, kad mintis 
yra gera ir ja reikia naudotis“, 
- sakė jis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius pastebėjo, kad 
ne visi architektų pasiūlymai 
gali gyventojams patikti.

„Gyventojams, aišku, gali 
nepatikti, bet mes turėtume žiū-
rėti į priekį, kaip tai daroma vi-
soje Europoje. Manau, vis tiek 
tokie projektai gyventojams 
turėtų padėti suprasti ir apsi-
spręsti, kur link einama“, - sakė 
Anykščių rajono tarybos narys 
K.Indriūnas.

Architektų kūrybinėse dirbtu-
vėse siūlyta pertvarkyti Antano 
Baranausko aikštę,  į autobusų 
stoties vietą iškelti prekybos 
centrą „Iki“, o centrinę mies-
to gatvę atiduoti pėstiesiems ir 
dviratininkams. Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedė-
ja D.Gasiūnienė sakė mananti, 
kad kūrybinių architektų dirb-
tuvių koncepcija yra „arčiausiai 
žmogaus“.

„Ji yra be galo jautri, jautrūs 
pastebėjimai, nedrastiški spren-
dimai. Jie visi įgyvendinami 
pakankamai transformuojant 
vieną ar kitą erdvę, nepapras-
tai harmoningai prieinant prie 
kiekvieno sprendimo. Man at-
rodo, kad anykštėnai ir Anykš-
čių miesto svečiai jau yra įpratę 
prie tos aplinkos harmonizavi-
mo reiškinių ir jie tikrai nebus 
nepatenkinti. Anykštėno gyve-
nimo būdas jau yra pakeistas, 
jis jau kitaip transliuoja žinią 
apie savo miestą“, - kalbėjo 
D.Gasiūnienė.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas Mindaugas Sar-
gūnas prisipažino abejojantis, 
kaip pavyks pertvarkyti centri-

nę miesto gatvę.
„Anykščiai yra stipriai pra-

važiuojamas miestas. Nemažai 
miestą kertančių sunkvežimių 
ir lengvųjų mašinų. Be kažko-
kio apvažiavimo - nemanau, 
kad mums kažkaip pavyktų 
transporto kiekį centre suma-
žinti“, - dėstė jis.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
žadėjo, kad visi sprendiniai bus 
darnaus judumo plane, kuris 
Anykščių rajono savivaldybės 
šiuo metu yra perkamas. 

„Net nesant aplinkkelio, jei 
nubrėžtume linijas, kurios ati-
tinka Europos standartus, mes 
pamatytume, kad nėra nieko 
neįmanomo, jei atsiranda papil-
doma žalioji juosta arba dvira-
čių - pėsčiųjų takas. Viskas in-
tegruojasi į tą pačią gatvę, kuri 
yra be galo plati - 22 metrai. 
Tas pats pravažiuojamumas ne 
atsiskirtų, o kaip tik integruo-
tųsi į bendrą miesto gyvenimą. 
Dabar dar nuo sovietinių laikų 
turime tokį likutį, kad gatvė 
yra gatvė. Neįsivaizduojama, 
kad ji taip pat gali būti miesto 
gyvenimo dalimi ir kad tu joje 
gali dalyvauti kaip Ispanijoje, 
kur žiedinėse sankryžose stovi  
suoliukai, ant jų sėdi žmonės ir 
skaito laikraščius arba knygas“, 
- sakė D.Gasiūnienė.

Anykščių rajono tarybos 
narys M.Sargūnas dėstė, kad, 
siaurėjant miesto gatvėms, bus 
tik daugiau problemų.

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė įsitikinusi, kad 
Anykščių miesto centro plėtrą gyventojai sutiks palankiai.

rievės
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Robertas ALEKsIEjūNAs

Paskutiniame praėjusių 
metų posėdyje Anykščių 
rajono taryba priėmė spren-
dimą Anykščių rajone plėtoti 
religinį turizmą. juk ir patys 
anykštėnai Anykščius linkę 
vadinti „bažnytkaimiu“, to-
dėl sprendimas buvo priimtas 
be jokių diskusijų. O kam dar 
diskutuoti apie tai, kas ir taip 
visiems aišku?

Tikėtina, kad jau šiemet 
Anykščius užplūs pirmieji 
piligrimai, kurių ryžto aplan-
kyti mūsų kraštą neužgesins 
koronaviruso pandemija. 
Tikintieji - drąsūs žmonės. 
juk ir Lietuvos katalikų baž-
nyčia, sugriežtinus karantiną 
ir esant sudėtingai epidemio-

loginei situacijai, nusprendė 
atnaujinti  pamaldas su ti-
kinčiaisiais.Tą padaryti buvo 
žadama jau nuo sausio 11 
dienos. Žadėta, kad bažny-
čioje vienam žmogui teks ne 
mažiau kaip 10 kvadratinių 
metrų, bus išlaikomas dviejų 
metrų atstumas tarp žmonių, 
jie privalės dėvėti kaukes. 

Tiesa, dėl pamaldų atnauji-
nimo su tikinčiaisiais pagrįs-
tumo suabejojo teisininkai ir 
Lietuvos katalikų bažnyčiai 
tokio sumanymo teko atsisa-
kyti…

Tiesa,  pamaldų atnaujini-
mo su tikinčiaisiais pagrįstu-
mu jau suabejojo teisininkai, 
tačiau palikime tuos dalykus 
narplioti  jiems.

Anykščių rajono savival-
dybė, panašu, religiniam 
turizmui pernelyg nesiruošė 
ir sprendimą priėmė, ko gero,  
spontaniškai. Verta  prisiminti 
vieną  praėjusių metų  Anykš-
čių rajono tarybos posėdžių, 
kuriame vos neuždrausta 
prekyba Vilniaus gatvėje. 
Tokiu atveju, jį priėmus,  per 
Anykščių Šv. Mato bažnyčio-
je vykstančius atlaidus būtų 
nebegalėję vykti vadinamieji 
kermošiai, kuriuose prekiau-

jama šventais „abrozdėliais“, 
rožančiais ir, be abejo, kermo-
šiniais saldainiais. Laimei, 
itin dideliu įžvalgumu suspin-
dėjo Anykščių rajono tarybos 
narė, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos atstovė Renata 
Gudonienė, ir toks neapdairus 
sprendimas nebuvo priimtas. 
jei visgi būtų įvykę priešingai, 
piligrimams, ko gero, tai būtų 
visai nepatikę.

Religinio turizmo entuzias-
tai, be abejo, būriais lankysis 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
bokšte įrengtoje apžvalgos 
aikštelėje, todėl iš jų svarbu 
„nulupti“, kaip sakoma, kuo 
didesnį pinigėlį. Kalbant apie 
šį momentą, už įžvalgumą 
reikėtų pagirti Anykščių menų 
centro direktorių Tomą Tuske-
nį. jo dėka pernai Anykščių 
rajono taryba pabrangino 
bilietus už apsilankymą 
bokšto apžvalgos aikštelė-
je, o nurodomi argumentai 
buvo daugiau nei įtikinami: 
„Bažnyčios bokšto apžvalgos 
aikštelės aptarnavimas ir 
įranga reikalauja vis dau-
giau žmogiškųjų ir finansinių 
resursų: lankytojai  gali ne 
tik užkopti į bokšto apžvalgos 
aikštelę bei apžvelgti Anykš-

čių panoramą, bet aplankyti 
ir pačią bažnyčią bei švento-
rių, susipažinti su šimtametės 
bažnyčios istorija, jos meno 
kūriniais“.

Šiemet Anykščių rajono 
Garbės piliečio vardą reikėtų 
suteikti anykštėnui Geriman-
tui Kaklauskui, kuris religinio 
turizmo kraštą  papildė išskir-
tiniu eksponatu - Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios švento-
riuje atkastu istoriniu varpu. 
Tokių bažnytinių varpų, anot 
istorikų, Lietuvoje išlikę 
labai mažai, tad jis gali tapti 
pirmuoju Anykščių religijos 
muziejaus eksponatu. O kodėl 
tokio muziejaus  Anykščiuose 
neatidarius? Turime puikiąją 
Anykščių L. ir s.Didžiulių 
viešąją biblioteką, prie kurios 
filialai tiesiog lipte limpa, 
taigi, išlaikyti ir tokio tipo 
objektą nebus per sunku…

Labai liūdna, tačiau  reli-
giniam  turizmui Anykščiuose 
gali rastis ir rimtų trukdžių. 
Be abejo, tai liepos mėnesiais 
Dainuvos slėnyje rengiamas 
alternatyviosios muzikos 
festivalis „Devilstone“. Vien 
pats pavadinimas, sietinas su 
velniu, gali atbaidyti ne vieną 
piligrimą, sumaniusį atvykti 

į Anykščius ir čia palikti kur 
kas didesnius pinigus nei 
jaunimėlis, perkantis bulvių 
traškučius ir alų „Norfo-
je“. Kaip atsvarą festivaliui 
„Devilstone“ Anykščiuose 
pravartu būtų surengti kokį 
nors religinės tematikos reginį 
bažnyčios papėdėje, o profe-
sionaliems grafičio entuzias-
tams  duoti užduotį  -  „buiti-
nio“ pastato sieną padabinti 
šventųjų atvaizdais...

Religinio turizmo idėja 
Anykščiams labai tinka: 
ji padės išjudinti ir vietos 
ekonomiką. Atsiradus rimtam 
investuotojui, miesto pašo-
nėje galėtų būti pastatytas 
žvakių fabrikas, kuriame 
darbo atsirastų ne vienam 
šimtui anykštėnų.

Anykščių rajonas garsėja 
savo nuostabiomis bažny-
čiomis, koplytėlėmis, tad 
religinio turizmo entuzias-
tai, pasklidę  ir po rajono 
miestelius bei kaimus, įneštų 
gyvybės, vilties, šviesos ir 
tikėjimo, kurio taip reikia 
visiems, koronaviruso pande-
mijos išvargintiems.

Be to, Anykščių rajone la-
bai gerai „traukia” „Marijos 
radiją”!

užjaučia

Mirus Almai Pilkauskie-
nei nuoširdžiai užjaučia-
me dukras Sigutę ir Vaine-
tą, artimuosius ir liūdime 
kartu.

Kaimynai iš Statybinin-
kų g. 6 namo II laiptinės

„Automatiškai tada mažės 
automobilių greitis, o jų srau-
tas, abejoju, ar sumažės. Bus 
daugiau užterštumo, išmetamų-
jų dujų“, - sakė jis.

„Darbietis“ R.Sargūnas taip 
pat buvo įsitikinęs, kad be 
aplinkkelio Anykščiuose nie-
ko nebus. „Su aplinkkeliu mes 
išspręstume ir judumą, ir ža-
lias zonas, ir parkavimo vietas. 
Mieste vyksta intensyvus eis-
mas, ypač sudėtingos sąlygos 
žiemos metu, jei sniego būna. 
Siaurindami gatves ir įvesdami 
papildomas erdves, sukelsime 
gyventojų pyktį  bei nepasiten-
kinimą ir sumažinsime saugumą 
gatvėse“, - dėstė R.Sargūnas.
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„Šilelis“ ir „Nykščiai“ pažeidė Visuomenės 
informavimo etikos kodeksą

Rašė apie „išskirtines 
sąlygas“ vienam leidiniui

Rugpjūčio 24 dieną portale 
nyksciai.lt ir rugpjūčio 29 die-
nos laikraštyje „Šilelis“ buvo 
išspausdintos minimų leidinių 
redaktoriaus Lino Bitvinsko 
indentiškos publikacijos „Iš sa-
vivaldybės 62 000 eurų srautas 
ištekėjo „Anykštos“ link“. 

Šiame tekste nagrinėjamos 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos atlikto informa-
cijos sklaidos viešojo pirkimo 
peripetijos. UAB „Anykštos re-
dakcija“ laimėjo savivaldybės 
paskelbtą informacijos sklai-
dos viešojo pirkimo konkursą 
ir 2020 metų birželio 8 dieną 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė su 
UAB „Anykštos redakcija“ di-
rektore - vyriausiąja redaktore 
G.Šmigelskiene pasirašė sutartį. 
Šalių atstovės pasirašė vienerių 
metų 20 800 eurų vertės infor-
macijos viešinimo sutartį, ku-
rioje numatyta galimybė sutartį 
pratęsti dar dvejiems metams. 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija neįsipareigojo 
iš UAB „Anykštos redakcija“ 
nupirkti informacijos viešini-
mo paslaugų už 20 800 eurų. 
Šis skaičius nurodomas kaip 
viršutinė riba, kurios per metus 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija neturi peržengti. 
Taigi 20 800 eurų suma yra tik 
teorinės, t.y. galimos „Anykš-
tos“ redakcijos pajamos iš 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos per metus. O 
L.Bitvinsko publikacijų pa-
vadinimas – „Iš savivaldybės 
62 000 eurų srautas ištekėjo 
„Anykštos“ link“ yra teorinių 
metinių pajamų dauginimas iš 
teorinės tikimybės, jog savival-
dybė pratęs informacijos vieši-
nimo sutartį su UAB „Anykštos 
redakcija“.

„Jau rašėme, kad dėl specia-
liųjų reikalavimų, kurie suda-
rė išskirtines sąlygas vienam 
leidiniui, kuriame dirba mero 
Sigučio Obelevičiaus svainis 
Vidmantas Šmigelskas, o dar-
buotojų sąraše yra ir mero duk-
tė Sigita Pivorienė, kreipėmės 
sakydami, kad tokios sąlygos 
eliminuoja bet kokią konku-
renciją“, - publikacijoje „Iš sa-
vivaldybės 62 000 eurų srautas 
ištekėjo „Anykštos“ link“ rašė 
L.Bitvinskas.

Tekstuose „korupcinių“ 
sąlygų neminėjo

V.Šmigelskas S.Obelevičiaus 
svainiu yra nuo 1985-ųjų. 1998-
aisiais V.Šmigelskas pradėjo 
dirbti „Anykštos“ redakcijoje. 
S.Obelevičius Anykščių rajono 
meru arba vicemeru dirba nuo 
2003-ųjų. „Anykštos“ redakci-
ja nuo 2003-iųjų metų dažniau  
savivaldybės viešinimo kon-
kursus pralaimėdavo nei laimė-
davo.  

2019-aisiais Kultūros minis-
terijos Visuomenės informavi-

mo ir autorių teisių politikos 
skyrius, atlikęs laikraščio „Ši-
lelis“ tiražo patikrinimą, kons-
tatavo, kad deklaruojamas ir re-
alusis laikraščio tiražas skiriasi 
tris kartus. Po šio patikrinimo 
„Šilelio“ leidėjai nebegalėjo 
skleisti melagingos informaci-
jos apie neva 3000 egzemplio-
rių tiražu leidžiamą laikraštį, 
nes Kultūros ministerijos Vi-
suomenės informavimo ir auto-
rių teisių politikos skyrius nu-
statė, kad „Šilelio“ tiražas - vos 
1000 egzempliorių.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija 2020 metais 
paskelbė informacijos viešini-
mo konkursą, kuriame nuga-
lėtoją pasirinko atsižvelgdama  
į paslaugos kainą, laikraščio 
tiražą, prenumeratorių skaičių 
ir leidinio periodiškumą. Pagal 
tiražą, prenumeratorių skai-
čių ir periodiškumą „Anykšta“ 
akivaizdžiai pranoksta „Šilelį“. 
Aprašinėdamas neva korupci-
nes konkurso sąlygas, teksto 
autorius L.Bitvinskas konkurso 
kriterijų net nemini.

Publikacija žemina 
dalykinį įvaizdį

UAB „Anykštos redakci-
ja“ direktorė - vyr. redaktorė 
G.Šmigelskienė skunde VIEK 
nurodė: „Prašome ištirti, ar 
portale „Nykščiai“ 2020 m. 
rugpjūčio 24 dieną išspausdin-
ta publikacija „Iš savivaldybės 
62 000 eurų srautas ištekėjo 
„Anykštos“ link“ (autorius 
Linas Bitvinskas) ir 2020 m. 
rugpjūčio 29 dieną analogiško 
turinio ir tuo pačiu pavadini-
mu L.Bitvinsko publikacija, 
išspausdinta Anykščių rajono 
laikraštyje „Šilelis“, nepažeidė 
Lietuvos visuomenės informa-
vimo etikos kodekso 20 ir 32 

straipsnių reikalavimų. 
Minėtoje publikacijoje pa-

skleista tikrovės neatitinkanti 
informacija klaidina skaityto-
jus, žemina UAB „Anykštos 
redakcija“ dalykinį įvaizdį ir 
kenkia reputacijai. Šioje pu-
blikacijoje vėl skleidžiamos 
užuominos apie mūsų redakci-
jos neva korupcinius ryšius su 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija./.../“.

Nesugebėjo tinkamai 
nuskenuoti antrojo lapo

VIEK, išnagrinėjusi G. Šmi-
gelskienės skundą, konstatavo: 
„Pagal  Lietuvos visuomenės 
informavimo etikos kodekso 
(toliau - Kodeksas) 3 straipsnį, 
gerbdami žmogaus teisę gauti 
teisingą informaciją, žurnalis-
tai, viešosios informacijos ren-
gėjai ir skleidėjai turi skelbti 
tikslias, teisingas žinias bei 
įvairias nuomones.

Publikacijoje buvo paskelb-
ta, jog specialūs Anykščių ra-
jono savivaldybės organizuoto 
viešinimo paslaugų pirkimo 
konkurso reikalavimai sudarė 
išskirtines sąlygas vienam lei-
diniui ir eliminavo bet kokią 
konkurenciją, tačiau kokie tai 
reikalavimai, įvardyta nebuvo. 
Komisijos vertinimu, atsižvel-
giant į bendrą Publikacijos 
kontekstą, statistinis informa-
cijos vartotojas iš pateiktos 
informacijos galėjo klaidingai 
nuspręsti, jog minėto konkur-
so kriterijai nėra susiję su kon-
kurso dalyvių objektyviomis 
galimybėmis palankesnėmis 
sąlygomis užtikrinti savivaldy-
bės informacijos sklaidą. Todėl 
darytina išvada, jog Publikaci-
joje buvo paskleista neišsami ir 
nepakankamai tiksli informaci-
ja ir tuo buvo pažeisti Kodekso 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Visuomenės informavimo etikos komisija (VIEK) kons-
tavo, jog UAB „Atvirai“ leidiniai - laikraštis „Šilelis“ ir 
naujienų portalas nyksciai.lt - pažeidė Lietuvos visuomenės 
informavimo etikos kodeksą. 

VIEK nuotoliniu būdu surengtame posėdyje svarstė UAB 
„Anykštos redakcija“ direktorės - vyriausiosios redaktorės 
Gražinos Šmigelskienės skundą. 

3 straipsnio reikalavimai“.
Komisija nusprendė: „1. Pri-

pažinti, jog Lino Bitvinsko 
publikacijoje „Iš savivaldybės 
62000 eurų srautas ištekėjo 
„Anykštos“ link“ (nyksciai.lt, 
2020-08-24; „Šilelis“ , 2020-
08-29) buvo pažeistas Lietuvos 
visuomenės informavimo etikos 
kodekso  3 straipsnis, nustatan-
tis, jog, gerbdami žmogaus tei-
sę gauti teisingą informaciją, 
žurnalistai, viešosios informa-
cijos rengėjai ir skleidėjai turi 
skelbti tikslias, teisingas žinias 
bei įvairias nuomones.

2. Išaiškinti UAB „Atvirai“, 
jog ji privalo ne vėliau kaip per 
dvi savaites paskelbti šį spren-
dimą portale nyksciai.lt ir lai-
kraštyje „Šilelis““.

VIEK sprendimą UAB „Atvi-
rai“ laikraštyje „Šilelis“ ir por-
tale nyksciai.lt paskelbė. Tiesa, 
portale sprendimas įdėtas origi-
naliai - antrasis lapas, kuriame 
ir yra VIEK verdiktas, netilpo 
į skenerį, „nukąstos“ žodžių 
dalys ir kairėje, ir dešinėje pus-
lapio pusėje. Todėl skaitytojas 
vargu ar gali suprasti, ką VIEK 
nusprendė. 

pro memoria

Nors, regis, suvokiame išėji-
mo amžinybėn neišvengiamy-
bę, tačiau ji visada užklumpa 
skaudžiai ir netikėtai. 2021 
metų sausio 5 dieną staiga 
mirė  bendrosios praktikos 
slaugytoja Danguolė Vanagie-
nė. 61 – oji gyvenimo žiema 
tapo lemtinga ir įrašė paskuti-
nę datą. 

Danguolė Vanagienė  gimė 
1960 metų  kovo 25 dieną 
Anykščių rajono Karčių kai-
me. Mokėsi Troškūnų viduri-
nėje mokykloje, kurią baigusi 
1980 metais įstojo į Panevėžio 

A. Domaševičiaus medicinos 
mokyklą. Ją baigė 1983 metų  
vasario mėnesio 25 dieną,  įgi-
jusi medicinos felčerės kvali-
fikaciją. 

Ilgus metus dirbo sanato-
rijoje „Anykščių šilelis“ fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos 
slaugytoja. Įstaigai  nutraukus 
veiklą, nuo 2012 metų dirbo 
VšĮ Anykščių rajono savival-
dybės Pirminės sveikatos prie-
žiūros centro Troškūnų palai-
komojo gydymo ir slaugos 
ligoninėje bendrosios prakti-
kos slaugytoja. Nuo 2017 m. 

sausio 1 d., šios ligoninės pas-
laugų teikimą perdavus VšĮ 
Anykščių rajono savivaldybės 
ligoninei, ir toliau darbavosi 
šioje įstaigoje. 

Danguolė Vanagienė buvo 
didelės širdies žmogus. Ji tu-
rėjo stiprią valią ir kantrybę, 
buvo paprasta ir nuoširdi, mo-
kanti išklausyti, padėti ir pra-
džiuginti kiekvieną.

Didžiavosi savo šeima. My-
lėjo dukrą Sandrą, tris anūkė-
lius. 

Šviesus atminimas išliks ją 
pažinusių ir su ja ilgus metus 

dirbusių atmintyje. 
Danguolė  išėjo, bet  liko Jos 

draugiškumas, nuoširdumas, 
optimizmas, jungsiantis mus 
amžinai per kilnią velionės 
širdį, nuoširdžius darbus, ne-
savanaudišką meilę žmonėms. 

Dėkojame likimui, kad bu-
vome ir dirbome kartu. 

Nuoširdžiai užjaučiame  du-
krą Sandrą, visus, Ją mylėju-
sius ir pažinusius.

Anykščių ligoninės 
administracija ir 

bendruomenė 

Danguolė Vanagienė 
(1960-03-25 - 2021-01-05)

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty?
jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis – nelaukta ir staigi.  

( Vytautas Mačernis)

Lino Bitvinsko redaguojami 
leidiniai laikraštis „Šilelis“ 
ir portalas nyksciai.lt pažeidė 
etikos kodekso reikalavimus.
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2020-ieji „Anykštos“ žmonių akimis

Gražina ŠMIGELSKIENĖ, 
UAB ,,Anykštos redakcija“ 
direktorė - vyriausioji redak-
torė:

1. Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Požiūris į amžių ir lytį. Džo 
Baidenas, būdamas 78 – erių, 
vadovauti  JAV yra ne per senas, 
o Dalis Vaiginas, būdamas 66 – 
erių, buvo per senas vadovauti 
Anykščių ligoninei. Tiesa, pra-
sidėjus pandemijai, D. Vaigino 
senatviniai procesai sustojo. 

Praėjusiais metais išryškėjo 
tendencija džiaugtis, kad val-
džios institucijose daug moterų. 
O jeigu jos dar yra ir  jaunos, tai 
apskritai  jau lygis. 

Iki šiol buvau tikra, kad  pro-
tas, kaip ir  dvasingumas, neturi 
lyties, taip pat negali tiesio-
giai būti siejamas su amžiumi. 
Profesorius ir senatvėje daž-
niausiai išsaugo bent mokytojo 
protą, bet žavinga mokytoja net 
pačiame jėgų žydėjime kažin ar  
prilygsta profesoriui. 

Nors esu moteris pagal cisly-
čių identifikacijos klasifikaciją, 
(skirtingų šaltinių teigimu, yra 
nuo 54 iki 72 lyčių), net cis-
moteris, mintis, kad koman-
dų pranašumas - jaunos, gra-
žios, manęs neįkvepia. Labiau 
džiaugčiausi, kad girtumės, jog 
valdžioje  protingi, inovatyvūs, 
dori, atsakingi žmonės. 

2. Metų nusivylimas. 

Narkotikų legalizavimo pra-
džia. Stebiuosi, kad tėvai ir 
seneliai, mokytojai ir teisėsau-
gininkai yra taip atbukinti, kad 
viešumoje praktiškai nesigirdi 
diskusijų dėl šio itin svarbaus ir 
daugeliu atvejų kiekvieną šei-
mą paliesiančio klausimo. 

Rūkymo uždraudimas dau-
giabučių balkonuose pernai 
buvo kur kas opesnė problema. 
Ir prašau manęs netapatinti su 
,,dūmijančiu“ Šmigelsku. Nuo-
latos kovoju su šia priklauso-
mybe, tačiau ne tik karo, bet 
ir atskirų mūšių dar nepavyko 
laimėti. O priklausomybė nuo 
narkotikų kur kas baisesnė nei 
nuo cigarečių ar alkoholio. Go-

ogle greičiausiai surastas pa-
vyzdys – Europoje pagal mirčių 
nuo narkotikų skaičių pirmauja 
Škotija. 800 mirčių kasmet per 
paskutinį dešimtmetį. Viliamės, 
kad tai nepalies mūsų? Kad 
įjunks kaimynų, bendradarbių 
vaikai? Tuomet linkiu pagy-
venti šalia narkomanų.

3. Metų sensacija. 

Teisingumo ministrės Evelinos 
Dobrovolskos paskyrimas. Tai 
tapo mano sentencija: nesimoky-
si, vaikeli, ministru patapsi.

4. Metų ,,bajeris“. 

Konservatorių ir Laisvės par-
tijos koalicija. Perfrazuojant 
Vinstoną Čerčilį, sakiusį, kad 
Anglija neturi amžinų draugų ir 
priešų, o tik interesus, tai kon-
servatorių noras būti valdžioje 
yra toks pat.

5. ...ką manote apie korona-
viruso pandemiją?

Viruso buvimu neabejoju, 
rankas plauti būtina – paga-
liau to išmoko ir daugelis vyrų. 
Skiepytis eisiu, jeigu, kol ateis 
mano eilė, nenumirsiu. Bet lo-
gikos sprendimuose, kaip stab-
dyti viruso plitimą, nematau. 
Į,,Lidlą‘ą“ - šiukštu, tačiau į 
,,Kristianą“ galima. Kaimynai 
latviai ir estai vasarą nedėvėjo 
kaukių, tačiau susirgimų skai-
čius pas juos juos kas mažesnis. 
27 metų Nausėdaitei iš Vokieti-
jos Kūčių vakarienės pas tėve-
lius – taip pat maloniai prašom, 
o kitiems vykti pas tėvus į kitą 
savivaldybę nevalia. 

Sistemos, vienos tvarkos ne-
buvimas gūdžią naktį prabudus 
(kai ,,Šilelio“ prenumeratorių 
skaičiavimas ant pirštų nepa-
deda), kelia mintis, kad kažkas 
yra papuvę šioje karalystėje. 
Tarsi pandemija būtų koks tes-
tas išbandyti žmonių kantrybės 
ribas.

Rytis KULBOKAS, UAB 
„Anykštos redakcija” direk-
torės ir vyriausiosios redak-
torės pavaduotojas:

Kviečiame paskaityti tradicinę ,,Anykštos” žurnalistų praėjusių metų įvykių apžvalgą. Šį kartą savo įžvalgomis apie  
2020- uosius pasidalijo „Anykštos“ redakcijos nuolatiniai bendradarbiai. 

Pateikiame pirmąją atsakymų į klausimus dalį.

1.Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Šiais sudėtingais metais, kai 
iš visų pusių tik gąsdinimai ir 
ribojimai, nepaprastai nuste-
bino vasarą prie Anykščių ko-
plyčios atidaryta ir eksponuota 
Leono ir Aido Striogų skulp-
tūrų paroda. Genialumas slypi 
paprastume, bet retas kuris pa-
prastumą paverčia genialumu. 
Dar ir dar kartą supratau, už ką 
L.Striogos kūryba buvo įvertin-
ta Nacionaline kultūros ir meno 
premija. 

2. Metų nusivylimas.

Seimo rinkimų rezultatai. 
Pirma mintis - laukia naktinis 
karantino sąlygų griežtinimas, 
antra – bus eilinė naktinė mo-
kesčių reforma.  

3. Metų sensacija.

Jei iš tų, kurios vyko ir Anykš-
čių rajone – kad bet kokie vai-
kigaliai gali imtis policijos ar 
aplinkos apsaugos pareigūnų 
funkcijų ir eiti gelbėti ... šunų! 
Ir nesvarbu, kad jų pačių sklei-
džiami gandai apie visokius 
rastus sudegintus šunis nepasi-
tvirtina. Pas mus rajone, skir-
tingai nei kai kuriuose kituose, 
kaip ir nebuvo tokių atvejų, kad 
keliasdešimt automobilių sute-
mus atvažiuoja ir sustoja prie 
kiemo, užblokuoja kelius ir iš 
jų pasipila būriai „gelbėtojų“. 
Net keista, kad šioje situacijoje 
nekilo kruvinų konfliktų.  

Todėl - apsaugok, Viešpatie, 
nuo kvailų iniciatyvų ir neleisk 
įtraukinėti dar nesuprantančio 
idealizuoto jaunimo į papras-
čiausią verslų aiškinimąsi. 

4. Metų „bajeris“.

Vis dėlto turbūt tai turėtų būti 
tubingo trasa. 

Trasa, kuri veikė nelega-
liai, nes nesutvarkyti leidimai. 
Chrestomatinis pavyzdys, kad 
įstatymų, reikalavimų ir spren-
dimų yra tiek, jog biurokratinė-
se džiunglėse „žūva“ net viešo-
jo sektoriaus subjektai. Ką tada 
kalbėti apie paprastus, su teise 
nedaug ką turinčius asmenis? 
Manau, kad tai biurokratizmo 
pergalė. Nenormalu, kad yra 
beveik vienuolika tūkstančių 
įstatymų ir kiekvienas Seimas 
vien per vieną sesiją prištam-
puoja dar kelis šimtus. Dar ne-
normaliau, kai kiekvienas žmo-
gelis, patekęs į Seimą, stengiasi 
parodyti iniciatyvą ir būtinai 
pasiūlyti kokias nors pataisas, 

zos medalininkas, 2020 – ųjų 
Pasaulio čempionato antrojo 
etapo Olandijoje trečios vietos 
laimėtojas parodė, kaip važiuo-
ja pasaulio motokroso elitas. 
Jis antroje vietoje važiavusį 
sportininką aplenkė beveik pu-
santros minutės, o lėčiausius - 
net dviem ratais... A. Jasikonis 
pirmasis Lietuvos istorijoje šie-
met rugpjūčio mėnesį Latvijoje 
laimėjo Pasaulio čempionato 
etapą. Nelemta avarija rugsė-
jo mėnesį Italijoje sukrėtė visą 
sporto pasaulį, tačiau jaunystė 
nugalėjo ir mūsų kraštietis jau 
svajoja grįžti į didįjį sportą, su 
šypsena prisimindamas gydy-
tojų verdiktą, kad įvyko stebu-
klas.

2.Metų nusivylimas.

Rinkimai į Lietuvos Respu-
blikos Seimą. Rinkėjai nepasi-
rinko nė vieno pretendento iš 
net kelių anykštėnų, o Anykščių 
krašto Garbės pilietis Sergejus 
Jovaiša nesugebėjo įtikinti rin-
kėjų, kad yra verčiausias ats-
tovauti  mūsų kraštui Seime, ir 
rinkimus pralaimėjo.

3. Metų sensacija.

Rinkimai Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose. Prezidentas 
Donaldas Trumpas įeis į istoriją 
kaip vienas iš kelių preziden-
tų, pralaimėjusių rinkimus dėl 
antros kadencijos, po rinkimų 
elgęsis kaip diktatorius, nepri-
pažindamas pralaimėjimo ir 
tvirtindamas, kad rinkimų re-
zultatai suklastoti.

4. Metų „bajeris“.

Buvusios valdžios „bajeris” 
kovoje su pandemija tvarky-
ti automobilių parkavimą prie 
parduotuvių. Dėl begalinio 
noro laimėti rinkimus tų „baje-
rių” priskaldė ir daugiau, o pa-
sekmės Lietuvą dėl pandemijos 
išgarsino pasaulyje ir iš mūsų 
atėmė Kalėdas.

5. ...ką manote apie korona-
viruso pandemiją?

Tarp draugų ir pažįstamų turiu 
viruso paniškai bijančių, Keli 
teigia, kad jis išvis neegzistuoja, 
tai tesąs paprasčiausias gripas.  
Tie neigiantys beveik neriboja 
savo gyvenimo laisvės ir kol kas 
juos tas ypač klastingas virsusas 
aplenkia, arba jie perserga be-
simptome forma. Deja, kad vi-
rusas egzistuoja, nors saugojausi 
kaip įmanydamas, patyriau savo 
kailiu. Manau, kad vienintelis 
išsigelbėjimas nuo pandemijos 
yra skiepai, kurių laukti man 
tapo lengviau… 

kurios vargu ar būtinos, o dar 
blogiau, kai stengiasi, kad per 
kadenciją tų pataisų būtų daug. 
Manau, kad kiekybė rodo tik 
darbo broką. Po tokio darbo 
randasi neįtikėtini kuriozai. 

5....ką manote apie korona-
viruso pandemiją?

Problema, kad nuomonės tei-
gimas informaciniame pasauly-
je tapo svarbesnis už mąstymą, 
kaip raiška svarbesnė už rezul-
tatą. 

Tai kova su vėjo malūnais. 
Manau, jei ne „korona“ – tur-
būt turėtume Trečiąjį pasaulinį 
karą. Pasiekėme civilizacijos 
tašką, kai technologijos ima val-
dyti žmones, finansinė pasaulio 
paradigma pasiekė kritinį taš-
ką, o visuomenė vis radikaliau 
sluoksniuojasi pagal turtą. 

Niekur nuo virusų nepabėg-
sime – galų gale net žinduoliai 
(t.y. palikuonį išnešiojantys or-
ganizme, o ne išperintys iš kiau-
šinio), spėjama, atsirado kaip 
viruso pasekmė. Kol paniškai 
bijome – netenkame laisvės. 
O kiek metų be perstojo esame 
kuo nors gąsdinami?  

Gaila, bet pasaulis niekada 
nebebus toks, kaip iki šiol. Bai-
su, bet laisvės iliuzija buvo su-
traiškyta visame pasaulyje. 

Jonas JUNEVIČIUS, žur-
nalistas, fotomeninkas, buvęs 
„Anykštos” vyriausiosios re-
daktorės pavaduotojas:

1. Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Įvykių būta įvairių, tačiau 
man įstrigo 2020 – ųjų pasku-
tinį birželio savaitgalį Mickūnų 
motokroso parke vykusios Lie-
tuvos motokroso čempionato 
etapo varžybos, kuriose daly-
vavo Lietuvos motociklų spor-
to legenda Arminas Jasikonis, 
ir pažintis su juo. 

Prieš tai jį, važiuojantį Mic-
kūnų trasoje, buvau matęs maž-
daug prieš 15 metų. 

Sportininkams ir žiūrovams  
mūsų kraštietis, daugkartinis 
Lietuvos čempionas, Europos 
motokroso čempionato bron-
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2020-ieji „Anykštos“ žmonių akimis
Robertas ALEKSIEJŪNAS, 

portalo anyksta.lt redakto-
rius:

1. Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Anykščių rajono savivaldybės 
sprendimas pavasario karantino 
metu keleivius vietinio susisie-
kimo autobusais vežti nemoka-
mai. Teigiama, kad toks spren-
dimas buvo priimtas siekiant 
keleivius ir autobusų vairuoto-
jus apsaugoti nuo koronaviru-
so. Tebūnie, tačiau šiais laikais 
gauti kažką už dyka prilygsta 
kone stebuklui, todėl žmonės, 
lipdami į autobusus, kurį laiką 
negalėjo patikėti, kad galima 
keliauti nesusimokėjus...

Deja, bet antrojo karantino 
metu tokios privilegijos auto-
busų keleiviams nebeliko, nors, 
palyginti su pirmuoju karanti-
nu, užsikrėtusiųjų koronavirusu 
skaičius nepalyginamai didesnis. 
Maža to, po pirmojo karantino 
nemokamo pasivažinėjimo buvo 
pakeltos autobusų bilietų kainos.

Taigi, ne be reikalo sakoma, 
kad nemokamas būna tik sūris 
pelėkautuose...

2. Metų nusivylimas.

Šią vasarą dėl koronaviruso 
pandemijos atšauktas Anykš-
čiuose turėjęs vykti festivalis 
„Devilstone“. Dvyliktus metus 
iš eilės, kai mieste per festivalį  
būdavo daug veiksmo, o Dai-
nuvos slėnis virsdavo pulsuo-
jančia geros muzikos ir „vaibo“ 
vieta, buvo labai keista, kad to 
šiemet nėra. 

3. Metų sensacija.

Paminklas žvejui Albinui 
kairiajame Šventosios upės 
take. Pamenu, feisbuke lyg tarp 
kitko uždaviau skaitytojams 
klausimą, kam Anykščiuose 
reikėtų pastatyti paminklą. Nu-
sprendžiau tokį klausimą už-
duoti Anykščių kultūros centro 
režisieriui Juliui Jakubėnui, o 
šis labai rimtu balsu pranešė, 
kad netrukus Anykščiuose bus 
paminklas žvejui Albinui.

4. Metų „bajeris“.

Po to, kai menininkė Morta 

Tursė Anykščių miesto centre 
pakabino 13 mėnulių, mano 
kalbintas muziejaus kuratorius 
Tautvydas Kontrimavičius pa-
stebėjo, kad žmonės į Anykš-
čius veržiasi aplankyti nebe 
Puntuko ar Laimės žiburio, o...
kosmoso.

5. ...ką manote apie korona-
viruso pandemiją?

Galvoju, kad apie ją jau anks-
čiau buvo pranašiškų ženklų. 
Kai buvome maži, per laidą 
„Labanakt, vaikučiai“ nuolat 
rodydavo animacinį filmą apie 
begemotą, kuris bijojo skiepų. 
90'aisiais diskotekose šokome 
pagal grupės CORONA muzi-
ką, vėliau parduotuvių lentyno-
se atsirado tokio paties pavadi-
nimo gėrimas. Manote, kad čia 
tik sutapimai?

Vidmantas ŠMIGELSKAS, 
žurnalistas:

1. Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Tomas Tomilinas. Man jis yra 
įvykis. Naujiena, paįvairinusi 
Anykščių politinį gyvenimą. 
T.Tomilino rinkiminė kampa-
nija buvo viena iš įdomesnių 
per visą Seimo rinkimų istoriją 
– regis, išnaudotos visos įma-
nomos technologijos ir meto-
dai: nuo sėdmaišių su politiko 
atributika iki „Youtube“ kana-
lo. Ir „piršlio“ Antano Bauros 
dalyvavimas buvęs įdomus. 
Kiek girdėjau, ne T.Tomiliną 
A.Baura pristatinėjo anykštė-
nams, o konkrečius anykštė-
nus T.Tomilinui. „Čia, žinok, 
Tomai, didžiausias Anykščių 
ūkininkas. Nė kiek neperdedu, 
iš tikro taip yra, Tomai“, - agi-
tuojamuosius lyg medumi tepė 
p.Antanas.

2. Metų nusivylimas. 

Alvydo Gervinsko iškrapš-
tymas iš UAB „Anykščių van-
denys“ direktoriaus pareigų. 
Mačiau, koks A.Gervinskas 
buvo Anykščių rajono meras. 
Jis mero pareigas „paveldėjo“ 
iš charizmatiško „piarščiko“ 
Dariaus Gudelio, kurio pagal 
populiarumą nebuvo įmanoma 
pranokti. Tačiau plika akimi 
matėsi A.Gervinsko ekonomi-

kos supratimas, vadybiniai ge-
bėjimai, žmogiškumas.  Neįro-
dysit, kad buvęs meras (buvęs 
geras meras) galėjo nepajėgti 
susitvarkyti pakankamai nesu-
dėtingos specifikos įmonėje. 
Vanduo bėga, skaitikliai suka-
si...  Na, pritariu, jog su Kęs-
tučiu Tubiu jam nereikėjo su-
sidėti. Kita vertus, o gal tikrai 
priešai kartais vandentiekio 
vandenį užnuodija, gal čia ne 
tik durnyno kalambūras.

3. Metų sensacija.

 Sergejaus Jovaišos frazė: 
„Kaip kaklaraištis?“. Pastarąją 
sentenciją jis paleido po Sei-
mo nario priesaikos pusbalsiu  
kaklaraištį įvertinti paprašęs 
Konstitucinio teismo teisėjo. 
Nesu garantuotas, bet įtariu, 
kad prieš važiuodamas į Seimą 
prisiekti  S.Jovaiša ginčijosi su 
savo moterimis, kurį kaklaraištį 
pasirišti. 

„Šitas pats gražiausias. Laži-
namės, jog jį net Konstitucinio 
teismo teisėjas pagirs“, - pana-
šiai taip su žmona ir dukromis 
ginčijosi politikas. Teisėjas, iš-
girdęs parlamentaro klausimą, 
linktelėjo. Suprask  - „gražus, 
gražus kaklaraištis, eik iš čia...“  
Ir lažybas S.Jovaiša laimėjo.    

4. Metų „bajeris“.

Gero „bajerio“ 2020-aisiais 
Anykščiuose ir nebuvo. Patiko 
Lietuvos ir viso pasaulio ten-
dencija per pirmąjį karantiną 
supirkinėti tualetinį popierių. 
Atrodytų, retai kas dėl tualetinio 
popieriaus trūkumo miršta. Bet 
ką aš žinau, aš ne gydytojas.  

Po šitos tualetinio popieriaus 
pamokos turiu planą, kaip elg-
siuos, jei, pvz., sprogs, pvz., 
Astravo elektrinė. Kai kiti po 
parduotuvių pogromų neš kon-
servus, aš imsiu tualetinį popie-
rių.  

5. ...ką manote apie korona-
viruso pandemiją?

Gimiau Tarybų Sąjungo-
je, ravėjau kolūkio runkelius, 
tarnavau sovietinėje armijoje, 
mačiau Sąjūdį, gyvą Vytautą 
Landsbergį, „vagnorkes“, blo-
kadą. Atsimenu „snukio ir nagų 
ligą“ ir sniegą iki juosmens. 
Dabar blokpostai, perpildytos 
ligoninės, eilės parduotuvėse, 
kruopų ir muilo atsargų kaupi-
mas...   

Kita vertus, galvoju, kad isto-
rinių įvykių, kuriuos teko per-
gyventi mano kartai, jau lyg ir 
užtenka. Mes ne egoistai. Tegul 
ir proanūkiams lieka atrakcijų. 
Tad artimiausi 50 mano gyve-
nimo metų privalo būti ramesni 
nei pirmieji 50... 

Ona JAKIMAVIČIENĖ, 
kalbos redaktorė:

1. Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Anykščių dangus...Gaubia, 
dengdamas kiekvieną dieną-
naktį, nebyliai stebėdamas 
mus, kasdienybėje besikapa-
nojančius, šventėse besitaš-
kančius. Vis toks pat – ramus, 
gilus, aukštas - tik po juo teka 
dienos, virstančios metais, 
dešimtmečiais, šimtmečiais. 
Kas, koks įvykis, po dangum 
Anykščių  nutikęs, galėtų pre-
tenduoti į 2020 metų įvykio 
laurus? Ne, tai ne pandemija ir 
ne Seimo rinkimų batalijos, ne 
mieste šurmuliavusios šventės. 
Būta reikšmingesnio įvykio, 
kuris, mano galva, visus kitus 
pranoksta. Tai Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos šimto metų 
sukaktis, priminusi daugeliui 
anykštėnų savo kelią, pažinimo 
pradžią, pažadinusi norą atsi-
gręžti į save ir šalia esančius. 
Sveikinu su  Jubiliejumi  mie-
ląją gimnaziją ir jos žmones 
– buvusius, esamus, būsimus 
-  ir prašau priimti metų įvykio 
titulą. 

2. Metų nusivylimas.

Niekas neišvengia nusivylimų 
– visiems jie būna nemalonūs, 
keliantys apmaudą, bet kartais 
jie  tiesiog tampa katastrofišku 
pasityčiojimu iš įdėtų pastangų, 
visa praryjančiu vilčių duži-
mu. Nežinau nieko skaudesnio, 
kaip tvirtino ir garsusis italų 
renesanso poetas Dantė Aligi-
eris, kaip netekti vilties išvysti 
mylimąją. Tai prilygsta akių 
šviesos netekčiai, netgi mirčiai. 
Kas gi, - paklausite Jūs , - taip 
skaudžiai buvo nuviltas? Ma-
nau, kad tokią neviltį išgyveno 
Artūras, 2020 metų balandžio 
4 dieną, per Velykų karantiną, 
išskubėjęs dviračiu iš Anykščių 
į Ukmergę. Reikia manyti, kad 
jaunuolį, atkakliai minantį dvi-
račio pedalus, nešė meilės spar-
nai, kuriuos brutaliai nuplėšė 
patruliavę Ukmergės prieigose 
pareigūnai, apgręžę Artūrą ir 
nukreipę atgal, į Anykščius. 
Rezultatas – metų neviltis, ku-
rios net dainiaus plunksna ne-
pajėgi išreikšti. Stiprybės tau, 
Artūrai...

3. Metų sensacija.

Kaip apibrėžti, kas yra sen-
sacija ? Anot  Tarptautinių žo-
džių žodyno, tai „įvykis, pra-
nešimas, sukeliantis triukšmą, 
susijaudinimą, susidomėjimą“. 
Taigi, mano galva, į 2020 metų 
Anykščių sensacijų sąrašo pir-
mąją vietą pretenduoja įvykis, 
keliantis įvairiausių visuomenės 
grupių nevienareikšmį susido-
mėjimą, besireiškiantį ir džiu-
gesiu, ir ovacijomis, ir pykčio 
ar liūdesio pliūpsniais. Be abe-
jo, mielieji, metų sensacija nu-
sipelnė tapti Anykščių  rajono 
savivaldybės sprendimas priva-
žiavimo į Šeimyniškėlių pilia-
kalnį kelią įtraukti į Anykščių 
savivaldybės prioritetinių kelių 
ir gatvių sąrašą. Argi ne „fai-
na“ – nesudulkės besidraskan-
tys ten  „drago“ mėgėjai, o jei 
pasiges dulkių, galės neasfal-
tuotomis ir duobėtomis, papi-
liu  besidriekiančiomis Elmos, 
Piliakalnio gatvėmis pralėkti. 
Puiku – pilies nėra, bet kelias 
jau prioritetinis – nieko, pilį ar 
bent pilaitę šalia galima greit 
suręsti, juk pavyzdys – Šaltupio 
gatvės pylimas ir pilys. Taigi, 
anot dainiaus, čia, Anykščiuos, 
„kalnai unt kalnų, ė unt tų kal-
nų“ - pilys, esamos ir nesamos, 
pylimai ir keliai, vedantys į nie-
kieno arba kažkieno  pilaites, 
prieš kuriuos nublanksta net ir 
ekspremjero Sauliaus Skverne-
lio keliuko istorija.

4. Metų „bajeris“.

Anot mero Sigučio Obelevi-
čiaus, Anykščius garsina ne tik 
puiki gamta, kultūrinės bei isto-
rinės tradicijos, bet ir neabejoti-
nai išskirtinis modernaus mies-
to ženklas - butikas, o tai, kaip 
žinia, prabangos prekių parduo-
tuvių hierarchijos viršūnė. Kur 
„bajeris“? Na, niekaip negaliu 
to butiko rasti – o taip norėtųsi 
nors akies krašteliu dirstelėti į 
tikrą prabangą... Taigi, žiūrim, 
ką turim - prizas merui už metų 
„bajerio“ autorystę.

5. ...ką manote apie korona-
viruso pandemiją?

Turbūt visi esate skaitę arba 
bent jau girdėję Biblijoje ap-
rašytą  garsiąją Babelio bokš-
to istoriją,  pasakojančią apie 
žmones, sumaniusius pastatyti 
bokštą, kylantį virš debesų, ir 
užkopti pas patį Dievą, nes pa-
manė esantys jam lygūs, o gal 
net viršesni. Žinome, kas nu-
tiko toliau - Babelis virto  dy-
kviete.COVID -19 pandemija – 
mūsų Babelis, bausmė už norą 
tapti viešpačiais, už moralinį 
nuosmukį, už vartotojiškumo, 
daiktų ir kūno suabsoliutinimą.
Viliuosi, kad šitas mūsų laikų 
Babelis privers atsipeikėti ir 
pasaulio  neištiks katastrofa.

(Tęsinys - kitą šeštadienį)
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Iki 2018-ųjų cerkvė buvo 
visų užmiršta 

Prieš dvejus metus „Anykš-
ta” į viešumą iškėlė problemą – 
„Griūva šimtametė išnykusios 
Girelės sentikių bendruomenės 
cerkvė“ (Lina DAPKIENĖ,-
„Anykšta“, 2018-04-14) ieš-
kodama būdų, kaip padaryti, 
kad vertingas architektūrinis 
statinys, daugiau kaip 300 metų 
visoje Lietuvoje gyvuojančios 
sentikių tradicinės bendruome-
nės materialusis kultūros pavel-
das, būtų išsaugotas. 

Tačiau svarbiausia keičiant 
Girelės cerkvės statusą buvo Lie-
tuvos Sentikių Bažnyčios Aukš-
čiausiosios Tarybos vadovų valia 
ir noras paremti šią idėją.  

Tris dešimtmečius stovėjo 
tuščia ir niokojama 

Kultūros vertybių registre pa-
teikta susisteminta informacija: 
XVII a. II p. – XVIII a., veng-
dami carinės valdžios represijų, 
nemažai Rusijos sentikių apsi-
gyveno Lietuvoje. 

Kultūros vertybių registre pa-
teikta susisteminta informacija: 
Girelės kaime esanti medinė 
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos 
sentikių cerkvė pastatyta apie 
1919 metus. 

XX a. pr. Girelės sentikių pa-
rapijai priklausė apie 400–500 
tikinčiųjų. Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, Girelės pa-
rapijos sentikiai buvo priversti 
bėgti nuo vokiečių ir trauktis 
į Rusijos gilumą. Po karo jie 
sugrįžo į Girelės kaimą. 1937 
m. bendruomenėje buvo pri-
skaičiuojama 689, o 1949 m. 
– 750 parapiečių. XX a. 6–8 
dešimtmečiais dėl prasidėjusios 
kolektyvizacijos ir migracijos 
į miestus Girelės sentikių ben-
druomenės tikinčių skaičius ėmė 

ženkliai mažėti. Daug tikinčiųjų 
išsikraustė į miestus. Nuo XX a. 
10 dešimtmečio dėl tikinčiųjų 
stokos pamaldos Girelės senti-
kių maldos namuose vykdavo 
nereguliariai, o vėliau nutrūko. 

1990 m. Girelės kaime dar 
gyveno aštuonios šeimos: dvi 
sentikių ir šešios lietuvių kata-
likų. Tris dešimtmečius Girelės 
cerkvė stovėjo sunykusi ir ne-
prižiūrima, niokojama piktava-
lių bei vandalų.  Statinys, ap-
augęs menkaverčiais krūmais ir 
aukšta žole, sulapojus šimtame-
čiams medžiams, šiltuoju sezo-
nu buvo beveik nematomas ir 
sunkiai beprieinamas. 

Ne kartą buvo bandyta nioko-
ti cerkvės interjerą, išvogti iko-
nas, ketinta net pagrobti ir iš-
gabenti didžiulį varpą. Cerkvės 
langai, kad nebebūtų daužomi, 
buvo užkalti medinėmis plokš-
tėmis. Seniai nematęs remonto, 
pradėjo irti kadaise po  visą  
apylinkę varpų gaudesį skleidęs 
cerkvės varpinės bokštas. 

Šimtmetis – su nauja 
viltimi  

Iškirtus krūmus, cerkvės gro-
žis atsivėrė pravažiuojantiems 
pro šalį, o didesnio dėmesio 
šie maldos namai susilaukė per 
šimtmečio jubiliejų.

2019 metų spalio 13 dieną 
šiuos sentikių maldos namus 
pažadino didžiulis būrys (dau-
giausia – rusų tautybės) žmo-
nių, susirinkusių į šventines 
pamaldas. 

Į beveik išnykusį Girelės kai-
mą atvyko keliolika šventikų, 
giedotojų ir minia sentikių iš 
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 
Ukmergės, Kavarsko bei kitų 
vietų. Melstasi ir prašyta Die-
vo pagalbos, kad ši cerkvė būtų 
išsaugota. Vėliau maldininkai, 
susibūrę į Kryžiaus eiseną, ap-
keliavo cerkvę ir grįžo į vidų 
dar pasimelsti bei padėkoti 

Dievui ir vienas kitam, džiugi-
nami prisikeliančios vilties, kad 
šie maldos namai bus išsaugoti. 
Nutarta tokias pamaldas orga-
nizuoti kasmet („Šimtametėje 
Girelės cerkvėje – šventinės 
pamaldos“, Lina DAPKIENĖ, - 
„Anykšta“, 2019. 10. 15).

Pernai spalio 11 dieną vėl 
buvo atvertos Girelės cerkvės 
durys, puošiamas altorius, su-
neštos ikonos, uždegtos žvakės 
– antrą kartą čia aukotos kolek-
tyvinės pamaldos, vyko religinė 
procesija( „Girelėje vėl meldėsi 
sentikiai“, Lina DAPKIENĖ,-
„Anykšta“, 2020-10-17). 

Sausio 7 dieną – sentikių 
Kalėdos 

Stačiatikiai ir sentikiai metus 
skaičiuoja pagal senąjį Julijaus 
kalendorių. Šią savaitę, sausio 
7–8 dienomis, sentikiai švenčia 
Kalėdas. Prieš Kalėdas senti-
kiai laikosi 40 dienų pasninko.

„Lapkričio 28 dieną pasnin-
kas prasidėjo, o baigėsi sausio 7 
dieną, per Kalėdas. Pratiname ir 
vaikus, kad laikytųsi pasninko. 
Aišku, kol dar nebuvo karanti-
no ir į mokyklą ėjo, ten gal kiek 
laisviau buvo dėl maitinimosi, 
bet namuose jie pasninkauja. 
Reikia pratinti nuo pat mažens. 
Čia ir yra auklėjimas vaikų. 
Kaip ir medis – kol mažas, mes 
galim formuoti, nes užaugusio 
medžio taip lengvai jau nebepa-
lenksi“, – kalbėjo Kauno sen-
tikių bendruomenės dvasinis 
vadovas Sergejus Ivanovičius 
Krasnopiorovas, auginantis tris 
sūnus. 

Pasiteiravus, ką dvasios tėvas 
manąs apie Girelės cerkvę, S. 
Krasnopiorovas išsakė lūkes-
čius: „Labai malonu, kad pa-
skelbė kultūros paminklu, kad 
cerkvė atgijo – jau porą metų 
pasimeldžiam ten. Tikėkimės, 
kad pajudės kokie nors darbai. 
Gal mūsų parapiečiai prisidės, 

gal kažkiek valstybė, juk tai 
kaip ir bendras visos Lietuvos 
turtas. Manau, visi mes turim 
prisidėti“.  

Daugiau apsunkinimų nei 
naudos 

Apie tai, kokie yra privalumai 
ar nauji reikalavimai, cerkvei 
gavus kultūros paveldo statusą, 
ir kaip sekasi planuoti kitus, to-
lesnius tvarkybos darbus, tele-
fonu pasikalbėjau su Lietuvos 
sentikių bažnyčios administra-
toriumi Romanu Tretjakovu. 

Mokslininkas doc. dr. Grigorijus Potašenko kviečia diskutuoti 
dėl specialaus Girelės cerkvės paveldotvarkos projekto, pritai-
kant ją religinėms ir galbūt kultūros reikmėms.  

Girelės cerkvė nuo 2015 m. yra Lietuvos sentikių religinės bendruomenės nuosavybė. Šiemet cerkvė 
laukia naujų, jau užsakytų ir gaminamų langų bei durų. 

„Džiugu, kad cerkvė pripa-
žinta regioniniu paminklu – ge-
rai, kad ne vietinės reikšmės. 
Kol kas jokios naudos nėra, tik 
visokių apsunkinimų. Galbūt 
bus kažkiek paprasčiau kalbėti 
su Anykščių savivaldybės dar-
buotojais, valdžios atstovais. 
Jei gautume valstybės saugomo 
objekto statusą, tada būtų ga-
lima tikėtis nors kiek pinigų iš 
valstybės“, – kalbėjo kaunietis 
R. Tretjakovas, kuris rūpinosi 
Girelės cerkvės įpaveldinimo 
formaliaisiais klausimais.

Kauno sentikių bendruomenės dvasinis vadovas Sergejus Iva-
novičius Krasnopiorovas bei į Girelės cerkvę susirinkę sentikiai 
vilkėjo drabužius su slaviška ornamentika.

Kalėdų dovana sentikiams – cerkvė 
paskelbta kultūros paminklu
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Eglutė skarota, eglutė žalia...
Prieš šventes „Anykštos“ skaitytojus pakvietėme pasidalyti vaikystės nuotraukomis iš 

kalėdinių renginių vaikų lopšeliuose - darželiuose, mokyklose bei šeimose.
„Pamenu, artėjant šventei, pirmiausia grupėje reikėjo nupiešti, ką norėtume gauti do-

vanų. Pasižiūrėjau, ką kitos mergaitės piešė -  žinoma, lėles, o berniukai – mašinytes. Kaž-
kodėl nieko kito, kaip tik nupiešti lėlę, ir aš nesugalvojau... Nors ir nelabai jos norėjau. 
Puikiausiai atsimenu, kad norėjau kažko kito, bet kaip nupiešti? Matyt, apie  kitus pasi-
rinkimus mes, mergaitės, nelabai ką ir žinojome tais 1986-aisiais“, - kartu su atsiųstomis 
nuotraukomis dar ir prisiminimais iš vaikystės pasidalijo Lina Dapkienė.

O šią savaitę taip gausiai iškritus sniegui, kviečiame siųsti nuotraukas, kuriose jūs džiau-
giatės žiema: lipdote senius besmegenius, važinėjatės  rogutėmis ar tiesiog  grožitės gamta.

„Anykštos“ darbuotoja Monika.

Virginija Trofimovienė.

Vaida Slavenskienė. 1989 
metai. Darželis „Eglutė“.

Aistė Liulienė.

Sandra Jarmolenko. Ne to-
kia sena, bet 1997 metai.

Jolanta. Kavarskas, kavinė, 
eglutė darbuotojų vaikams.

Lina Dapkienė. Kartu su darželio grupės vaikučiais per kalėdinę popietę.

Romaldas Gižinskas, 1953 metai.

Rimantas Raugalė. Netikiš-
kių bernai. Jurga Vaičiulienė.
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pirmadienis 2021 01 11

sekmadienis 2021 01 10

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dici ja (kart.).
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Didžiųjų kačių epocha.
12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Afrikos gyvūnų oazė.
13:45 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
14:00 Mis Marpl  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istori jos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščioj imai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Černobylis N-14. 
22:00 Karalienės sesuo 
N-14. 
23:55 Svajonių komanda 
N-14. (kart.).
01:45 Didysis stebuklas 
N-7. (kart.).

 06:30 Stivenas Visata.

07:15 Nuotykių metas.
07:40 Ogis ir tarakonai.
08:00 Padūkėlių lenkty-
nės.
08:25 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
08:55 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:20 Misi ja Katmandu.  
11:05 Alvinas ir burundu-
kai .
12:55 Įsimylėti per dvi 
savaites   N-7.  
14:55 Iš kur tu žinai?   
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
21:40 Tamsos riteris   N-7.  
00:40 Tyla   S. 
03:15 Suvaidink mano 
žmoną (k) N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt .
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Snieguolė ir stebu-
klingas paukštis.
12:20 Kenoloto.
12:22 Snieguolė ir stebu-
klingas paukštis.
13:35 Sosto įpėdinis  N-7.
15:40 Dantukų fėja 2  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Dantukų fėja 2 . 

N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Alisa Veidrodžio 
karalystėje  N-7.
21:45 Brangus krovinys  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto..
22:18 Brangus krovinys . 
N-14.
23:45 Egipto dievai  N-7.
02:00 Išbadėjusių žaidy-
nės  N-14 (kart.).
03:25 Devyniol iktasis sta-
las  N-7 (kart.).

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato I etapas (k). 
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato II etapas. 
10:00 Pakvaišusi porelė.
10:55 Didiej i  gyvūnai. 
12:00 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai N-7. 
12:55 Gordonas Ramzis. 
13:55 Pragaro virtuvė  
N-7. 
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Vil jamu Šatneriu  
N-7. 
15:50 Nusikalt imų tyrėjai  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Akloj i  zona  N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Dakaras 2021.
22:30 Legendų biuras  
N-14. 
23:35 Gyvi numirėl iai  
N-14. 
00:40 Troja (k) N-14. 

03:25 Artėjant prie neži-
nomybės (k) N14. 

06:05 Mentalistas (k) N-7. 
08:50 Daktaras Ozas N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k)..
21:00 Tikra istorija (True 
Story). N14. 
22:55 Įsimylėjėliai N14. 
00:50 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas (k) N14. 
02:30 Kapitonė Marlo (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Ištvermiečiai (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
09:55 Pirmą kartą (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
(Kalvarijų) Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčios. 
13:45 Šventadienio mintys. 
14:15 Klausimėlis. 
14:30 Vaikystė paikystė 
(kart.).

16:00 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
17:10 Muzikinis intarpas 
(kart.).
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Pirmą kartą (kart.).
19:30 Žiemojimas su opera. 
Opera, quo vadis? 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Giuseppe Verdi. 
Opera „Kaukių balius“. 
23:20 Mergaitė, kurios bijo-
jo Dievas. N-14. (kart.).
01:40 Karalienės sesuo 
N-14. (kart.).
03:30 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).

06:00 Jukono vyrai  N-7.
07:00 Atšiaurioji Aliaska  
(kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas . 
N-7.
10:30 Žydrosios planetos 
stebuklai (kart.) N-7.
11:30 Vieniši tėvai  N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai.  N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinastija  
N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.

22:00 Sandėlių karai  
(kart.) N-7.
22:30 NBA Action.
23:00 Čikagos „Bulls“ – 
Los Andželo „Clippers“.
01:30 X Faktorius.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Vantos lapas  N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Vyrų šešėlyje. 
IZABELĖ LIUDVIKA 
BORCH PLIATERIENĖ. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.30 Greit is. 
11.00 Lietuvos ženklai 
prie Laptevų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Paprastas prezi-
dentas.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Netikėtas teisingu-
mas . N-7.
02.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Komanda N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7.  
(kart.).
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

 06:30 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7.  
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai – mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 

Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Nerve. Drąsos žaidi-
mas   N14.  
00:25 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:20 Tamsos riteris (k) N-7. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7
07:55 Svajonių sodai  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Apgaulinga aistra  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Apgaulinga aistra  
N-14.
00:10 Kaulai  N-14.
01:10 Kalėjimo bėgliai  N-14.
02:00 24 valandos  N-14.
02:50 Moderni šeima  N-7.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:45 Stoties policija (k) N-7. 
09:45 Pėdsakas (k) N-7. 
10:40 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7.  
13:40 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
20:30 Dakaras 2021.
21:30 Slaptasis agentas N14. 
23:25 Akloji zona (k) N-7..
01:05 Legendų biuras (k) 
N14. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:55 Akloji  (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė N-7.

18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Kino žvaigždės 
Liverpulyje nemiršta  N14. 
23:05 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 
02:35 Tikra istorija (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. Smuikininkė 
Kornelija Kalinauskaitė 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
08:45 Atspindžiai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Šoka Lietuva.
13:10 Kultūros diena (kart.).
14:05 LMŽ (kart.).
14:30 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. (kart.).
15:40 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai (kart.).
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 

18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Gyvenimas su ugni-
kalniais.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Amilcare Ponchielli. 
Opera „Lietuviai“. 
23:30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Monikos Liu koncer-
tas festivalyje „Midsummer 
Vilnius 2020“ (kart.).
02:00 Koncertas „Mažesnieji 
broliai – su žmonėmis ir dėl 
žmonių“ (kart.).
03:40 Didingas gamtos grožis 
(kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Autopilotas  (kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Einšteinas  N-7
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Žaklina . N-14.
23:00 Lemtingas posūkis 
5  S.

00:45 Pašėlęs policininkas  
N-7.
02:30 Nuogi ir įbauginti  
(kart.) N-7. 

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Nauja diena.  
08.00 „24/7“.  
09.00 Mūsų gyvūnai.  
09.30 Partizanų keliais  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Paprasti rinkimai.
18.00 Reporteris. .
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
19.30 Alfa taškas..
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Paprastas prezidentas.
00.30 Reali mistika  N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Gimę tą pačią dieną  
(kart.).
09:55 Valstybės vėlia-
vos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje.
10:05 Sausio 13-osios 
– Laisvės gynėjų dienos 
30-mečio minėjimas LR 
Seime ir Laisvės premijos 
įteikimas.
11:00 Gražiausios poetų 
dainos.
12:15 Kas ir kodėl? 
12:45 Dainuoju Lietuvą.
13:00 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Dainuoju Lietuvą.
18:45 Diena po rytojaus. 
19:30 Kartu iki pergalės. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:57 Kartu iki pergalės. 
23:00 Nuostabioji draugė 
N-14. 
00:05 Neužmiršti..
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Neužmiršti. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Neužmiršti. 
03:00 Panorama (kart.).

06:30 Svaragini  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7.

10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai – mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Aš esu legenda   N14. 
00:25 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:25 Amerikiečių snaiperis 
(k) N14. 

06:25 Transformeria.N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.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.Orai.
22:00 Brangusis Džonai  
N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Brangusis Džonai  
N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Brangusis Džonai  
N-7.
00:20 Kaulai  N-14.
01:15 Rouzvudas  N-7.
02:10 24 valandos  N-14.
03:00 Moderni šeima  N-7.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriau-
sia. (k).
08:45 Stoties policija (k) 
N-7. 
09:45 Pėdsakas  (k) N-7.  
10:40 Mentalistas  (k) N-7.  
11:40 Atsarginis preziden-
tas  (k) N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7.  
13:40 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Atsarginis preziden-
tas  N-7. 
20:30 Dakaras 2021.
21:30 Los Andželo katas-
trofa   N-7.  
23:20 Pasmerktieji (k) 
N14.  
01:20 Fortitudas  N14.  

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7..
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. N-7. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:45 Našlaitės  N-7. 
02:20 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. (k) N-7. 

 PLIUS 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018 (kart.).
06:55 Pirmą kartą. 
07:00 Mija ir aš.
07:25 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
07:35 Bitė Maja.
07:50 Smurfai.
08:40 Kūrybingumo moky-
kla. 
08:45 Į sveikatą! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Neužmiršti. 
18:30 Eurolyga per LRT. 
18:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Maskvos CSKA – 
Kauno „Žalgiris“. 

21:00 Sausio 13-oji. 
22:25 Estijos televizijos 
EER laida „Skardinis būgne-
lis“ (kart.).
23:10 Širdyje lietuvis (kart.).
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.
00:45 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. 
01:35 Gražiausios poetų 
dainos (kart.).
03:15 Stambiu planu (kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7
09:00 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
11:55 Simpsonai  (kart.) 
N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:25 Havajai 5.0  N-7.
14:20 Mikė  N-7.
14:50 Kobra 11 N-7.
15:55 Einšteinas  N-7.
16:55 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Patruliai  N-14.
23:10 Gelbėtojai  N-7.
01:05 Pašėlęs policininkas 
N-7.
02:00 Rouzvudas  N-7.
02:50 Nuogi ir įbauginti  

(kart.) N-7.
03:40 Moterų lyga  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
09.00 Vyrų šešėlyje. 
IZABELĖ LIUDVIKA BORCH 
PLIATERIENĖ. 
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Sausio 13-osios naktį.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30  Sausio 13-osios naktį 
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo 
istorija . N-7.
03.20 #NeSpaudai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti N-7..
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Mūsų Laisvė užaugo. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:22 Mūsų Laisvė užaugo. 
23:00 Laukinis rajonas 
N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 Amilcare Ponchielli. 
Opera „Lietuviai“ (kart.).

 06:30 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7.  
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. .
12:45 Būrėja..
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai – mano 

likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Amerikiečių snaiperis   
N14.  
01:10 Narkotikų prekeiviai 
N14. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija. 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje . N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja ge-
riau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nusikaltėlis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Nusikaltėlis  N-14.
00:15 Kaulai  N-14.
01:15 Kalėjimo bėgliai  
N-14.
02:05 24 valandos  N-14.
02:55 Moderni šeima  N-7.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:45 Stoties policija (k) 
N-7.  
09:45 Pėdsakas  (k)   N-7.  
10:40 Mentalistas  (k)   N-7.  
11:40 Atsarginis prezidentas  
(k)  N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7.  
13:40 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
21:30 Pasmerktieji   N14.  
23:45 Slaptasis agentas (k) 
N14.  
01:35 Fortitudas N14. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji (k). 
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7..
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 

18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. N-7. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:45 Našlaitės  N-7. 
02:20 Kino žvaigždės 
Liverpulyje nemiršta (k) 
N14. 

 PLIUS 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. (kart.).
06:55 Pirmą kartą. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:40 Kelias (kart.).
13:10 Legendos.
Smuikininkė Kornelija 
Kalinauskaitė (kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
15:00 Neužmiršti.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio  N-7.
23:00 Černobylis N-14.

(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. 
01:35 Pirmą kartą (kart.).
01:40 Auksinis protas  
(kart.).
02:50 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
03:45 Pasivaikščiojimai 
(kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija  
(kart.).
10:00 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
19:30 FIBA čempionų lygos 
rungtynės. Atėnų „Peristeri“ 
– Vilniaus „Rytas“.
20:15 Juodai balti raudoni.
20:25 FIBA čempionų 
lygos rungtynės. Atėnų 
„Peristeri“ – Vilniaus 
„Rytas“.
21:30 Išpirka – milijardas 
N-14.

23:40 Gelbėtojai  N-7.
01:25 Pašėlęs policininkas 
. N-7.
03:05 Gelbėtojai  N-7 
(kart.).
03:50 Moterų lyga  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Paprasti rinkimai.
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Reali mistika . N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.

antradienis 2021 01 12

trečiadienis 2021 01 13

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 01 14

penktadienis 2021 01 15

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. sausio 9 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro..
19:30 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija  N-14.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kai nusėda dulkės 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:20 Svaragini  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7.  
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  

15:30 Mano namai – mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Išvadavimo planas   
N14. 
00:15 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:20 Aš esu legenda (k) N14. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Įstatymus gerbiantis 
pilietis N-14.

22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Įstatymus gerbiantis 
pilietis N-14.
00:10 Rezidentas  N-14.
01:10 Rouzvudas  N-7.
02:00 24 valandos  N-14.
02:55 Moderni šeima  N-7.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:45 Stoties policija (k) N-7..
09:45 Pėdsakas (k) N-7..
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Atsarginis prezidentas  
(k) N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7.  
13:40 Mano virtuvė geriausia. 
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
21:30 Niekada nepasiduok  
N-7.  
23:45 Los Andželo katastrofa 
(k)  N-7.  
01:25 Fortitudas  N14.

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 

18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:45 Našlaitės  N-7. 
02:20 Midsomerio žmogžu-
dystės N-7. 

 PLIUS 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018 (kart.).
06:55 Pirmą kartą. 
07:00 Mija ir aš.
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
07:35 Bitė Maja.
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
08:45 LMŽ. Lietuvos mokyklų 
žaidynės. Ved. Vidas Bareikis. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:40 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Gyvenimas su ugnikal-
niais (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 

18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Devintasis dešimtmetis.
20:20 Kuršių Nerija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Premjera. Sonja. Baltoji 
gulbė N-14. 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. 
01:35 Pirmą kartą (kart.).
01:40 Duokim garo! (kart.).
03:05 Klausimėlis (kart.).
03:20 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Praeities žvalgas  (kart.) 
N-7.
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0 . N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Kraujo tėvas N-14.
22:50 Gelbėtojai  N-7.
00:40 Rouzvudas  N-7.

02:20 Nuogi ir įbauginti  (kart.) 
N-7.
03:10 Moterų lyga  N-7 .

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
09.00 Keliautojo dienoraštis. 
09.30 Kaimo akademija..
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2020.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Dvaro rūmai N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
03.20 Oponentai. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Eurolyga per LRT. 
18:45 Sankt Peterburgo 
„Zenit“ – Kauno „Žalgiris“. 
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Stingdantis šaltis 
N-14.
23:50 Bėgam iš Berlyno 
N-14. 
01:20 Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio  N-7. (kart.).
02:50 Diena po rytojaus  
(kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai – mano 

likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Užkratas  N14. 
23:10 Misionierius   N14. 
01:00 Nesava   N14. 
02:40 Išvadavimo planas 
(k) N14.

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Farai  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Kung Fu Panda 3 
N-7.
21:15 Legenda apie 
Heraklį N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Legenda apie 
Heraklį N-7.
23:10 Vienas šūvis. Dvi 
kulkos . N-14.

01:35 Brangus krovinys  
N-14.
03:15 Apgaulinga aistra  
N-14 (kart.).

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:45 Stoties policija (k) 
N-7. 
09:45 Pėdsakas (k) N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7.  .
12:40 CSI. Majamis  N-7. 
13:40 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7. 
21:30 Dakaras 2021.
23:00 Dugnas   N14. 
00:50 Niekada nepasiduok 
(k) N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 
16:30 Mano vienintelė  
N-7. 
18:00 Akloji.

19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Aklasis detektyvas  
N14..
22:55 Paryžiaus paslaptys  
N14. 
00:50 Našlaitės  N-7. 
02:25 Brokenvudo paslap-
tys  (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018 
(kart.).
06:55 Pirmą kartą. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mo-
kykla. 
08:45 Ekologiška (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:40 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu 
(kart.).
14:00 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
14:30 Amžizmas (kart.).
14:55 Devintasis dešim-
tmetis (kart.).
15:40 Pirmą kartą (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 

17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Čia buvo Brita 
Marija N-14.
23:05 Švęskime laisvę. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje. 
01:10 Sausio 13-oji (kart.).
02:35 Sonja. Baltoji gulbė 
N-14. (kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų   
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0   N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Toras. Tamsos pa-
saulis  N-7.

00:10 Kraujo tėvas . N-14 
(kart.).
01:50 Patrul iai  N-14 
(kart..)

05.29 Programa.
06.00 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas.  
07.00 Oponentai.  
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Greit is. 
09.30 Vantos lapas  N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Reali mistika  N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
02.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
03.20 Laikykitės ten. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
06:20 Išpažinimai. 
06:50 Sugrįžimas į paslap-
tingą sodą  N-7.
08:30 LMŽ. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
12:00 Florida. Saulėtoji 
valstija .
12:55 Neaprėpiama Afrika.
13:50 Kuršių Nerija. 
14:00 Frenki Dreik paslap-
tys  N-7. 
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. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pabandom iš naujo! 
22:40 Bosė N-14. 
00:20 Stingdantis šaltis 
N-14. (kart.).
01:45 Čia buvo Brita Marija  
N-14. (kart.).
03:20 Langas į valdžią. 
(kart.).

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Nuotykių metas.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
09:30 Neramūs ir triukš-
mingi.
09:55 Peliuko Gambos 

nuotykiai.
11:50 Stebuklų namai.
13:30 Žalioji širšė   N-7. 
15:50 Mamos eina į trasą   
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Monstrų viešbutis.
21:20 Tu esi čia   N14. 
23:35 Nebaigti reikaliukai   
N14. 
01:20 Užkratas (k) N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
08:30 Virtuvės istorijos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai. 
12:00 Didysis Igvasu krio-
klys.
12:20 Kenoloto.
12:22 Didysis Igvasu krio-
klys.
13:00 Aladinas  N-7.
14:50 Robinzonas Kruzas 
N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai..
19:30 galvOK.

19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Gaujų karai  N-14.
22:40 Širdys . N-14.
01:00 Nusikaltėlis  N-14 
(kart.).
02:55 Vienas šūvis. Dvi 
kulkos N-14 (kart.).

06:35 Pragaro virtuvė (k) 
N-7. 
07:30 Snaiperis (k) N-7.  
08:30 Kvailiai šėlsta  N-7.  
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina.
10:00 Pakvaišusi porelė.
10:55 Didieji gyvūnai.  
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7.  
12:55 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
13:55 Pragaro virtuvė  N-7.  
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Viljamu Šatneriu  
N-7.  
15:55 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7.  
17:10 Kvailiai šėlsta  N-7.  
17:40 Pono Septimo resto-
ranas   N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Snaiperis  N-7.  
21:30 Menas vogti   N14.  
23:20 Kaubojai ir ateiviai   
N14. 
01:30 Dugnas (k)  N14.

07:00 Mentalistas (k) N-7. 
08:50 Daktaras Ozas N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus  N-7. 

11:00 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
12:00 Džinas Italijos pa-
krantėje.
13:00 Akloji (k).
14:45 Klasikiniai kepiniai.
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 Kapitonė Marlo  N14. 
23:15 Nusikaltimo vieta – 
Hamburgas  N14. 
01:05 Paryžiaus paslaptys 
(k) N14. 
02:45 Aklasis detektyvas 
(k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Vilniečiai. Ada 
Skliutauskaitė. 
08:00 Didingas gamtos 
grožis. 
08:30 Susipažink su mano 
pasauliu.
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščiojimai. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Gražiausios poetų 
dainos. 
16:05 LMŽ. 
16:35 Klausimėlis (kart.).
16:55 Karaliaus 

Mindaugo krepšinio 
taurė. Ketvirtfinalis. 
Vilniaus „Rytas“ – Utenos 
„Juventus“. 
18:55 Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. Panevėžio 
„Lietkabelis“ – Prienų 
„CBet“. 
21:00 Išpirka už negyvėlį 
N-7.
22:35 Monique: „Virš van-
dens“.
24:00 Mano tėviškė. 
Antanas Baranauskas ir 
Antanas Vienuolis
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Bėgam iš Berlyno 
N-14. (kart.).
02:10 Vilniečiai. Ada 
Skliutauskaitė. (kart.).
02:40 Didingas gamtos 
grožis (kart.).
03:10 Pasivaikščiojimai 
(kart.).

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Atšiaurioji Aliaska.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Žydrosios planetos 
stebuklai (kart.) N-7.
11:30 Vieniši tėvai  N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai  N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinastija  N-7.

21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Kung Fu Joga  N-14.
00:05 Toras. Tamsos pa-
saulis  N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas.  
07.20 Vyrų šešėlyje. 
Birutė Mažeikaitė-
Ramanauskienė. 
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30  Keliautojo dieno-
raštis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
16.00 Žinios.Orai.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėly-
je.ALEKSANDRA 
VOLFGANGAITĖ. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

„Anykšta“ pradeda naują rubriką „Receptai“. Siūlome 
nuobodulį šalin vyti gaminant naujus, bet nesudėtingus pa-
tiekalus sau ir savo artimiesiems. 

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patiekalų receptų. 
Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. Receptus siųskite el. 
paštu: vadyba@anyksta.lt.

gaminame su „Anykšta“

Norite kitokių sočių pietų? 
Siūlome pikantiško skonio bul-
vinius blynus. Atraskite įprastą 
patiekalą iš naujo.

INGREDIENTAI:
4 vnt.bulvių  ( nemažų),
3 vnt.obuolių
2 vnt.kiaušinių trynių,
5 valg. Šaukštai miltų,
4 skiltelės česnakų,
2 vnt. svogūnų,
1 žiupsnelis druskos,
1 žiupsnelis maltų juodųjų 

pipirų,
1 stiklinė aliejaus (kepimui),
1 citrina - (šlakelis išspaustų 

sulčių),
20 g.laiškinių svogūnų.

GAMINIMAS:
1. Bulves, nuluptus (be sė-

klyčių) obuolius, svogūnus ir 
česnakus sutarkuokite bulvių 
tarkavimo mašina arba smul-
kia tarka. Nupilkite skysčio 
perteklių (galima šiek tiek ir 
nusunkti) bei apšlakstykite ci-

trinos sultimis.
2. Sudėkite kiaušinių trynius, 

pasūdykite, įberkite žiupsnelį 
pipirų bei viską gerai išmaišy-
kite. Sudėkite miltus ir dar tru-
putį pamaišykite.

3. Blynus dėkite į  keptuvėje 
gerai įkaitintą aliejų ir iš abiejų 
pusių gerai apkepkite, kol ap-
skrus.

4. Iškepusius blynus geriausia 
dėti ant vienkartinio popierinio 
rankšluosčio, kad į jį susigertų 
riebalų perteklius.

5. Patiekite su grietine bei 
laiškiniais svogūnais (žiemą 
puikiai tinka džiovinti laiški-
niai svogūnai).

Bulviniai blynai su obuoliais ir česnakais
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siūlo darbąįvairūs

Ieškome STATYBININKO-BRIGADININKO
(Atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas)

Tel. (8-698) 75452. 

Ieškome DARBŲ VADOVO (-ĖS)
Darbams iki 10 kV elektros tinkluose (atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas).
Tel. (8-675) 26514 , e-mail: ukmerge@elga.lt

Ieškome ELEKTRIKO
(Atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas)

Tel. (8-698) 75452.

Reikalingas suvirintojas. 
Galima derinti ir su kitu darbu. 

Gali būti kaip pagrindinis 
ar kaip papildomas darbas. 

Tel.: (8-686) 23411, 
(8-698) 46745.

Reikalingas 
autošaltkalvis. 

Galima derinti ir su kitu darbu. 
Gali būti kaip pagrindinis 
ar kaip papildomas darbas. 

Tel.: (8-686) 23411, 
(8-698) 46745.

Reikalingas
autoelektrikas. 

Galima derinti ir su kitu darbu. 
Gali būti kaip pagrindinis 
ar kaip papildomas darbas. 

Tel.: (8-686) 23411, 
(8-698) 46745.

Ieško auklės dviem vaikams 
saugoti.

Tel. (8-699) 65526.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.
SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!

UŽSISAKYKITE DABAR, 
PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo 

įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Minkštų baldų remontas. 
Keičia gobeleną, odą, spyruo-
kles, įklotą, detales.

Tel. (8-682) 13728.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

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

Statybos ir apdailos darbai: 
dažymas, gipsas, dailylentės, 
grindų montavimas, karkasai, 
fasadai, terasos. Stogų dengi-
mas, fasadų šiltinimas - apka-
limas.

Tel. (8-678) 53169.

Pasak R. Tretjakovo, dvejus 
metus iš eilės Girelės cerkvė-
je buvo per pamaldas surinkta 
aukų, bet šios lėšos panaudo-
tos elektros įvadui nutiesti, 
užmokesčiui už tvarkomus do-
kumentus sumokėti. Finansiš-
kai paremia Girelės cerkvę ir 
Lietuvos Sentikių Bažnyčios 
Aukščiausioji Taryba, Vilniaus 
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos 
sentikių cerkvė.  

Kaip teigė R. Tretjakovas, 
artimiausi planai – pakeisti 
cerkvės duris ir langus. „Nau-
ji langai buvo užsakyti dar iki 
Kultūros paveldo departamento 
sprendimo priskirti cerkvei kul-
tūros paveldo objekto statusą.  
Neturime tiek pinigų, kad vi-
siškai atkartotume buvusį origi-
nalą, tad nežymių pakitimų gali 
būti. Tiesa, esame iš naujo pa-
teikę paraišką pagal „FIXUS“ 
projektą. Nurodėme, kad cerkvė 
jau yra kultūros paveldo objek-
tas. Šiuo projektu siekiama ge-
rinti kultūros paveldo valdymą, 
skatinant priežiūrą“, – pasakojo  
Romanas. 

Pasirodo, iki šiol sunkiai se-
kasi tvarkyti cerkvės žemės 
nuosavybės reikalus. „Siekia-
me, kad atgautume žemę ar 

gautume ją panaudai, arba kad 
taptume bendrasavininkiais. 
Nerandame archyve dokumen-
tų, įrodančių, kad cerkvės žemė 
buvo nacionalizuota. Dar ir 
pandemija dėl COVID trukdo, 
negalima patiems prie kai kurių 
dokumentų prieiti. Dokumentų 
paieškos užklausas pateikė-
me iki 1940 metų laikotarpio, 
bet nieko nerasta, nors yra dar 
Liaudies Seimo 1940 metų lie-
pos 26 dienos deklaracija, skel-
bianti žemę visos tautos, tai yra 
valstybės, nuosavybe. Tai kodėl 
mes dar kažko turime ieškoti? 
Tiesa, turim pavyzdžių, kad ki-
toms cerkvėms žemė išnuomo-
jama, bet ne ilgam, o, tarkim, 
penkiasdešimčiai metų“, - sako 
Lietuvos senitikių bažnyčios 
administratorius.

Pagelbėjo mokslininkas 

Nuo pat 2018-ųjų, viešai ėmus 
ieškoti alternatyvų, kokia būtų 
galimybė išsaugoti šimtametę 
cerkvę, savo, kaip mokslininko, 
įžvalgomis talkino istorikas, 
Kultūrinių bendrijų studijų cen-
tro direktorius, Vilniaus univer-
siteto Istorijos fakulteto doc. dr. 
Grigorijus Potašenko.

 „Grigorijus Potašenko pagel-
bėjo, kai reikėjo aprašyti, kuo 

mes rėmėmės, norėdami gau-
ti kultūros paveldo paminklo 
statusą. Jis koregavo, tikslino 
informaciją, istoriškai aprašė“, 
– pritarė R. Tretjakovas. 

G. Potašenko tyrinėja Lietu-
vos rusų sentikių istoriją ir kul-
tūrą, sentikybės istoriją Rytų ir 
Vidurio Europoje, yra paskelbęs 
per 40 mokslo publikacijų senti-
kybės ir sentikių istorijos klausi-
mais, parašęs kelias knygas. 

„Itin svarbu, kad vietiniai 
sentikiai ir Lietuvos sentikių 
bažnyčios vadovybė rūpinasi 
tuo, jog medinės ir tam tikrą lai-
ką neveikiančios cerkvės būtų 
įtrauktos į Lietuvos kultūros 
vertybių registrą (tuo rūpinasi 
Kultūros paveldo departamen-
tas prie Kultūros ministerijos), 
kad bendromis pastangomis 
būtų galima užtikrinti kiek įma-
noma geriausią jų būklę“, – iš-
sakė savo nuomonę mokslinin-
kas, doc. dr. G. Potašenko. 

Pasak mokslininko, 2020 m. į 
registrą įtrauktos dar dvi senti-
kių cerkvės – Girelės (Anykščių 
r. sav.) ir Sidarų (Radviliškio r. 
sav.). Savo eilės laukia dar ne-
maža kitų sentikių medinių cer-
kvių Lietuvoje, kurių dalis (re-
čiau veikia ar neveikia) ir išlieka 
neįformintais paveldo objektais.

Mokslininkas taip pat nuro-

dė dabar laukiantį kitą žings-
nį: „Kooperuojant valdytojo, 
savivaldybės ir kitų šaltinių 
lėšas, reikėtų atlikti Girelės šv. 
Dievo Motinos Užtarėjos cer-
kvės tvarkybos ir pritaikymo 
religinėms reikmėms darbus, 
sutvarkyti šventovės ansamblio 
teritoriją ir kt. Tačiau išlieka 
esminis klausimas - kokia būtų 
retai veikiančios ir architektū-
ros požiūriu gana retos Girelės 
cerkvės pastato (liaudies stilius 
su neorusiško stiliaus elemen-
tais) panauda? Galbūt reikė-
tų specialaus Girelės cerkvės 
paveldotvarkos projekto, pri-
taikant ją religinėms ir galbūt 
kultūros reikmėms. Jis galėtų 
padėti efektyviau saugoti šį sa-
vitą ir svarbų sentikių kultūros 
paveldo objektą  Anykščių ra-
jono savivaldybėje“. 

Plačiau apie sentikių 
konfesiją

Literatūroje gausu informaci-
jos apie sentikių tikėjimo ypa-
tumus: tradiciškai žegnojamasi 
dviem pirštais, pripažįstamos 
tik kanoninės tapybos ikonos, 
liturginės knygos ir apeigos, 
aštuongalis kryžius, išpažįsta-
ma Švenčiausioji Trejybė. Dva-
sios tėvas – iš parapijos narių 

išrinktas pasaulietis. Sentikių 
dvasininkams nėra celibato – 
jei veda iki įšventinimo, jie gali 
turėti šeimas. 

Pagrindinės dvi sentikių at-
šakos – popininkai ir bepopi-
ninkai. Bepopininkai priklauso 
Pomorų sentikių bažnyčiai. 
Sentikių bepopininkų cerkvėse 
nėra altoriaus, kaip kad stačiati-
kių cerkvėse. Senosios bažnyti-
nės knygos parašytos bažnytine 
slavų kalba, jos įvilktos į puoš-
nius odinius viršelius, užveria-
mus sagtelėmis. 

Sentikių vyrai, įėję į cerkvę, 
nusiima kepurę. Meldžiasi pa-
gal senuosius papročius: kalbė-
dami maldas, atlieka trijų rūšių 
nusilenkimus – iki krūtinės, iki 
juosmens ir iki žemės; žemuo-
sius nusilenkimus atlieka su ki-
limėliu (rus. podruchnik). 

Sergantys žmonės gali nusi-
lenkti tik iki krūtinės. Melsda-
miesi kairėje rankoje laiko po-
terių pynę. 

Sentikių cerkvėje vyrai tradi-
ciškai stovi iš dešinės, moterys 
– iš kairės. Pamaldų metu cer-
kvėje moterys turi būti užda-
rais rūbais: ilgu sijonu ir plačia 
skara, sukabinama po kaklu. 
Kitatikiams leidžiama stebėti 
pamaldas priebažnytyje ar bal-
kone (jei jis yra).

(Atkelta iš 8 psl.)

Kalėdų dovana sentikiams – cerkvė paskelbta kultūros paminklu

STATYBOS DARBŲ 
VADOVUI, DARBŲ 

VYKDYTOJUI.
Darbo pobūdis:

inžinerinių tinklų, 
hidrotechninių statinių statyba, 

melioracijos darbai.
Išsamesnė informacija 

tel.: (8- 698) 87977,
arba kreiptis adresu: 

Durpyno g. 2, Kavoliškio 
k., Rokiškio r.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daik-
tus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

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

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno arba dviejų kambarių butai su visais patogumais Anykščių 
mieste, Anykščių, Troškūnų, Kavarsko ir Svėdasų seniūnijose.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2021 m. sausio 25 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2021-01-06).

Užsak. Nr 37.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl 
darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Automobiliai

Bet kokios būklės TOYOTA, 
MERCEDES, MITSUBISHI, 
AUDI, BMW markės automo-
bilį iki 2002 m. Siūlyti ir kitus 
variantus.

Tel. (8-626) 01716.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką. 
Jų dalis, dokumentus, 

literatūrą. 
Tel. (8-673) 09354.

Visoje Lietuvoje - 
mišką su žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su 
bendrasavininkais, malkinis. 

2000-10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumen-

tus. Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, daugiau nei 
20 rūšių). Žiemos nuolaidos ir 
dovanos!

www.sodoharmonija.lt, 
Tel. (8-682) 10643.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą 8 km nuo Anykščių. 
Yra naujo namo projektas su 
pradėtomis statybomis. Kaina 
19 500 Eur. 

Tel. (8-609) 69487.

15,26 ha sklypą su galimomis 
statybomis Skiemonių seniūni-
joje. Sklype yra ežeras. 

Tel. (8-677) 13564.

Sodybą prie Svėdasų su nau-
ju tvenkiniu ir 58 arais žemės. 

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Kita

Brangiai - mišką su žeme 
arba išsikirtimui. Įvairią apvalią 
medieną. Parduoda malkas. 

Tel. (8-603) 98955.

Du gretutinius sodo sklypus 
Žemuogių g. Anykščiuose. 

Tel. (8-679) 30668.

Kuras

Beržines ir kitų lapuočių mal-
kas. Turi sausesnių. Veža ka-
ladėmis, skaldytas iki 9 erdm., 
miškovežiu 30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-694) 13180.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių brike-
tus. Medžio pjuvenų briketus 
(beržiniai). Pristato į namus.

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

Beržo - ąžuolo pjuvenų brike-
tus nuo 109 Eur. Sertifikuotas 
A1 klasės granules nuo 155 
Eur. Pristato. 

Tel. (8-637) 22227.

Kita

Ūkininko Vladislovo 
Tamošiūno paukščių ūkis 
prekiauja kalakutiena, de-
deklėmis vištomis ir kiauši-
niais. 

Tel. (8-687) 78274.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3434/0001:303), esančio Kurklių mst.,  Anykščių r. sav., savininko V. S. pavel-
dėtojus, kad UAB „Lukieva“ matininkė Genovaitė Indrulėnaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-570) 2021-01-21 13:15 
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3434/0001:303), esančio Kurklių mst., Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, 
el. paštu uab.lukieva@gmail.com arba telefonu 860005575.

Ieškau sodybos 
prie ežero ar upės. 

Gali būti apleista.
Tel. (8-663) 68683.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIjuTAS, 
rašė Antonas FELjETONAs 

mėnulis
sausio 9 - 11 d. - delčia.

Agatonas, Vilhelmas, 
Ginvilas, Ginvilė, Vilius.

Bazilė, Julijonas, Algis, 
Gabija, Marcijona.

šiandien

sausio 10 d.

vardadieniai

oras

-7

-3

sausio 11 d.
Marcijonas, Stefanija, 
Audrius, Vilnė, Palemonas.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - vadyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - 

(8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!

Pradėjo karjerą naujas daini-
ninkas. Pirmas koncertas.

Išeina dainininkas į sceną, 
pasižiūri - salėje tik vienas žiū-
rovas. Dainininkas nepasimeta 
ir sako:

- Savo solinį pirmą koncertą 
skiriu Jums!

Žiūrovas sako:
- Gerai, gerai... Tik greičiau, 

nes man salę valyt reikia...

***
Mirš ta vyras, o po poros 

mėne sių - ir žmo na. Susi tin ka 
jie abu ana me pasau ly je.

- Mie la sis, kaip aš džiau-
giuo si tave maty da ma! Mes ir 
vėl galė si me būti kar tu! - puo la 
džiaug tis žmo na.

- Na, jau ne, bran gio ji. Buvo 
aiš kiai pasa ky ta: kol mir tis 
mus išskirs.

***
Vyras po ilgo laiko atsiga-

vo iš komos. Jo žmona nuolat 
buvo prie jo. Atsimerkęs jis 
tarė savo žmonai, sėdinčiai 
greta jo patalo: 

- Tu buvai su manim pačiu 
sunkiausiu metu. Kai aš nete-
kau darbo - tu mane palaikei, 
kai į mane šovė ir sužeidė - tu 
buvai šalia, kai žlugo mano 
verslas - tu buvai čia, kai mes 
netekome savo namo - tu bu-
vai su manimi, kai sušlubavo 
mano sveikata - tu nepalikai 
manęs. Tu žinai, Marija, ką aš 
manau?

- Ką, brangusis? - šypsoda-
masi švelniai tarė žmona, ir jos 
širdį užliejo šilti jausmai.

- Aš jau imu manyti, kad tu 
neši nelaimes.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

11 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 85 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 75,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 44,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 70,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 60,00

„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“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

redaktorei nežinantNNN

Amiliutė sugalvojo, kaip tualetas gali išgarsinti Anykščius Mere, gerbiamasis mūsų,
Šitą kartą nesiskųsiu. 
Neprašysiu paslaugų,
Kad namo pareit slidu. 

Kas, kad kas antra lemputė
Šviečia it kapų žvakutė?
Visgi miestui šitos kliūtys
Nesutrukdė pirmam būti. 

Tulikiniai reikalai
Einas Anykščiuos gerai. 
Kai iš turgaus aš grįžtu,
Dėl pūslės stotin einu.

Kambariukas nedidukas -
Ir mergaitėms, ir berniukams.
Popieriuko jei nebūna,
Niekam tai labai nekliūna. 

Tad, su Marce pasitarę,
Išvadas tokias padarėm: 
siųskit gromatą į seimą -
Laisvė iš stoties ateina.

Darius Gudelis nesislapsto - jam tiesiog gėda
Vilniaus „Ryto“ fanai pla-

tina fotomontažą su buvusio 
Anykščių rajono mero Dariaus 
Gudelio atvaizdu.

„Vilniaus „Ryto“ krepšinio 
komandos aktyviausių fanų 
bendruomenė „B tribūna“ kol 
kas nevaisingai tęsia stambiau-
sio klubo dalininko Dariaus 
Gudelio paiešką. Prabėgus 
kelioms dienoms po Naujųjų 
šventimo, „B tribūna“ savo 

feisbuko profilyje įdėjo foto-
montažą su D. Gudelio nuo-
trauka ir prierašu: „Paskutinį 
kartą matytas prieš mėnesį, pa-
žadėjęs pasiaiškinimą „Ryto“ 
fanams“. 

Visgi  kol kas šios „paieš-
kos“ yra bevaisės: „D. Gudelio 
portretas toliau šmėžuoja fanų 
puslapio viršuje, o žadėtų pa-
siaiškinimų jie negavo“, - rašo 
portalas „Delfi“.

D.Gudelis, be abejo, atsiras. 
Galim nuraminti - kažkas sakė, 
kad jį matė Anykščiuose vaikš-
tinėjantį. Bet  „Ryto“ koman-
dos, regis, ne tik D.Gudelis, 
bet ir pats Šarūnas Jasikevičius 
vargu ar beišgelbėtų!

Gerai krepšinio komandai 
būtina pirmiausia bent jau pa-
taikyti į krepšį, o tai „Ryto“ 
komandai sunkiai sekasi net 
žaidžiant su uteniškiais.


