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Koncertas. Gruodžio 31 d. 
17 val. Koplyčia – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centras (Vil-
niaus g. 36, Anykščiai) kviečia 
jaukiai ir šiltai sutikti Naujuo-
sius metus. „NAUJAMEČIU 
PASADOBLIU“ Jus džiugins 
Rita Novikaitė (mecosopranas), 
Zigmas Čepulėnas ir Sergejus 
Krinicinas (gitaristai). Įėjimas 
tik su galimybių pasais. Bilietus 
galima įsigyti Koplyčioje darbo 
dienomis. Tel. (8- 686) 47096

Palaikymas. Gruodžio 28 
dieną, antradienį, Anykščių 
kultūros centras nušvito rožine 
spalva, taip išreiškiant palaiky-
mą Daugpiliui. Anykščiai pa-
laiko Daugpilį, kaip kandidatą  
Europos kultūros sostinės 2027 
vardui. 

Jubiliejus. Minint 100-ąsias 
diplomatinių santykių tarp Lie-
tuvos ir Čekijos respublikų už-
mezgimo metines, gruodžio 29 
dieną, trečiadienį, ant Anykščių 
rajono savivaldybės pastato iš-
kelta Čekijos vėliava. Nuo 1998 
metų savivaldybė su Čekijos 
Nepomuko miestu yra užmez-
gusi bendradarbiavimo ryšius.

Gaisras. Gruodžio 28 dieną 
Viešintų seniūnijos Viešintėlių 
kaime, Šaltinio g., gyvenamojo 
namo kamine, užsidegė suo-
džiai. Išardyta 0,5 kv. m kraigo 
apdailos ir įsitikinta, kad nėra 
galimybės ugniai plisti. 

Pareigos. Nuo 1998 metų 
Anykščių moterų klubui, vėliau 
pervadintam  Anykščių moterų 
užimtumo ir informacijos cen-
tru, vadovavusią Elvyrą Lasska-
ją šią savaitę pirmininkės parei-
gose pakeitė Regina Jacikienė.

Darbas. Gruodžio 31 dieną 
(penktadienį) „Anykštos“ re-
dakcija nedirbs.

Kitas Norbertas per karą būtų 
gyvenęs Lietuvoje

Iš Anykščių rajono kilęs is-
torijos mokslų daktaras ,Vil-
niaus universiteto Istorijos 
fakulteto akademinių reika-
lų ir tarptautinių ryšių pro-
dekanas 37-erių metų Nor-
bertas Černiauskas viešojoje 
erdvėje turbūt yra geriausiai 
matomas Lietuvos istorikas. 

O šiemet jo išleista mo-
nografija „1940. Paskutinė 
Lietuvos vasara“  iš karto 
tapo bestseleriu, knygos tira-
žai  kartoti keliskart, portalo 
www.15min.lt tradiciniuo-
se  metų knygų rinkimuose 
„1940. Paskutinė Lietuvos 
vasara“ pripažinta geriausia 
negrožine 2021 m. knyga, dėl 
to sutapo ir skaitytojų, ir ko-
misijos nuomonės.

Tradicinė VU dėstytojo dr.Norberto Černiausko darbo diena trunka 12-14 valandų.

Paramą maisto produktais gauna net kas 
aštuntas anykštėnas

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija koordinuoja progra-
mą „Pagalba maisto produktais ir higienos prekėmis“,- kas 
mėnesį nepasiturintiems rajono gyventojams išdalijami 
maisto produktų paketai, o kas pusmetį – ir higienos prekės 
„Anykštai“ sakė Anykščių neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Aldona Šerėnienė.

Anykščių neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aldona Šerėnienė 
sakė, kad Anykščių rajone yra 2710 žmonių, kurie gauna pa-
galbą maisto produktais ir higienos prekėmis. Pirmininkė mato, 
kad nepasiturinčiųjų skaičius tik auga.

Kalėdos išskirtinės nebuvo

„Paskutinis maisto paketų da-
lijimas buvo prieš Kūčias: pasi-
stengėme žmonėms juos išdalyti 
dar prieš šventes. Kas dar nespė-
jo pasiimti, tiems skambinu as-
meniškai ir primenu, kad ateitų“, 
– sakė A. Šerėnienė. Anykščiuo-
se šį mėnesį, pasak A. Šerėnie-
nės, maisto paketus gavo iš viso 

2710 žmonių  rajone, o išskirtinai 
Anykščių mieste – 483 žmonės. 

„Šį mėnesį buvo išdalyta po 
penkis higienos produktus ir po 
dešimt maisto produktų. Tai reiš-
kia, kad higienos prekių krepšelį 
sudarė penki produktai: skalbi-
klis, muilas, dantų pasta, dantų 
šepetėlis ir šampūnas, o maisto – 
dešimt produktų.
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Dėliojamas ateinančių metų savivaldybės biudžetas
Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių rajono savivaldybėje jau keletą savaičių vyksta 

2022 metų savivaldybės biudžeto projekto svarstymai.

Anykščių rajono savivaldybės 
Finansų ir apskaitos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Danuta 
Gruzinskienė „Anykštai“ sakė, 
kad kol kas įvardyti, koks bus 
kitų metų savivaldybės biudže-
tas, dar yra per anksti.

„Bendro prognozuojamo 2022 
metų biudžeto dar negalime įvar-
dyti, nes, Seime patvirtinus biu-
džetą ir jį paskelbus teisės doku-
mentų sistemoje, ministerijos per 
10 darbo dienų privalo informuoti 
savivaldybes apie joms skiriamus 
asignavimus“, - sakė ji.

Tiesa, kai kuriomis įžvalgomis 
Anykščių rajono savivaldybė apie 
biudžeto projektą pasidalijo: „Ži-
noma, kad 19 proc., lyginant su 
2021 m., didėja biudžeto lėšos sa-
varankiškoms funkcijoms atlikti.

Gyventojų pajamų mokesčio 
didėjimo dalyje yra numatyta 
587 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų 
minimaliems koeficientams padi-

dinti, pareiginės algos baziniam 
dydžiui padidinti, minimaliai al-
gai padidinti, kultūros darbuotojų 
darbo užmokesčiui padidinti.

2022 m. numatytas ženklus 
ikimokyklinio ugdymo pedago-
gų darbo užmokesčio didinimas 
bei socialinės srities darbuotojų 
darbo užmokesčio didinimas“, - 
komentavo Finansų ir apskaitos 
skyriaus vedėjo pavaduotoja Da-
nuta Gruzinskienė.

Pasak D.Gruzinskienės, kaip ir 
kasmet, biudžetinių įstaigų pateik-
tas lėšų poreikis yra didesnis nei 
faktiškai panaudoti asignavimai 
einamaisiais metais: „2022 metais 
iš biudžeto lėšų prognozuojamos 
didesnės išlaidos komunalinėms 
reikmėms, ypač šildymo ir elek-
tros sąnaudoms apmokėti. Taip 
pat prognozuojamas didesnis 
transporto paslaugų poreikis.“

Parengtas Anykščių rajono 
savivaldybės 2022 metų biudže-
to projektas bus pristatytas kitų 
metų pradžioje Anykščių rajono 

tarybos posėdyje.
Pernai vasarį patvirtintas Anykš-

čių rajono savivaldybės biudžetas 
siekė 31 mln.242 tūkst.700 Eur.

Prieš jį tvirtinant Anykščių 
rajono tarybai, kasmet pastabas 
dėl biudžeto projekto kviečiama 
pateikti ir visuomenė. Tiesa, tiek 
pernai, tiek ir ankstesniais metais 
Anykščių rajono savivaldybė iš 
gyventojų dėl biudžeto projekto 
jokių pastabų nesulaukė.

Savivaldybės Statybos skyriui vėl vadovauja 
laikinas vedėjas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš pareigų pasitraukė Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Statybos skyriaus vedėjas Piotras Grigorjevas. 

Nuo pat 2015-ųjų, kai iš darbo 
buvo atleistas ilgametis Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos Statybos skyriaus vedėjas 
Albertas Miškinis, naujas vedėjas 
ilgesniam laikui šiose pareigose 
neįsitvirtina. P.Grigorjevas - jau 
trečiasis nuolatinis Statybos sky-

riaus vedėjas, skyriui vadovavęs 
po A.Miškinio.

Laikinuoju Statybos skyriaus 
vedėju paskirtas šio skyriaus vy-
riausiasis specialistas Nikolajus 
Stanislavovas. 

Ukmergėje gyvenantis P. Gri-
gorjevas įsidarbino valstybinėje 

Statybos priežiūros inspekcijoje.   
Po A.Miškinio Anykščių rajo-

no savivaldybės administracijos 
Statybos skyriui kurį laiką vado-
vavo Kęstutis Jurkevičius, taip 
pat ukmergiškis. Dabar jis dir-
ba UAB „Ukmergės butų ūkis“ 
direktoriaus pavaduotoju, yra 
Ukmergės rajono tarybos narys. 
Po K.Jurkevičiaus nuolatiniu 
Statybos skyriaus vedėju, regis, 

trumpiau nei metus, dirbo Ra-
mūnas Žemaitis. Nuo 2015-ųjų 
iki 2021-ųjų pabaigos laikinieji 
Anykščių savivaldybės Statybų 
skyriaus vedėjai skyriui vadova-
vo gal net ilgiau nei nuolatiniai. 
Netrumpai laikinuoju Statybos 
skyriaus vedėju yra dirbęs ir savi-
valdybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Virmantas 
Velikonis.   

Automobiliai. Lietuvos paštas 
už 6,4 mln. eurų įsigijo 300 nau-
jų automobilių laiškininkams. 
Pirmieji automobiliai bus prista-
tyti kitų metų liepos pabaigoje. 
Lietuvos pašto autoparke šiuo 
metu daugiau nei 600 automobi-
lių. Iš jų 2019-2021 metais nuo-
mos pagrindu įsigyti tarnybiniai 
automobiliai, kuriais aprūpinti 
468 mobilieji laiškininkai.

Siunta. Lietuvą pasiekė nau-
jų vaistų, skirtų lengvesniems 
COVID-19 pacientams gydyti, 
siunta, pranešė Sveikatos ap-
saugos ministerija. Pasak jos, 
kompanijos „Roche“ sukurtas 
preparatas „Ronapreve“ (kasiri-
vimabo ir imdevimabo derinys) 
į Lietuvą atgabentas pirmadie-
nį, jis bus skiriamas nesunkia 
COVID-19 ligos forma ser-
gantiems ligoninių pacientams, 
kuriems nereikia papildomo 
deguonies.

Ženklinimas. Vyriausybė 
posėdyje nusprendė kompen-
suoti privalomą gyvūnų žen-
klinimą socialiai remtiniems 
asmenims. Pagal Žemės ūkio 
ministerijos siūlymą, asmenų, 
gaunančių socialinę pašalpą, 
laikomų kačių, šunų ir šeškų 
privalomo ženklinimo ir regis-
travimo išlaidos bus kompen-
suojamos valstybės biudžeto 
lėšomis. Vienam gyventojui, 
gaunančiam socialinę pašalpą, 
galės būti kompensuojama ne 
daugiau kaip už trijų auginti-
nių ženklinimą. Kompensacija 
už vieno gyvūno ženklinimą ir 
registravimą negalės viršyti 15 
eurų. Iš viso tam kitais metais 
numatyta skirti 300 tūkst. eurų.

Skiepai. Privalomus skiepus 
nuo koronaviruso visų pirma 
siūloma įvesti jautriausioms 
sveikatos apsaugos ir sociali-
nėms sritims, kadangi jų dar-
buotojai negali pereiti dirbti 
nuotoliniu būdu. Vyriausybė 
pateikė Seimui pataisas, kurios 
įvestų privalomą skiepijimą 
sveikatos apsaugos ir sociali-
nio sektoriaus darbuotojams. 
Anksčiau Sveikatos apsaugos 
ministerija buvo parengusi pro-
jektą, kuris numatė privalomus 
skiepus ir švietimo, viešojo 
administravimo sektorių dar-
buotojams bei kariuomenei, 
tačiau jų naujausioje versijoje 
atsisakyta.

Centras. Krašto apsaugos 
ministerijoje (KAM) steigia-
mas Nacionalinis koordinavimo 
centras, jis skatins kibernetinio 
saugumo pramonės vystymą 
Lietuvoje. Centras Lietuvoje 
steigiamas pagal šiemet įsiga-
liojusią ES direktyvą, joje tokių 
centrų įkūrimas numatytas vi-
sose 27 ES valstybėse.

-BNS

Pandemija mažino nusikalstamumą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykš-
čių rajono policijos komisariato viršininkas Jonas Cicėnas 
sako, kad 2021-ieji buvo įdomūs metai. Remiantis statistika, 
policininkai praėjusius metus galėtų vadinti ir sėkmingais. 

Pagal pirminę statistiką, 2021-
aisiais Anykščių rajone grei-
čiausiai bus registruota gerokai 
mažiau nusikalstamų veikų nei 
2020-aisiais, pastebimai bus 
mažiau ir registruoto smurto ar-
timoje aplinkoje atvejų.

„Šiais metais turėjome naujų 
iššūkių - pandemiją ir nelegalią 
migraciją. Šie reiškiniai pareika-
lavo daug mūsų jėgų ir išteklių. 
Tad turint omenyje, jog 2021-ai-
siais mums teko nemažas krūvis 
neįprastinėje veikloje, manau, jog 
su kasdieniais darbais neblogai 
susitvarkėme“, - „Anykštai“ sakė 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininkas. Priminsime, 
jog Anykščių policijos komisa-
riatas kurį laiką privalėjo siųsti 
savo ekipažus į Lietuvos pasienį, 
Anykščių pareigūnai dirbo ir per 
Vilniuje vykusius mitingus.

Kalbėdamas apie nusikals-
tamumo mažėjimo Anykščių 

rajone tendencijas, J.Cicėnas 
aiškino, jog jas lėmė kelios de-
damosios. Viena vertus, polici-
ninkai prevenciškai daugiau dir-
bo seniūnijose, bet kitas dalykas 
- pandeminis gyventojų judėji-
mo suvaržymas taip pat padėjo 
išvengti dalies nusikaltimų. Juk 
kai prie kiekvieno miesto sto-
vi policijos užkardos, vargu ar 
„gastrolieriai“ rizikuos važiuoti 
vogti į svetimus rajonus. 

Paradoksas, tačiau 2021-ai-
siais ženkliai išaugo policijos 
gautų pranešimų skaičius. Re-
miantis 10-ies mėnesių statisti-
ka, pranešimų skaičius nuo 4165 
(2020 m.) didėjo iki 5285 (2021 
m.). Komisaras kalbėjo, kad 
dalis šių metų pranešimų buvę 
specifiškai pandeminiai, pavyz-
džiui, informacija, jog kažkas, 
kas galbūt turėtų izoliuotis, - ne-
izoliuojasi. „Pagal pasitikėjimą 
institucijos veikla, policija šiais 

metais pakilo į antrąją vietą. 
Nusileidžiame tik ugniagesiams 
gelbėtojams. Pasitiki mumis, 
todėl ir skambina“, - šyptelėjo 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas J.Cicėnas. 
Apie 4500 šių metų skambučių 
policijai yra priskirti kategori-
jai „kita“, taigi, tai ne praneši-
mai apie administracinius teisės 
pažeidimus... Vis dėlto rajono 
policijos viršininkas anykštė-
nų neagituoja prieš skambinant 

policijai gerai pagalvoti, jog ti-
krai reikia skambinti. „Geriau 
jau  tegul būna ir dešimt nerei-
kalingų skambučių, negu nebus 
to vienintelio, kuris būtų buvęs 
svarbus ar net lemtingas“, - sakė 
J.Cicėnas.

Per Naujuosius metus Anykš-
čių rajone tradiciškai dirbs susti-
printos policijos pajėgos. Anykš-
čių policininkų vadovas tikisi, 
kad per Naujuosius pareigūnai 
šiemet darbo daug neturės.  

Zarasuose Pirmasis pasaulinis karas
dar tik prasidėjo

Regioninė internetinė žiniasklaida dar
ilgai neįsitvirtins

Vienintelis kaimo sentikis: „Pamažu tolstu nuo 
senojo tikėjimo tradicijų“

Išleistas naujas žurnalo  „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris

Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Jonas Cicėnas 
sako, kad per 2021-uosius smarkiai išaugo pranešimų policijai 
skaičius, tačiau registruotų nusikalstamų veikų kiekis sumažėjo. 
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosInvestuotojus labiausiai 
domina baseinas
Paskutinis 2021-ųjų metų Anykščių rajono tarybos posėdis 

gruodžio 28 dieną, antradienį, tęsėsi kiek daugiau nei tris va-
landas. Nors reikėjo priimti 26 sprendimus, didžiąją 34-ojo 
nuotolinio posėdžio dalį anykštėnų išrinktieji klausėsi infor-
macinio pranešimo apie investuotojų pritraukimą į Anykščių 
rajono viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektus. 

Šiame posėdyje Tarybos nariai taip pat supažindinti su ne-
priklausomo audito išvadomis dėl neteisėtos „Tubingo“ pra-
mogos įrengimo ant Kalitos kalno. 

Įkurta nauja frakcija

Posėdžio pradžioje Anykščių 
rajono meras Sigutis Obele-
vičius informavo, kad gautas 
pareiškimas, kuriuo Taryba in-
formuota, kad nuo gruodžio 28 
dienos Anykščių rajono tarybos 
nariai Dominykas Tutkus, Rai-
mondas Balsys, Vygantas Šližys 
ir Regina Patalauskienė nutrau-
kia veiklą Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos frakcijoje ir ją 
tęs Demokratų frakcijoje „Var-
dan Lietuvos“. Frakcijos seniū-
nu paskirtas Anykščių rajono 
tarybos narys D.Tutkus, o jo 
pavaduotoja – R.Patalauskienė.

Meras stebėjosi, kad naujai 
susikūrusios  frakcijos pareiški-
me nenurodyta, ar ji dirbs pozi-
cijoje, ar opozicijoje, bet vylėsi, 
kad jos požiūris nepasikeitė.

Anykščių rajono tarybos na-
riui, socialdemokratui Donatui 
Krikštaponiui iškilo klausimas, 
ar tokia frakcija yra teisėta, 
mat Demokratų sąjunga „Var-
dan Lietuvos“ dar neįkurta. 
Anykščių rajono tarybos narė 
R.Patalauskienė  kolegą rami-
no, kad viskas yra teisėta.

Apklausė 15 investuotojų

Anykščių rajono savivaldybės 
užsakymu atlikto tyrimo rezul-
tatus dėl investuotojų pritrauki-
mo į Anykščių rajono viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės 
projektus pristatė UAB „Peri-
tus sprendimai“ atstovas Darius 
Šiaudinis. Šios bendrovės tiks-
las ir užduotis buvo apklausti 

verslo atstovus ir išsiaiškinti, 
kiek verslui yra patrauklūs trys 
Anykščių rajono savivaldybės 
projektai: Anykščių baseinas 
„Bangenis“ kartu su šalia esan-
čiu bendarbučio pastatu, Kalitos 
kalno infrastruktūra bei koncer-
tų ir pramogų arenos projektas 
Dainuvos slėnyje.

UAB „Peritus sprendimai“ 
apklausė 15-os įmonių atstovus 
– stambius investuotojus, vietos 
verslininkus, taip pat įmones, 
kurios valdo tokius objektus 
kaip baseinai, slidinėjimo tra-
sos ir kitus.

Tarp apklaustų bendrovių – 
UAB „Darnu Group“, „Baltcap“, 
„Isegas“, „Eika“, „Infrastruktūra 
LT“, „Merko“, „Trade State“, 
„Spotlight LT“, taip pat Dainu-
vos nuotykių slenis, SPA Vilnius 
Anykščiai, „Gemma sveikatin-
gumo centras“, „Lentų broliai“, 
„Adovis“, „313 cable park“, aso-
ciacija „Aistra sportui“.

Užkliuvo „neprabangi“ 
aplinka

Dėl investavimą į  baseiną 
„Bangenis“  apklaustieji verslo 
atstovai turėjo ne tik optimisti-
nių, bet ir skeptiškų pastabų.

„Respondentai kiek skeptiš-
kai žiūri į baseino plėtrą statant 
priestatą. Paprastesnis ir ma-
žiau rizikingas būdas - plėsti 
paslaugas, statant naują pries-
tatą. Kaip pagrindinius rizikos 
veiksnius pritraukti naujus 
lankytojus, sporto profesiona-
lus, galimybę plėsti paslaugų 
spektrą respondentai nurodo 

šias priežastis: baseinas yra 25 
metrų; Druskininkai stato nau-
ją didelį 50 metrų baseiną; tik 
dideliuose miestuose baseinai 
išsilaiko savarankiškai; pati 
aplinka aplink baseiną nėra 
„prabangi“, jei būtų orientuoja-
masi į SPA paslaugas; statinys, 
numatytas viešbučiui, yra la-
bai senas, sunkiau pritaikomas 
šiuolaikiniams poreikiams, gal 
ekonomiškiau nugriauti ir per-
statyti į naują“, - rašoma tyrimo 
apžvalgoje.

Tarp veiksnių, susijusių su 
baseinu „Bangenis“, kurie vers-
lininkams pasirodė patrauklūs, 
buvo minimas ir dabartinis ba-
seino didelis užimtumas, gali-
mybė teikti jungtines paslaugas, 
organizuoti sporto stovyklas.

Rizika – žiemos be sniego

Tyrimo dalyviai, kalbėdami 
apie investicijas į Kalitos kalno 
infrastruktūrą, taip pat įžvelgė 
nemaža rizikų.

„Slidinėjimo centro pasta-
to antstatas yra per mažas, jį 
reikėtų plėsti; kelis sklypus, 
kuriuos numatyta perduoti 
valdymui, yra sunku pasiekti, 
reikia tilto, skiria geležinkelis; 
aktyvaus sporto pramogas tei-
kiančios įmonės, išvysčiusios 
ir pramogų, ir apgyvendinimo 
verslą, įžvelgia riziką dėl apgy-
vendinimo paslaugų paklausos 
šaltuoju metų laiku; lietuviškos 
žiemos dažnai būna be sniego; 
per trumpas žiemos sezonas; 
dėl Covid situacijos bankai sun-
kiau finansuoja apgyvendinimo 
paslaugų plėtros projektus“, - 
rašoma tyrimo apžvalgoje.

Respondentai įžvelgė ir pa-
traukliausias Kalitos kalno cha-
rakteristikas – jis yra išskirtinai 
gražioje vietoje, didelio ploto, 
ne dirbtinis.

Dainuvos slėnis – per toli 
nuo miesto centro

Apklaustieji verslo atstovai, 
vertindami Dainuvos sklėnio 
projektą, kaip trūkumą nurodė 
jo lokaciją, kuri yra per toli nuo 
miesto centro. Jie mano, kad 
koncertams, konferencijoms 
skirta vieta geresnė būtų miesto 
centre. Jie taip pat mano, kad 
miestas per mažas vykdyti nuo-
latinę koncertinę veiklą, o pats 
objektas savęs neišlaikytų. 

Anot respondentų, koncer-
tinės veiklos vykdymui taip 
pat reikalingas papildomų pas-
laugų išvystymas, galimybė 
pasistatyti laikinas maitinimo, 
administracines patalpas, plėsti 
kempingą.

UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens 
kaina sausio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 7,8 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 8,66 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 8,68 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 9,63 Eur/m3

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Ar jau reikia 
„palaidoti“ 
medinės pilies ant 
Šeimyniškėlių 
piliakalnio idėją?

Tomas BARANAUSKAS:

- Vien papilyje pastatyti du 
bokštai ir viduramžiškų pramogų 
aikštelė įrodo tokio objekto pras-
mingumą. Jo reikia mokiniams, 
reikia turistams, reikia visiems, 
norintiems suprasti mūsų istoriją 
ne tik iš vadovėlių. To, kas šiuo 
metu stovi papilyje, vis dėlto nė 
iš tolo nepakanka. Suvokti, kas 
yra medinė viduramžių pilis, 
galima būtų tik turint piliakalny-
je pastatytą pilį. Į jos tyrimus ir 
projektavimą jau tiek investuota, 
kad yra visiškai neracionalu ne-
žengti paskutinio žingsnio, vaini-
kuojančio šiuos darbus.

Romualdas INČIRAUSKAS:

- Jeigu nepamiršot, kad pre-
tenduojat į kurortą ir turizmo 
miestą, tai reikia!

Petras BUTERLEVIČIUS:

- Kam ji reikalinga? O gal 
Nojaus laivą statom? Koks ku-
rortas, koks turizmo miestas? 
Didelis kaimas, kuriame nėra 
gero šeimininko!

Alfrydas SAVICKAS:

- Ne už kalnų rinkimai -  ma-
nau, pilis reikalinga.

O paaiškėjo, kad karvės 
pieno neduoda dėl interneto

Norbertas ČERNIAUS-
KAS, istorikas, mokslų dak-
taras, dabartinius žmones 
lygino su tarpukario gyven-
tojais:

 „Iš esmės žmogus nelabai 
pasikeitė. Pavyzdžiui, baimės – 
anuomet galvota, kad dėl radijo 
karvės duoda mažiau pieno, ra-
dijo bangos kaltintos dėl saus-
ros ar lietaus.“

Geriausia skatinti pinigais!

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie 
Tilto gatvės komplekso įvei-
klinimą: 

„Projekte buvo daug prifanta-
zuota apie veiklas, dabar viską 
reikės pritempti prie realybės, 
o tas bendruomenės verslu-
mo skatinimas yra sudėtinga 
tema.“

O įregistruoti negalima, 
kol pastatai nėra apdrausti?

Vilma VILKICKAITĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų pir-
kimų ir turto skyriaus vedėja, 
apie Tilto gatvės komplekso 
pastatų draudimą:

 „Manau, kad kol kas nega-
lima pastatų apdrausti, nes jie 
nėra įregistruoti registrų cen-
tre.“

Mus išgelbės chemijos, 
skirtos oro uostams, gamyba!

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
liberalas, verslininkas, apie 
galimą pramoginių objektų 
nuomą: 

„Mes galime nieko nedaryti, 
bet su kokiais resursais per ar-
timiausius dešimt metų mes ga-
lime pasiekti proveržį turizmo, 
kultūros ir bet kurioje kitoje 
srityje?“

Gal ir neverta žiniasklaidai 
krimstis dėl kritusių 
reitingų...

Jonas CICĖNAS, Anykščių 
rajono policijos komisariato 
viršininkas, apie pranešimų 
skaičiaus didėjimą:

 „Pagal pasitikėjimą polici-
ja šiais metais pakilo į antrąją 
vietą. Nusileidžiame tik ugnia-
gesiams gelbėtojams. Pasitiki 
mumis, todėl ir skambina.“

Yra vilčių, jog tapsime 
milijonieriais...

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, apie infliaciją:

 „Euras tampa „vagnorka“. 
Kada dieną naktį spausdinami 
eurai, taip ir yra.
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Gražina ŠMIGElSkIENĖ

Mielieji skaitytojai, sausio 
mėnesį prasidės 31-ieji mano 
redaktoriavimo ,,Anykštoje“ 
metai, todėl atėjo laikas pateikti 
veiklos ataskaitą bei pakviesti 
neapleisti savo krašto laikraš-
čio, jį skaityti ir prenumeruoti. 

Nes spausdintas žodis, 
kaip žinia, skleidžia išmintį ir 
gėrį. jeigu kuriame laikraš-
tyje gėrio ir išminties trūks-
ta, nereikia dėl to iš karto 
supykti. Kas dabar supranta, 
kaip  gyventi,  kas susigau-
do kasdien besikeičiančiose 
tvarkose ir Galimybių paso 
įpareigojimuose? Net mamą 
su tėčiu rekomenduojama 
vadinti neutraliu įvardžiu 
,,vienas iš tėvų“. Svarstyta 
uždrausti net kalėdas. Bet ar 
galima tikėtis, kad žurnalistai 
galėtų patarti, ką daryti, jeigu 
bankai prognozuoja, kada 
baigsis pandemija?  

Žurnalistai - ne Seimo, ne 
Vyriausybės nariai, kurie yra 
aukštesnio statuso, didesnių 
pajamų būtybės.Geresni už 
,,bydlo“. Šį žodį, išreiškiantį 
valdančiųjų sluoksnių požiūrį į 
tuos, kurie nepatenka į ,,elitą“, 
dar prieš keletą metų išgirdau 
iš parlamentarės lūpų viename 
kviestiniame valdžios pobū-
vyje. Šiandien visi, nepriklau-
santys elitui, yra ,,bydlo”. 

,,Vatnykai“, ,,runkeliai“, 
,,maršistai“ - jau visiškai natū-
ralūs kreipiniai į durnelius, 
kurie, užuot sėdę prie naujo 
hibrido vairo, kažkodėl traukia 
iš apipelijusių garažiukų ap-
rūdijusius ,,šaranus“, dūmija 
ir, baisu net pagalvoti, šitaip 
tirpdo ledynus. 

O žurnalistai tik žmonės. 
Ne visus juos maitina fondai, 
partijos ar užnugaryje stovintis 
verslas, todėl jie, tarsi koks vei-
drodis, ir atspindindi gyvenimą 
tokį, koks juos supa. Nė vienas, 
kad ir labai sąžiningas, išsilavi-
nęs, žurnalistas nėra neklystan-
tis:  dauguma jų taip pat tirpdo 
ledynus, o dėl gaunamų pajamų 
yra ,,vatnykas“. Tik knygų jų 
namuose gal kiek daugiau. 
Tačiau šiais permainų laikais 
tai greičiau trūkumas, nes imi 
ir atpažįsti Michailo Bulgakovo 
,,Šuns širdies” situacijas Seimo 
ir Vyriausybės sprendimų 
projektuose. 

,,Anykšta“ betgi niekuo-
met ir nepretendavo į tiesos 
monopolį. Aš asmeniškai 
savo gyvenimo moto visuomet 
laikiau egzistencialisto, o iš 
šių dienų perspektyvos žiūrint, 
ir nepataisomo romantiko 
Albero kamiu žodžius, kad 
tikro žurnalisto priedermė yra 
nenutylėti apie tai, ką žinai, ir 
priešintis priespaudai. 

Deja, priespauda dabar 
tampa pats gyvenimas. 

Bet grįžkime prie ataskaitos. 
Aš, ,,Anykštos“ vyriau-

sioji redaktorė, esu viena iš  
ilgiausiai šalyje beveik be 
pertraukos (išskyrus pusmetį, 
kai buvau Seimo narė) vado-
vaujanti laikraščio redakcijai. 
,,Anykštos redakcija“ yra 
mano pirmoji darbovietė. 
kai baigusi universitetą su 
paskyrimu iš autobusų stoties 

atbridau patvinusia gatve pro 
bažnyčią iki Vilniaus 29, nuo 
to laiko kiekvieną dieną čia 
brendu gilų anykštėnų gyveni-
mo purvynėlį. 

Niekuomet nesigailėjau, kad 
baigiau žurnalistiką: kiekviena 
diena yra nenuspėjama, nesu-
planuojama. Tik tai nereiškia, 
kad ir pilna gerų emocių.

Per savo karjerą išgyvenau 
kelis pinigų pasikeitimus, ir 
tai buvo trauminė patirtis. 
Nė karto per pinigų reformas 
nelaimėjo žmogus.

Mano nuopelnai buvo gerai 
kotiruojami – už asmeninį in-
dėlį plėtojant Transatlantinius 
ryšius lietuvos stojimo į NATO 
proga vardiniu Atminties ženklu 
mane yra apdovanojęs lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus. 
Iš rajono vadovų taip pat esu 
gavusi padėką už ilgametę ne-
pertraukiamą veiklą. Nesvarbu, 
kad padėka be įstaigos pava-
dinimo ir pavardės – vis tiek 
labai malonu.

Dar su manimi labinosi 
svarbiausi Anykščių žulikai. Ir 
dabar vienas, beveik dešim-
tmetį Pravėniškėse praleidęs 
mano publikacijų herojus, 
užeina į redakciją užsisakyti 
,,Anykštos“, ir, jeigu susitin-
kam, maloniai prisimename 
jaunas dieneles. Buvusio 
didelės organizuotos gaujos 
vadeivos žodžius apie mane, 
kad nedaug  jis yra sutikęs 
žmonių, kurių nepavyko įbau-
ginti, laikau pačiu didžiausiu 
savo darbo įvertinimu. 

Redaktoriavimas prikūrė 
pažinčių. Tik nežinau, ar kada 
jomis pasinaudosiu, nes dar 
nesu sugalvojusi kaip. Pažinau 
visus Anykščiams atstovavusius 
Seimo narius (išskyrus Gre-
tą) ir praktiškai visų partijų 
pirmininkus (išskyrus Aušrinę 

ir Viktoriją). Bet tai supranta-
ma, nes dabar - kitokie laikai. 
Mea culpa, bet esu gėrusi kavą 
su visais Anykščių merais. Bet 
ir susipykusi su visais. Mat esu 
labai netikusio charakterio.

Prieš kiekvienus Naujuosius 
metus atviriausiai apie gyve-
nimą pasikalbėdavau tik su pre-
numeratore jane iš Narbūčių. 
Jai apie devyniasdešimt. Šiemet 
skaitytoja dar nepaskambino.

Telefone taip pat turiu visų 
rajono permainų pionierių 
numerius ir tik kokius du 
esu blokavusi. Ne dėl to, 
kad jų idėjoms nepritariu 
(redaktoriui ir nekeliamas 
reikalavimas pritarti), bet tik 
todėl, kad šie aktyvistai turėjo 
polinkį skambinti šeštą ryto, o 
aš turiu polinkį rašyti naktį. 

Per trisdešimt Anykščių 
gyvenimo stebėjimo metų 
numanau (o ,,Anykšta“ yra ir 
aprašiusi) daugelio objektų, 
pradedant dujinėmis katili-
nėmis ir baigiant upės takais, 
statybų peripetijas. Galiu 
patikinti, kad tiesa parašyta 
Šventajame Rašte – duodan-
čio ranka nelieka tuščia. 

Esu dar ir bendrovės 
direktorė, todėl atsakin-
ga ne tik už leidinių turi-
nį, nes valdau ir finansus. 
,,Anykštos“redakcijoje 
skirtingais laikotarpiais 
dirbo nuo 5 iki 21, o dabar 
- 12 darbuotojų. Niekada 
neturėjau verslo strategijos 
su tolima perspektyva – vei-
kiau intuityviai, klausydama 
vidaus balso, priimdama į 
darbą tuos, kuriais tikėjau 
ir pasitikėjau, bet ir bijojau 
padaryti kažką tokio, kas gali 
kristi ant palikuonių galvos. Iš 
tikrųjų plėtros strategijų jokia 
laisva žiniasklaida lietuvo-
je ir negalėjo susikurti, nes 

kiekviena atėjusi valdžia ieš-
kodavo būdų, kaip pridusinti 
laisvą žodį - jei ne informa-
cijos rinkimą sunkinančiais 
įstatymais, tai apdėdama 
redakcijas nepakeliamais mo-
kesčiais. Ar iš gero gyvenimo 
tik keli šalies laikraščiai, tarp 
jų ir ,,Anykšta“, ,,Aukštaitiš-
kas formatas“, spausdinami 
lietuvoje ir neišveža pinigų į 
lenkiją? Bet trisdešimt metų 
neturėjome skolų biudžetui, 
esame skaitomi... Gal ir nebu-
vome visiški kvailiai.

Aš turbūt, kaip ir daugelis 
jūsų, nežinau, kas laukia 
peržengus 2022 – ųjų slenks-
tį. Banalu gyvenimą matuoti 
kalendoriaus lapeliais, tačiau 
išbūti, padalijus laiką į atkar-
pas, yra lengviau. Aš bijau 
nežinomybės, nesuprantu, ko-
kia linkme keičiasi pasaulis. 
Man atrodo, kad su trenks-
mu visi ritamės į pragaištį, 
drauge su savimi ridendami 
nugriuvusias krikščioniškos 
moralės kodekso kolonas, 
pamindami savo žmogišką 
orumą, prarasdami prigimti-
nes bei iškovotas demokrati-
nes teises. 

Šį kartą mano baimė yra 
kitokia nei tais metais, kai 
lietuva, išeidama iš socialis-
tinio bloko, išgyveno ekono-
minį embargą, kai, tiesiogine 
prasme, nelabai buvo ką 
valgyti, benziną dalijo pagal 
korteles, o gavęs mėnesio 
algą po savaitės už ją galėjai 
nusipirkti obuolį. Panašiai, 
kaip Eriko Marijos Remarko 
,,Juodajame obeliske“. 

Tačiau tais chaoso, inf-
liacijos, banditizmo metais 
aš visomis juslėmis jaučiau 
it tolimą vėliavą  priešais 
plaikstantis geresnio gyveni-
mo viltį. 

Tilto gatvės kompleksas... Dievo rankose Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po to, kai Šventosios upė patvino ir užliejo ką tik baigto 
Tilto gatvės projekto mažosios architektūros elementus, pa-
aiškėjo, jog nėra apdrausti ne tik pakrantėje įrengti suoliu-
kai, šviestuvai ir terasa, bet visi komplekso pastatai. 

Tilto gatvės komplekso pastatai nėra registruoti Registrų centre, 
todėl jie nėra apdrausti.

Atsitikus nelaimei, kilus dar 
didesniam potvyniui nei buvo 
per Kalėdas ar, neduok Dieve, 
gaisrui, Anykščių savivaldybė 
netektų turto, bet tebeturėtų įsi-
pareigojimus ES fondams, kurie 
finansavo Tilto gatvės komplek-

so statybas. 
Anykščių rajono savivaldy-

bės administracijos Viešųjų pir-
kimų ir turto skyriaus vedėja 
Vilma Vilkickaitė „Anykštai“ 
sakė, jog Tilto gatvės komplek-
so pastatai nėra drausti, nes ... ji 

negavusi tokio rajono valdžios 
nurodymo. „Manau, kad kol 
kas negalima pastatų apdrausti, 
nes jie nėra įregistruoti registrų 
centre“, - „Anykštai“ aiškino 
V.Vilkickaitė.    

Ji kalbėjo, kad potvynio už-
lieti mažosios architektūros ele-
mentai, matyt, niekada ir nebus 
apdrausti. „Draudimo bendrovės 
atsisako drausti suoliukus, šiukš-
liadėžes ir pan., nes mano, jog 
tokios sutartys draudėjams yra 
rizikingos“, - aiškino Viešųjų pir-
kimų ir turto skyriaus vedėja. Ji 
sakė, kad nėra drausta ir kairiojo 
Šventosios kranto infrastrūktūra 
- mediniai takai, suolai ir visi kiti 
priklausiniai. Tad jeigu kažkas 
sulaužoma, tenka remontuoti ra-
jono biudžeto lėšomis. 

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis tikina, kad sta-
tybų komisija priėmė statinius ir 
dabar juose vykdomos veiklos 
yra legalios. „Vyksta procesai, 

jie užsitęsė. Daro bylas ir tai už-
trunka“, - apie Tilto gatvės pasta-
tų įteisinimą kalbėjo D.Žiogelis.  
Paklaustas, kam tektų finansinė 
atsakomybė, jeigu įvyktų nelai-
mė (kaip jau minėjome, didelis 
potvynis ar gaisras), vicemeras 
nežino.

„Apskritai tas kompleksas bus 
didelis galvos skausmas. Projek-
te buvo daug prifantazuota apie 
veiklas, dabar viską reikės pri-
tempti prie realybės, o tas ben-
druomenės verslumo skatinimas 
yra sudėtinga tema“, - „Anykš-
tai“ sakė D.Žiogelis.    

Visas Tilto gatvės kompleksas 
dabar yra pusiau beglobis. Laiko-
tarpiu nuo eglės įžiebimo šventės 
iki Trijų karalių komplekso ūkine 
dalimi pavesta rūpintis Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centrui (ATVIC). Didžioji kom-
plekso dalis yra savivaldybės 
nuosavybė, tik administracinis 
ATVIC pastatas yra pačios šios 

įstaigos žinioje.
Pasak ATVIC direktorės Rena-

tos Gudonienės, šiame etape jos 
įstaigai patikėta pastatų, kuriuose 
vyksta veiklos, priežiūra. O pa-
čias veiklas organizuoja Anykš-
čių menų mokykla. R.Gudonienė 
„Anykštai“ sakė, kad po to, kai 
Šventosios upės ledai atėjo vos 
ne į komplekso kiemą, koncertai 
nebus nutraukti, nes slūgstantis 
potvynis grėsmės žiūrovams ne-
kelia.   

Planuojama, kad Tilto gatvės 
kompleksas ateityje pagal panau-
dos sutartį bus perduotas valdyti 
ATVIC. Sprendimas turėtų būti 
priimtas sausio mėnesio rajono 
tarybos posėdyje. Tapęs nuola-
tiniu pastatų valdytoju, ATVIC 
sudarinės sutartis su rezidentais. 
Pastarieji už patalpas nemokės 
nuomos mokesčio. Rezidentai 
bus parenkami per konkursus, 
privalumai bus taikomi neprofe-
sionaliems menininkams.
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pastabos paraštėse Jei neparašysi „Amen“, tai pasigailėsi. Ar tikrai?

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Ar pamenate, kaip tarybi-
niais metais paštininkas mums 
atnešdavo į namus anonimi-
nius, kažkieno ranka parašytus 
laiškus su taip vadinamu „Šv. 
Antano lenciūgėliu“? laiške 
buvo pasakojama istorija, kaip 
berniukui neva pasirodė kris-
tus, paskui vėl visokių „faktų“ 
būdavo prirašyta ir svarbiau-
sia, kad buvo raginama para-
šyti, rodos, 10 laiškų ir išsiųsti 
kitiems.  Dar būdavo perspė-
jimas: jei tai nebus padaryta, 

tai visų laukia didelė nelaimė. 
Tad mūsų dievobaimingos 
močiutės ir ne tik net naktimis 
ant popieriaus rašydavo tuos 
„laiškus“, o paskui skubėdavo 
į paštą juos išsiųsti konkrečiais 
adresais, tik be siuntėjo adre-
so. Taip „apsaugodavo“ save 
ir namus nuo „nelaimių“. 

Paprastai tokių laiškų 
iniciatoriai būdavo sutrikusios 
religinio jausmo psichikos. Bū-
davo ir tokių, kurie šiaip norė-
davo „pažaisti“ tokių „laiškų“ 
rašymais. O iš tikro tai buvo 
paprasčiausias niekalas, vertas 
būti įmestas į pečių, nebijant 
jokios „Dievo bausmės“. Taip 
ir darydavome...

Paskutiniu metu esu paste-
bėjęs feisbuke irgi panašių 
dalykų. Būna įdėta kokio nors 
sergančio vaikelio ar kokios 
nors „nelaimingos“ bobutės 
nuotrauka ir paraginimas 
apačioje, komentarų vietoje, 
būtinai parašyti „amen“. jei 

neparašysi, tai tavęs laukia 
visokios nelaimės ir jos tave 
lydės kelis mėnesius. kaip 
ir „Šv. Antano lenciūgėlio“ 
metais, taip ir dabar atsiranda 
naivuolių, kurie dėlioja savo 
„amen“, bijodami „nelai-
mių“. Mielieji, neapsigaukite 
ir nedėliokite nieko! Tai sakau 
ir rašau su visa atsakomybe. 
Dievas tikrai tokiomis „baus-
mėmis“ neužsiima, o žmonės, 
kitus gąsdindami, elgiasi kaip 
paskutiniai chamai ir visiškai 
nieko nenutuokiantys apie Die-
vo veikimą ir patį Dievą. Tokie 
veikėjai tegu bent katekizmą 
gerai pasiskaito, nes jame 
viskas aiškiai pasakyta ir apie 
ligonius, ir kaip jiems reikia 
padėti.  Dievas niekam nedavė 
teisės gąsdinti kitų ir dalyvauti 
vos ne šarlataniškoje ir mažai 
patikimoje virtualioje akcijoje. 
Geriausia yra tokius auto-
rius  užblokuoti. Tai galima 
padaryti feisbuko nustatymų 

skyriuje, kuriame yra galimybė 
užblokuoti nepageidaujamą 
medžiagą. 

O melstis už ligonius ir ken-
čiančius ir be tokių „vaizdi-
nių“ feisbuko priemonių reikia 
ir patartina. Tai mūsų visų 
krikščioniškos meilės skatina-
ma pareiga. Žinoma, pasitaiko 
kai yra prašoma konkrečios 
pagalbos (net piniginės) ser-
gančiam vaikui ar kitam žmo-
gui. Tačiau ir tada reikia gerai 
įsitikinti, ar nesusiduriama su 
sukčiais. juk tokių veikėjų yra 
pilnas feisbukas. Būkite atsar-
gūs, kad už naivų pasitikėjimą 
neliktumėte nukentėję. 

O atjauta ir gerumo dar-
bai žmogų lydėjo nuo gilios 
senovės, kada dar nebuvo 
jokio feisbuko ir jokių „Antano 
lenciūgėlių“. Buvo ir tebelieka 
tik atjautos pripildyta gero 
žmogaus širdis. To ir užteko. 
To turi užtekti ir dabar. Būkime 
dvasiškai blaivūs!

(Atkelta iš 1 psl.)

Šįkart pakete buvo miltų mi-
šinys blynams, avižiniai sau-
sainiai, grikių kruopos, greitai 
paruošiama avižų košė, rapsų 
aliejus, kiaulienos ir vištienos 
konservai, keptos pupelės, rau-
gintų agurkų sriuba ir razinų-
riešutų mišinys“, – vardijo Neį-
galiųjų draugijos pirmininkė.  

Paklausta, ar prieš šventes 
maisto produktai buvo kažkuo 
ypatingi, A. Šerėnienė sakė, jog 
nebuvo: „Maisto produktų pa-
ketai buvo labai panašūs, kaip 
ir visuomet, – ištisus šešis mė-
nesius buvo skiriama po dešimt 
maisto produktų. Visada yra mė-
sos, aliejaus. Kalėdos išskirtinės 
nebuvo, išskyrus tai, kad buvo 
dalijami ir higienos produktai – 
juos dalijame kas pusę metų“.

Maisto paketai yra geri

Ne kartą yra nuskambėję 
atvejų, kuomet žmonės maisto 
paketus vadindavo pasityčio-
jimu: yra pasitaikę atvejų, kai, 
gavę kruopų, jose rasdavo kan-
džių, maisto produktai būdavo 
pasibaigusio galiojimo laiko ar 
prastos kokybės.

„Dabar daviniai tikrai geri. 
Yra ir cukraus, ir sausainių, žir-
nelių, miltų, kondensuoto pie-
no. Manau, produktai tikrai yra 
žmoniški. Žinoma, vienas kitas 
iš dviejų tūkstančių gavėjų at-
siranda, kuriam kažko nereikia, 
bet žmonės tikrai yra patenkin-
ti“, – sakė A. Šerėnienė. 

Maisto daviniai visiems vie-
nodi, nesvarbu, kokios būtų 

asmens ar šeimos pajamos. 
„Tačiau jei šeimoje yra trys as-
menys, tuomet yra skiriami trys 
maisto daviniai. Rajone gyvena 
ir gausių šeimų, kuriose yra, 
sakykim, septyni asmenys. Ma-
nau, kad tokia parama tikrai yra 
didelė“, – kalbėjo Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė. 

Ši parama maisto ir higienos 
prekėmis yra skiriama iš Euro-
pos socialinio fondo lėšų. 

Svarbiausia – žmogus 

Atkeliavus maisto produk-
tams, Anykščių neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Aldona Šerė-
nienė juos išskirstyti dažnai turi 
viena pati: moteris teigia, kad 
tam papildomai nėra skirta dar-
buotojų – tik savanoriai.

„Mums maisto produktus 
pristato į sandėlį, tuomet juos 
susiskaičiuojame, pažiūrime, 
ar jie atitinka standartus, rei-
kalavimus, ar nėra sudužusių, 
sugadintų pakuočių. Tuomet 
skirstome seniūnijoms ir joms 
paketus išvežiojame“, – su 
tvarka supažindino A. Šerėnie-
nė ir pridūrė, kad šis darbas – iš 
tiesų reikalaujantis daug jėgų. 
„Sunku fiziškai, nes per ka-
rantiną atidirbinėtojų nebuvo, 
turėjau pati savo jėgomis viską 
padaryti. Prašiau pagalbos savo 
darbuotojų, nes fizinis krūvis 
yra labai didelis. Stengiamės 
produktus išvežioti kaip galima 
greičiau, nepaisydami to, ar yra 
darbo diena, ar savaitgalis. Šiuo 
laikotarpiu irgi produktus gavo-
me ketvirtadienį-penktadienį, 
tad mes šeštadienį-sekmadienį 

sandėlyje dirbome, rūšiavome. 
Stengiamės dėl žmonių“.

Svarbu laiku pateikti 
dokumentus

Gyvenančių žemiau skurdo 
ribos rajone, A. Šerėnienės ma-
nymu, yra nemažai. „Mes, Neį-
galiųjų draugija, jau septynerius 
metus gauname paramą ir iš ke-
turių „Norfos“ parduotuvių. Pas 
mus per mėnesį ateina apie 120 
žmonių, kurie išsineša besibai-
giančio ar net – pasakysiu atvirai 
– pasibaigusio galiojimo maisto 
produktų. Šie žmonės labai dė-
kingi, kad tuos produktus gauna, 
jie tuomet neina maisto likučių 
ieškoti į konteinerius… Šitą pro-
jektą remia rajono savivaldybė, 
už tai irgi esame labai dėkingi, 
nes, jei ji neremtų, projekto tu-
rėtume atsisakyti“, – kalbėjo A. 
Šerėnienė ir pridūrė, kad šiuos 
maisto produktus atsivežti ir iš-
skirstyti taip pat yra labai sunku. 

„Tai yra milžiniškas fizinis 
krūvis. Šiomis dienomis sudarė-
me 80 paketų. Dirbu aš viena, yra 
dar vienas žmogus, įsidarbinęs 
per subsidijas penkiolikai dienų. 
Ir viskas. Skurstančių, deja, yra, 
ir tikrai jų bus daugiau. Po pas-
laugų kainų padidinimo žmonės 
pas mus ateina ir skundžiasi, nes 
jau pirmą mėnesį atėjo žiaurios 
šilumos, elektros, dujų paslaugų 
sąskaitos“, – apie blogėjančią 
padėtį rajone kalbėjo A. Šerė-
nienė. 

Svarbiausia, pasak A. Šerėnie-
nės, kad žmonės laiku suspėtų 
pateikti prašymus. „Kiek man 
leidžia fizinės galimybės, visa-

da jiems sakau, kad jau šian-
dien turite skambinti Socialinės 
rūpybos skyriui ir pasakyti, kad 
jums reikalinga europinė para-
ma, kad įtrauktų jus į sąrašus. 
Nes kai ateina vasario mėnuo, 
visuomet yra koks penkias-
dešimt žmonių, kurie nespėjo 
pateikti dokumentų. Šie žmo-
nės patys turi pasiskambinti į 
Socialinės rūpybos skyrių arba 
kreiptis į savo seniūnijos socia-
linius darbuotojus, kad parama 
jiems būtų suteikta“, – kalbėjo 
Anykščių neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Aldona Šerėnienė.

Maisto išdalyta tonomis

priimk.lt skelbiama, jog šiais 
metais iš viso nepasiturintiems 
Lietuvos gyventojams bus išda-
lyta apie 5500 tonų maisto pro-
duktų ir 374 000 higienos pre-
kių, suskirstytų krepšeliais.

Maisto produktų ir higienos 
prekių krepšelius gali gauti tie 
gyventojai, kurių vidutinės mė-
nesio pajamos vienam šeimos 
nariui neviršija 1,5  Vyriausybės 
patvirtintų valstybės remiamų 
pajamų dydžio per mėnesį – 192 
eurų. Esant objektyvioms prie-
žastims, savivaldybių adminis-
tracijos nustatyta tvarka, parama 
gali būti skiriama, kai pajamos 
viršija 192 Eur  per mėnesį. Iš-
imties atvejus ir jiems taikomus 
dydžius nusistato kiekviena sa-
vivaldybė individualiai.

Maisto produktams ir higie-
nos prekėms įsigyti 2021–2023 
m. yra skirta 38 mln. Eur  Euro-
pos pagalbos labiausiai skurs-
tantiems asmenims fondo lėšų.

Paramą maisto produktais gauna net 
kas aštuntas anykštėnas

Neakivaizdininkai. Anykš-
čių rajono taryba 2021 metais 
posėdžiavo 12 kartų. Nebuvo 
surengtas nė vienas neeilinis 
posėdis. Iš 12 posėdžių vos 2 
vyko „gyvai“ posėdžių salėse, 
o 10 surengta nuotoliniu būdu. 
Taryba 2021 metais priėmė 350 
sprendimų.

Atsibodo. 5 Anykščių rajo-
no tarybos nariai - Regina Pa-
talauskeinė, Rita Kripaitienė, 
Kęstutis Jacunskas, Audronius 
Gališanka ir Dainius Žiogelis - 
2021 metais dalyvavo visuose 
tarybos posėdžiuose. 11 rajo-
nos Tarybos narių praleido po 
vieną posėdį. Pagal posėdžių 
lankomumą išsiskyrė Giedrutis 
Klimkevičius, kuris dalyvavo 
tik 4 iš 12 posėdžių. Chirur-
gas, TS(LKD) partijos atstovas 
G.Klimkevičius - vienintelis 
anykštėnas be pertraukų nuo pat 
1990-ųjų renkamas į savivaldy-
bės Tarybą.   

Štilis. Po 2019-2020 metais 
įvykusios didelės rajono seniū-
nų kaitos 2021-ieji buvo ramūs. 
Darbą tęsė visi 10 seniūnų. Jau-
niausiam seniūnui - Andrioniš-
kio seniūnui Rolandui Lančickui  
- 35-eri, vyriausiems - Anykščių 
seniūnui Eugenijui Pajarskui ir 
Skiemonių seniūnui Stasiui Ste-
ponėnui  - po 63-ejus.  

Rekordininkas. 3,7 promiles 
„įpūtęs“ vairuotojas 2021-ai-
siais pelnė girčiausio vairuoto-
jo, įkliuvusio Anykščių polici-
ninkams, „titulą“.  

Nežuvo. Anykščių rajono ke-
liuose autoįvykiuose 2021 me-
tais nežuvo nė vienas vairuoto-
jas.

Turtingas. Didžiausia bauda, 
teismo paskirta girtam vairuo-
tojui, 2021 metais įkliuvusiam 
Anykščių rajone, - 150 MGL, 
t. y. 7 500 eurų. Vairavimas ne-
blaiviems - turtuolių privilegija.

Trasa. Policijos pareigūnai 
labai daug laiko sugaišo važi-
nėdami tuo pačiu adresu. 2021 
metais dėl gautų pranešimų apie 
smurtą artimoje aplinkoje poli-
cijos pareigūnai  į tą pačią vietą 
vyko  42 kartus.

Įvertinimas. Portalo „Delfi“ 
ir žurnalo „Reitingai“ iniciatyva 
atliktas tyrimas „Tvari ir darni 
Lietuva“. Tarp tvariausių Lietu-
vos įmonių yra Anykščių rajone 
veiklą vykdančios UAB „Vaja 
farm“; AB „Anykščių kvarcas“; 
UAB „Pilnatvė“/ Odorata Gam-
tos Spa; UAB ESSPO. 

Kalendorius. 2022-ųjų metų 
„Anykštos“ kalendorius prenu-
meratorius pasieks su sausio 8 
dienos laikraščio numeriu. 
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2021- ieji „Anykštos“ puslapiuose
Baigiantis 2021 - iesiems, tradiciškai apžvelgiame, kuo 

šiais metais gyveno Anykščių rajonas, apie ką šiais metais 
rašė „Anykšta“.

Vilkas. Pirmajame 2021- ųjų 
„Anykštos“ numeryje pagrin-
dinė publikacija buvo apie me-
džioklės trofėją. Pirmąjį vilką 
2021- aisiais Anykščių rajone 
sumedžiojo Troškūnų medžio-
tojų būrelio narė Gintarė Jan-
kauskienė. 

Vardas. Iš Svėdasų kilusio 
verslininko Algimanto Čaplins-
ko įkurtos įmonės „Alauša“ 
pavadinimas lrt.lt ir Lietuvos 
pramoninkų konfederacijos in-
ternetiniuose puslapiuose vy-
kusiame balsavime skaitytojų 
buvo išrinktas gražiausiu lietu-
viškos įmonės pavadinimu.

Mažėjame. Sausio pradžio-
je apžvelgėme statistiką apie 
gyventojų skaičių Anykščių 
rajone per 2020 - uosius. Tais 
metais rajone mirė 543, o gimė 
123 žmonės.

Sentikiai.  Sausio 9 - ą ra-
šėme, jog Kultūros paveldo 
departamentas prieš sentikių 
Kalėdas padarė dovaną sen-
tikiams, į Kultūros vertybių 
registrą įrašęs Girelės cerkvę 
ir suteikęs jai regioninio reikš-
mingumo lygmens statusą.

Skiepai. Sausio 16 - ą rašėme 
apie kilusį skandalą, kai paaiš-
kėjo, jog pramogų kompleksas 
SPA „Vilnius Anykščiai“, ku-
riame yra restoranas, viešbutis, 
baseinas ir kt., laikomas asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga ir 
todėl jo darbuotojai, neskirs-
tant, kokį darbą jie dirba, buvo 
paskiepyti nuo koronaviruso 
anksčiau nei seni žmonės, ser-
gantys vėžiu ar diabetu. 

Vadovė. Sausio 16 - ą rašėme, 
kad naująja laikinąja Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktore paskirta Re-
nata Gudonienė. Vėliau ji tapo 
nuolatine vadove.

Susidomėjo. Sausio 26 - ą 
rašėme, kad Anykščių rajono 
savivaldybės administracija 
gavo raštą, kuriame Specialiųjų 
tyrimų tarnyba nurodė pateikti 
paaiškinimus dėl SPA „Vilnius 
Anykščiai“ darbuotojų skiepiji-
mo nuo Covid-19. STT aiškino-

si, ar prioritetinis SPA „Vilnius 
Anykščiai“ darbuotojų skiepiji-
mas buvo teisėtas.

Netektis. Sausio 26 - ą ei-
dama 84 - uosius metus mirė 
Anykščių rajono garbės pilietė, 
buvusi Anykščių rajono mero 
patarėja, daugelio Anykščių 
kultūros projektų idėjų kūrėja 
Bronė Lukaitienė. 

Sniegas. Sausio pabaigoje sti-
chija priminė apie save – sniegas 
tiesiog užvertė Anykščių rajoną. 
Vien per parą iškrito 19 centi-
metrų kritulių, o Anykščiuose 
sniego dangos sluoksnis siekė 
35 centimetrus. Sniegas laužė 
medžius, daug gyventojų liko be 
elektros energijos tiekimo.

Atsisakė. Vasario 2-ą rašėme, 
kad Anykščių rajono tarybos 
narės mandato atsisakė su Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos sąrašu į Tarybą išrinkta 
Renata Gudonienė, kurią pakei-
tė Seimo nario Tomo Tomilino 
padėjėja Regina Patalauskienė.

Slidinėjimas. Vasario 9 - ą 
rašėme, kad, nepaisydami bau-
dų už karantino režimo pažei-
dimus, paslidinėti ant Kalitos 
kalno atvyko ir kitų rajonų gy-
ventojų. Trims policija skyrė 
baudas. Priminsime, kad metų 
pradžioje buvo uždraustas ju-
dėjimas tarp savivaldybių be 
svarbios priežasties.

Gaisras. Vasario 17-ąją ra-
šėme, kad Skiemonių seniūni-
jos Vildiškių kaime kilusiame 
gaisre žuvo 63-ejų metų vyras 
ir į dešimtą dešimtį įkopusi jo 
motina.

Teisė. Vasario 23 - ią rašė-
me, kad Panevėžio apygardos 
teismas paskelbė, jog pripažino 
„Aukštaitijos siaurajam gele-
žinkeliui“ vadovavusį Vismantą 
Užalinską kaltu dėl didelės ver-
tės svetimo turto pasisavinimo, 
apgaulingo apskaitos tvarkymo 
ir dokumentų klastojimo.

Festivalis. Kovo 2 - ą rašėme, 
jog festivalio „Devilstone“ orga-
nizatoriai paskelbė, kad antrus 
metus iš eilės šis Anykščiuose 
daugelį metų vykęs sunkiosios 
muzikos festivalis atšaukiamas. 

Vakcinacija. Kovo 2- ą Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centre pradėjo veikti vakcinacijos 
nuo Covid-19 centras.

Netektis II. Kovo 6 - ą mirė 
gydytoja – pediatrė Ledina Ka-
ladienė. Gydytoja buvo viena iš 
tradiciniu tapusio S.Dariaus ir 
S.Girėno skrydžio per Atlantą 
minėjimo prie Puntuko akmens 
iniciatorių.

Pasiekimas. Kovo 9 - ą ra-
šėme, kad muzikos pedagogės 
Irenos Meldaikienės auklėtinis 
Matas Niaura nuotoliniame 
Amerikos jaunųjų muzikantų 
sąjungos konkurse 11-14 metų 
amžiaus pianistų kategorijoje 
laimėjo trečiąją vietą.

Mokestis. Kovo 16 - ą ra-
šėme, kad Anykščių rajono 
savivaldybė paskelbė apie ke-
tinimus įvesti 1 euro turisto 
„pagalvės mokestį“.

Bilietas. Nuo kovo 20 - os 
įvestas privalomas bilietas no-
rint apsilankyti Lajų take. Iki 
tol mokestis  buvo laikomas sa-
vanorišku.

Netektis III. Kovo 26 - ą 
Anykščių ligoninėje mirė daili-
ninkas, buvęs dailės mokytojas 
Alvydas Latėnas.

Išteisino. Kovo 27- ą paskel-
bėme, jog Panevėžio apygardos 
teismas išteisino Troškūnų Švč. 
Trejybės parapijos kleboną 
Saulių Filipavičių dėl kaltini-
mo aplaidžiai tvarkius parapi-
jos buhalterinę apskaitą ir savo 
ūkio apskaitą.

Pareigos. Balandžio 12 - ą 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėja pradėjo 
dirbti Vaida Jucienė, kuri iki 
tol buvo Istorijų dvarelio kul-
tūrinių veiklų koordinatorė ir 
organizatorė. 

Gaisras II. Balandžio 14 -os 
naktį Kavarsko seniūnijos Bu-
drių kaime kilo gaisras, sukrėtęs 
visą šalį. Liepsnose žuvo trys 

vaikai ir dvidešimtmetė mergi-
na. Užuojautą dėl gaisro pareiškė 
pats Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Gitanas Nausėda.

Gydytoja. Tradiciniuose 
„Anykštos“ ir Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
organizuotuose populiariausių 
Anykščių metų medikų rinki-
muose gydytojų kategorijoje 
populiariausia išrinkta šeimos 
gydytoja Dalia Kazlauskienė, o 
populiariausia slaugytoja tapo 
Asta Bartulienė.

Lenta. Balandžio 30 - 
os„Anykštoje“ anonsavome, 
kad, pažymint Lietuvos social-
demokratų partijos 125- metį, 
Vilniuje, ant Totorių g. 3 namo 
sienos, bus atidengta atminimo 
lenta iš Užunevėžių (Kurklių 
seniūnija) kilusiam Lietuvos 
nepriklausomybės Akto signa-
tarui Steponui Kairiui.

Šildymas. Gegužės 4 - ą ra-
šėme, kad 2020-ųjų šildymo 
sezonas Anykščiuose rekor-
diškai ilgas. Tuometinis UAB 
„Anykščių šiluma“ vadovas 
Virginijus Vaičiulis komentavo, 
kad tokio ilgo šildymo sezono 
neatsimena.

Medalis. Motinos dienos pro-
ga Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Gitanas Nausėda ordi-
no „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medaliu apdovanojo Anykščių 
rajono tarybos narę, mokytoją 
Dangirą Nefienę. 

Nerems. Gegužės 6 - ą 
Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros tarybos posėdyje 
pranešta, kad Lietuvos naci-
onalinės UNESCO komisijos 
sekretoriatas šiemet nerems 
Anykščių rajono savivaldybės 
siekio tapti pasaulinio litera-
tūros tinklo nare. Ši istorija 
sulaukė rezonanso net su naci-
onalinės UNESCO komisijos 
sekretoriato atsaku.

Kultūra. Į Anykščių kultūri-
nį gyvenimą grįžo kultūrologas, 
muziejininkas Vytautas Balčiū-
nas. Gegužės 6 - os Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros 
tarybos posėdyje nuspręsta jį 
deleguoti į Kultūros tarybą.

Maršas. Gegužės 15 - ą Vilniu-
je vyko „Didysis šeimos gynimo 
maršas 2021“, kuriame dalyvavo 

ir anykštėnai. Į didžiulį mitingą, 
Utenos policijos komisariato 
duomenimis, iš Anykščių išvy-
ko bent jau viena 18 automobi-
lių automobilių kolona.

Šviesoforai. Gegužės 22 - ą 
rašėme apie naujus šviesoforus 
Anykščių mieste. Ant šviesoforų 
atsiradus papildomoms sekcijoms 
su žaliomis rodyklėmis dažnas 
anykštėnas važiuodamas sankry-
ža sutriko ir ties šviesoforais kilo 
šioks toks eismo chaosas. Vėliau 
prie šviesoforų buvo pritvirtinti 
papildomi paaiškinimai, kaip ir 
kur galima važiuoti pagal atnau-
jintų šviesoforų signalus.

Gaisras III. Dar vienas žmo-
gaus gyvybės pareikalavęs 
gaisras Anykščių rajone kilo 
gegužės 21- ą dieną. Bičionių 
kaimo vienkiemyje žuvo 62- 
ejų metų vyras.

Mokslininkas. Gegužės 25 - 
ą rašėme apie pasaulinio lygio 
mokslininką semiotiką, pro-
fesorių Algirdą Julių Greimą. 
Profesorius vaikystėje gyveno 
Kunigiškiuose.

Partnerystė. Gegužės 29 - os 
„Anykštos“ numeryje rašėme 
apie balsavimą dėl partnerystės 
įstatymo. Nors įstatymo pro-
jektas buvo grąžintas tobulinti, 
bet po balsavimo karščiausios 
aistros kilo dėl Anykščiuose 
(Deltuvos šiaurinėje apygardo-
je) į Seimą išrinkto tuometinio 
„valstiečio“ Tomo Tomilino 
balsavimo. Seimo narys balsavo 
už įstatymą ir sulaukė griežtos 
partijos pirmininko Ramūno 
Karbauskio kritikos. Greitai po 
balsavimo „valstiečių“ frakcija 
Seime skilo.

Nuosprendis. Birželio 1- ą 
rašėme, kad Panevėžio apygar-
dos teismas Anykščių gyven-
toją dėl naujagimio nužudymo 
nuteisė aštuonerių metų laisvės 
atėmimo bausme. Priminsime, 
kad kūdiko kūnelis buvo rastas 
lauko tipo išvietėje, teismo me-
dicinos ekspertai nustatė, kad 
išnešiotas ir sveikas gimęs kū-
dikis mirė uždusęs dėl išorinės 
kliūties orui įkvėpti.

Elektrinės. Birželio 1- ą lau-
kuose, šalia Staškūniškio, vyko 
vėjų elektrinių parko statybų 
pradžios iškilmės. 

Garbė. Birželio 2- ą posėdžia-
vusi Anykščių rajono Garbės 
piliečio vardo suteikimo komi-
sija nusprendė Garbės piliečio 
vardą suteikti A.Baranausko ir 
A.Vienuolio – Žukausko me-
morialinio muziejaus direktoriui 
Antanui Verbickui.

(Nukelta į 7 psl.)
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2021- ieji „Anykštos“ puslapiuose

(Atkelta iš 6 psl.)

Tuoktuvės. Birželio 15 - ą 
anonsavome, kad Anykščių ra-
joną savo tuoktuvėms pasirinko 
žinomi atlikėjai Jeronimas Mi-
lius ir Karina Krysko.

 Tyrė. Birželio 19 - ą rašė-
me, kad Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius savo 
potvarkiu sudarė komisiją sa-
vivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybos vadovo Artūro Juozo 
Lakačausko galimam tarnybi-
niam nusižengimui tirti.

Motokrosas. Birželio 19 – 20 
dienomis Mickūnų trasoje (De-
beikių seniūnija) vyko Lietuvos 
motokroso čempionato II etapo 
varžybos, kuriose startavo net 
256 sportininkai.

Knyga. Birželio 22 - ą Anykš-
čių L. ir S.Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje pristatyta muzieji-
ninko Raimondo Guobio knyga 
„Anykščių krašto šauliai“.

Diplomas. Liepos 1 dieną 
Vilniaus universitete, Šv. Jonų 
bažnyčioje, Atminties diplomas 
buvo įteiktas 93 - ejų metų ka-
varskietei mokytojai Eleonorai 
Vincentai Žemaitienei, kuri 
1948 metais buvo įstojusi į VU, 
bet iš studentų sąrašų buvo pa-
šalinta dėl nutylėto sesers trem-
ties fakto.

Vėliava. Liepos 20 - ą ra-
šėme, kad iš 37 Tokijo olim-
pinėse žaidynėse startuosian-
čių Lietuvos atstovų – net du 
anykštėnai. Tai  sunkiaatletis 
Arnas Šidiškis ir plaukikas 
Giedrius Titenis.

Paminklas. Liepos 24 - ą ra-
šėme, kad Anykščių bažnyčios 
šventoriuje atidengtas pamin-
klinis kryžius pokario kovų 
moterims – partizanėms ir ry-
šininkėms, žuvusioms 1944 – 
1953 metais. Beje, ruošiantis 

statyti šį paminklą buvo rastas 
žemėje gulėjęs XVIII amžiaus 
bažnyčios varpas.

Pašalino. Liepos 30 - ą Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
taryba nusprendė pašalinti Tomą 
Tomiliną iš partijos. 

Reforma. Rugpjūčio 3 - ią 
rašėme, kad Anykščių rajono 
savivaldybėje vyko pasitarimas 
dėl numatomos sveikatos apsau-
gos sistemos reformos, kuriai 
įvykus Anykščių medicinos įs-
taigos būtų sujungtos į vieną.

Sukčiai. Rugpjūčio 7 - ą ra-
šėme apie internetinius sukčius. 
Jie paspendė spąstus Anykščių 
rajono tarybos nariui, verslinin-
kui Lukui Pakelčiui. Sukčiai jau 
buvo išvilioję beveik 250 tūks-
tančių eurų, bet nespėjo nei jų 
nusiimti, nei paslėpti. Įsikišus 
teisėsaugai, verslininkas pinigus 
sugebėjo atgauti.

Riaušės. Rugpjūčio 10 - ą prie 
Lietuvos Respublikos Seimo iš 
pradžių taikiai vykęs mitingas 
vakare peraugo į riaušes. Rašė-
me apie mitinge dalyvavusius 
anykštėnus, politikų, žurnalistų 
ir mokslininkų įvykių vertini-
mus. 

Karaliai. Rugpjūčio 19 - ą 
Anykščių menų centre vyko 
kultūros vakaras „Karališka-
sis Žygimanto Augusto portre-
tas“, kuriame pirmą kartą gyvai 
anykštėnams pristatyta karališ-
kųjų Anykščių vystymo idėja.

Įvertinimas. Buvusiam 
Anykščių klebonui, kanaunin-
kui ir Anykščių rajono Garbės 
piliečiui Stanislovui Krum-
pliauskui zarasiškiai skyrė Za-
rasų savivaldybės Dominyko 
Bukonto premiją, kurią įteikė 
per Žolinę.

Vakaras. Rugpjūčio 19 – 21 
dienomis Anykščiuose vyko 14- 

Kūrinys. Birželio 8 - ą rašėme, kad ant Anykščių A. Baranaus-
ko aikštėje esančio namo sienos atsirado gatvės meno kūrinys, 
kuriame įamžinta poetė Miriam Libenzon.

asis kultūros festivalis „Purpuri-
nis vakaras“.

Saulė. Anykščių rajono tary-
ba rugpjūčio 26-tą pritarė sau-
lės šviesos elektrinių Troškūnų 
seniūnijoje specialiajam planui. 
Parkui planuojama 117,85 ha te-
ritorija, parkas pretenduoja būti 
didžiausiu saulės elektrinių par-
ku Pabaltijo šalyse.

Knyga II. Gamtininkas, 
Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius išleido knygą 
„Imunitetą stiprinantys augalai“. 
Knyga išėjo dideliu 10 tūkstan-
čių egzempliorių tiražu.

Rekordas. Rugpjūčio pa-
baigoje užregistruotas naujas 
Lietuvos rekordas – didžiausias 
Lietuvos labirintas, suformuotas 
kukurūzų lauke. Labirintas buvo 
sukurtas Anykščių seniūnijos 
Skapiškių kaime. Labirinto au-
torius – UAB „Adovis“ direkto-
rius Deividas Dilys.

Kinas. Rugsėjo 2- ą Anykš-
čiuose startavo XII- asis do-
kumentinių filmų festivalis 
ADOX.

Vilkai. Rugsėjo 4 - ą rašėme 
apie vilkų išpuolius prieš nami-
nius gyvūnus. Nuo metų pra-
džios iki rugsėjo buvo fiksuoti 
29 išpuoliai, buvo sudraskytos 
63 avys, 3 telyčios ir 2 ožkos.

Garbė II. Telšių rajono savi-
valdybės taryba anykštėnui, Vil-
niaus dailės akademijos Telšių 
fakulteto profesoriui Romualdui 
Inčirauskui suteikė Telšių mies-
to Garbės piliečio vardą.

Netektis IV. Rugsėjo 9 dieną 
mirė 92- ejų metų sulaukęs bu-
vęs Anykščių rajono Vykdomo-
jo komiteto pirmininkas Alber-
tas Budavičius.

Premija. Rugsėjo 18 - ą Juozo 
Tumo - Vaižganto gimtuosiuose 
Malaišiuose filosofui, prozinin-
kui, dramaturgui Arvydui Juo-
zaičiui įteikta 20 - oji Vaižganto 
premija. 

Obelys. „Anykščių vyno“ 
darbuotojai per Obuolinių šven-
tę  95- ojo gamyklos gimtadie-
nio proga Anykščiuose pasodino 
daugiau nei 50 įvairių rūšių obe-
lų, simboliškai papuošę Obelų 
gatvę.

Viceministras. Spalio 2-ą 
pranešėme, kad anykštėnas 
dr.Audrius Bitinas paskirtas So-
cialinės apsaugos ir darbo vice-
ministru. 

Klinika. Spalio 4 - ą Anykš-
čiuose pradėjo veikti privati kli-
nika „Medicinos namai“.

Mokytoja. Spalio 5 - ą, mi-
nint Tarptautinę mokytojų die-
ną, Anykščių geriausia metų 
mokytoja paskelbta Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos fizi-
kos mokytoja metodininkė Vla-
da Dovydėnienė.

Prisiminimai. Spalio 7 - ą 
Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje pristatyta 
„Strolių giminės knyga“. Kny-
gos leidėjas ir redaktorius – Vir-
ginijus Strolia, Anykščių Garbės 
ambasadorius Ukrainoje, autorė 
– Vanda Strolaitė – Zinienė.

Bėgimas. Spalio 9 - ą Šimo-
nių girioje, prie Priepado ežero, 
vyko tradicinis Lietuvos laisvės 
kariams pagerbti skirtas bėgi-
mas Algimanto apygardos parti-
zanų kovų takais. 

Kortelė. Spalio 14 - ą Anykš-
čių rajono savivaldybėje prista-
tyta Anykštėno kortelės koncep-
cija. 

Paroda. Valdovų rūmuose 
Vilniuje spalio 19 - ą atidaryta 
tarptautinė paroda „Kad Tėvy-
nė gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 
1791 m. konstitucijos epocho-
je“, kurioje eksponuotas Anykš-
čių menų centre saugomas XIX 
a. pradžios Johano Baptisto 
Lampio Vyresniojo nutapytas 
kunigaikščio Pranciškaus Sa-
piegos portretas.

Jubiliejus. Spalio 30 - ą 
Anykščių kultūros centre liau-
diškų šokių ansamblis „Gojus“ 
(vadovė Jūratė Uselienė) šventė 
30- ties metų jubiliejų. 

Premija II. Lapkričio 8 - ą 
Anykščių kultūros taryba išrin-
ko Teresės Mikeliūnaitės kultū-
ros premijos laureatą. Juo tapo 
pedagogas, kraštotyrininkas 
Gintaras Ražanskas.

Istorija. Lapkričio 13 - ą pu-
blikavome anykštėno istoriko 
dr. Tomo Baranausko straipsnį 
„Anykščiai Kazimiero Jogailai-
čio laikais“, kuriame istorikas 
nagrinėjo pirmojo Anykščių pa-
minėjimo klausimą. 

Kuriozas. Lapkričio 16 - ą 
rašėme apie vilkų medžioklę. 
Kurioziška tai, kad vienas vilkas 
Anykščių rajone buvo rastas nu-
trenktas automobilio. 

Ženklas. Lapkričio 19 - ą 
Anykščių Šv.Mato bažnyčioje 
atidengtas ir pašventintas at-
minimo ženklas Anykščiuose 
kunigavusiam monsinjorui Al-
bertui Talačkai. Ženklą pašven-
tino Panevėžio vyskupas Linas 
Vodopjanovas, ženklo autorius 
– Romualdas Inčirauskas.

Kritikavo. Lapkričio 25 - ą 
vykusiame Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos posėdyje 
tarybos narė Dangira Nefienė 
žėrė kritiką Kalėdų rezidencijo-
je įsikūrusiam Kalėdų seneliui: 
„Nežinau, ar jūs žinote, ką da-
rys tas Kalėdų senelis, nes ne-
žinau, ar drįsčiau rekomenduoti 
tai, kas buvo pernai“, - kalbėjo 
politikė.

Eglė. Gruodžio 4 - ą įžiebta 
Anykščių miesto kalėdinė eglė. 

Premija III. Gruodžio 9 - ą 
Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje Antano Ba-
ranausko literatūrinė premija 
įteikta poetei Reginai Katinai-
tei – Lumpickienei.

Sušvito. Gruodžio 11 - ą 
Troškūnuose sušvito Kalėdų 
troškimų miestelis vaikams, o 
VšĮ „Siaurasis geležinkelis“ į 
šventę atgabeno būrį svečių. 
Švytinčiu Siauruku lankytojai 
į Troškūnus bus gabenami iki 
Trijų Karalių.

Skyrius. Gruodžio 11 - ą 
Anykščiuose įsikūrė Lietu-
vos žaliųjų partijos skyrius. 
Skyriaus pirmininku išrinktas 
anykštėnas, Utenos kolegijos 
studentas, 23- ejų Ainius Straz-
das.

Rečitalis. Gruodžio 15 - ą 
Anykščių koplyčioje – Pasau-
lio anykštėnų kūrybos centre 
rečitalį surengė pianistė Milda 
Daunoraitė. Jauna anykštietė 
studijuoja prestižinėje Kara-
liškojoje muzikos akademijoje 
Londone (Jungtinė karalystė) ir 
yra daugelio konkursų laureatė.

Potvynis. Per Šv.Kalėdas, 
gruodžio 25-26 dienomis, 
Šventosios upės vandens lygis 
Anykščiuose pakilo 2 metrus 
40 centimetrų. Upė užliejo kai-
riojo jos kranto takus bei Tilto 
gatvės mažosios architektūros 
elementus. Kokią žalą potvynis 
padarė, paaiškės tik po to, kai 
nutirps ledas.  
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Kalėdų rezidencija šiemet populiaresnė Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, Istorijų dvarelyje, įsikūrusios Kalėdų rezidencijos startas šiais metais sė-
kmingesnis nei praėjusiais. Per pirmąją savaitę su Kalėdų seneliu susitikti panoro beveik 
dvigubai daugiau šeimų nei pernai per visą mėnesį.

Kalėdų rezidencija duris 
lankytojams atvėrė gruodžio 
5 dieną. Per pirmąją  Kalėdų 
rezidencijos darbo savaitę joje 
apsilankė 260 asmenų, iš jų – 
116 vaikų, informavo Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiu-
lių viešosios bibliotekos direk-
torius Romas Kutka.

R.Kutka sakė, kad už parduo-
tus bilietus uždirbta 521 Eur.

Pernai Kalėdų rezidencijoje 
apsistojęs Kalėdų senelis dėl 

koronaviruso pandemijos su 
šeimomis galėjo bendrauti tik 
telefonu. Tuomet su Kalėdų 
seneliu pasikalbėti panoro vos 
150 vaikų. Kelias minutes trun-
kantis pokalbis pernai, kaip ir 
šiemet, kainavo 2 Eur, tad už 
telefoninius pokalbius pavyko 
surinkti tik 300 Eur.

Priminsime, kad iš kai kurių 
Anykščių rajono tarybos narių 
Kalėdų rezidencijoje dirbantis 
Kalėdų senelis sulaukė kritikos 

šeštąjį sezoną.
Pasiteiravus, kas teikia dau-

giausia džiaugsmo, kuriant Kalė-
dų senelio personažą, L.Pauliukas 
sakė, kad „vaikų nuoširdumas“.

L.Pauliukas sakė, kad į Ka-
lėdų rezidenciją užsukančių 
interesantų neskaičiuoja. „Sa-
vaitgaliais daugiau lankosi 
šeimos, o darbo dienomis – 
mokyklos, darželiai, įstaigos“, 
- nurodė jis.

Kalėdų senelis sakė, kad 
pas jį ateinantys vaikai svajo-
ja apie labai įvairias dovanas, 
tarp kurių dominuoja „mašiny-
tės, lėlytės“ ir kitos.

L.Pauliuko pasiteiravome ir 
apie tai, ar, jo manymu, būna 

blogų Kalėdų senelių. „Viskas 
priklauso nuo požiūrio. Aš blo-
gų nesutikau“, - teigė jis.

Pasidomėjome ir tuo, ką Ka-
lėdų senelis L.Pauliukas veikia 
po to, kai didžiosios metų šven-
tės pasibaigia. „Gyvenime užsi-
imu aplinkos tvarkymo darbais 
– kerpu gyvatvores, geniu me-
džius, įrenginėju vejas, o laisva-
laikiu vaidinu teatre“, - atskleidė 
pašnekovas.

Kalėdų rezidencija Istorijų 
dvarelyje veiks iki sausio 7 die-
nos. Interesantų čia laukiama 
septynias dienas per savaitę. 
Kalėdų senelis trumpam atsi-
pūsti galės tik per Kūčias ir pir-
mąją Naujųjų metų dieną.

Kalėdų rezidenciją šiemet būta minčių iškelti į kitą vietą, tačiau 
ji liko Istorijų dvarelyje.

dėl savo darbo. Jam buvo prie-
kaištaujama, kad nemoka įdo-
miai bendrauti su vaikais. Bi-
bliotekos direktorius R.Kutka 
sakė, kad į tokias politikų repli-
kas jis reagavo ramiai.

„Kalėdų senelio darbas reika-
lauja auksinės kantrybės. Kie-
kvieną dieną tą patį ir tą patį - 
visą mėnesį nuo ryto iki vakaro. 
Kokiam vaikui gal ir nepataikė. 
Ką darysi“, – sakė R.Kutka.

Kalėdų rezidencijos įrengi-
mui šiemet iš Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto skirta 
beveik 7 tūkst. Eur. Ar ji šie-
met taps pelninga, paaiškės 
jau kitais metais. Bibliotekos 
direktorius R.Kutka sakė, kad 
žinia apie Kalėdų rezidenciją 
visos Lietuvos šeimoms pa-
grindinai skleidžiama sociali-
niais tinklais, tad jais nesinau-
dojančių gali ir nepasiekti.

„Anykšta“ susisiekė su Kalė-
du rezidencijoje Kalėdų senelio 
personažą kuriančiu rokiškėnu 
Linu Pauliuku. Šis prisipažino, 
kad Kalėdų seneliu dirba jau 

Gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai 
sveikiname mamą, močiutę ir linkime daug 
gražių akimirkų kasdienybėje.
Tegul bėgantys metai ir smilkiniuose 
pražydusios sruogos niekada nepakeičia akių 
ir širdies šilumos.
Tegul gyvenimo kelias būna ilgas ir šviesus.

75 - ojo jubiliejaus proga
Oną KupriOnienę sveikina 

dukros Jolanta ir Žydrė su šeimomis bei anūkai Martyna, Andželika ir Jogaila.

Investuotojus labiausiai domina baseinas

Atkelta iš 3 psl.)

„Nutolusi vieta; nėra patogaus 
parkingo ir susisiekimo su miesto 
centru; aplinkui yra gyvenamųjų 
namų, todėl gali kilti problemų 
vykdyti nuolatinę koncertinę vei-
klą; Dainuvos slėnis yra regioni-
nio parko teritorijoje, todėl nėra 
aiškios galimybės dėl to, ar bus 
galima vykdyti statybas, statyti 
laikinus statinius; aplink Dainu-
vos slėnį yra įsikūrusių sodybų, 
netoliese  yra viešbutis. Išlieka 
rizika dėl triukšmo reguliavimo; 
slėnio scenos teritorija yra atvira, 
ją sunkiau aptverti, valdyti srau-

lingos ženklios lėšos - ne vienas, 
ne du ir ne trys milijonai, norint iš 
jų ką nors „išlaužti“. Savivaldybė 
tai gali daryti, bet klausimas yra 
paprastas – ar savivaldybė turi 
savų resursų, ar turi galimybę 
skolintis? Turbūt kad neturi. Tad 
šioje vietoje esama alternatyvos, 
kuria naudojasi visa Lietuva ir pa-
saulis. Ateina privatus investuo-
tojas, investuoja į savivaldybės 
objektą, neprarandant savivaldai į 
jį nuosavybės teisės, o tai yra labai 
svarbu, nes tai priešinga kažko-
kiam „parceliavimui“. Mes gali-
me nieko nedaryti, bet su kokiais 
resursais per artimiausius dešimt 
metų mes galime pasiekti prover-
žį turizmo, kultūros ir bet kurioje 
kitoje srityje?“ - klausė jis.

L.Pakelčiui antrino ir Demo-
kratų frakcijos narys Vygantas 
Šližys. „Ateis toks laikas, kai 
mes norėsime, kad kas nors at-

eitų iki to objekto, bet niekas 
neateis. Geriau, kad iki tokio 
dalyko neprieitume. Visą laiką, 
jei atsiranda investuotojas, kuris 
turi gerų idėjų, tai duoda didesnę 
naudą tiek pačiam rajonui, tiek ir 
gyventojams. Yra blogų pavyz-
džių dėl viešojo ir privataus sek-
toriaus partnerystės,  nuvilnijusių 
per visą spaudą, bet yra ir šimtai 
gerų pavyzdžių, kurie puikiai 
veikia, bet mes nelabai apie juos 
girdime. Nereikia sustoti, reikia 
eiti į priekį“, - dėstė V.Šližys.

Privalumas – konsultacijos 
su verslu

Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis posėdyje domė-
josi, kiek Anykščių rajono savi-
valdybei kainuoja jau nebe pirma 
studija dėl viešojo ir privačiojo 
sektoriaus partnerystės projektų. 
Į šį klausimą jam atsakė Anykš-
čių rajono savivaldybės Investi-

cijų ir projektų valdymo skyriaus 
specialistas Mantas Vaičiulevi-
čius. Jis sakė, kad  pirmoji studija 
kainavo 10 tūkst. Eur, o antroji – 
iki 6 tūkst. Eur.

„Investicinių projektų rengi-
mas savivaldybei būtų kainavęs 
ženkliai daugiau. Nedarant kon-
sultacijų su verslu, kurios buvo 
daromos dabar, tie projektai 
gula į stalčius arba koreguojami 
dešimtis kartų“, - pabrėžė jis.

Prie minėtų projektų temos 
Anykščių rajono taryba žada su-
grįžti, kai bus svarstomas 2022 
metų Anykščių rajono savival-
dybės biudžetas. Jame turės būti 
numatytos lėšos investicinių 
projektų rengimui, tad anykš-
tėnų išrinktieji turės galutinai 
apsispręsti, ties kuriais viešojo 
ir privačiojo sektoriaus partne-
rystės projektais apsistoti.

Daugiau apie paskutinį 2021 
metų Anykščių rajono tarybos 
posėdį – kituose numeriuose.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas Lukas Pakeltis 
mano, kad viešojo ir priva-
čiojo sektoriaus partnerystės 
projektai Anykščiams suteiks 
proveržį.

tus“, - rašoma tyrimo apžvalgoje.
Tyrimo išvadose, pateiktose 

Anykščių rajono savivaldybei, 
UAB „Peritus sprendimai“ kons-
tatavo, kad konkretaus investuo-
tojų susidomėjimo susilaukė ba-
seinas „Bangenis“ su statiniais, 
bei rekomendavo koronaviruso 
pandemijos laikotarpį išnaudo-
ti investicinių projektų paren-
gimui, o konkursus skelbti ne 
anksčiau kaip po pusmečio.

Savivaldybei taip pat reko-
menduota suformuoti Anykščių 
projektų portfelį, siekiant pri-
statyti aiškų plėtros planą.

UAB „Peritus sprendimai“ at-
stovas D.Šiaudinis Anykščių ra-
jono tarybos nariams taip pat de-
monstravo skaidres su įvairiuose 
pasaulio miestuose įgyvendintais 
projektais ir siūlė semtis idėjų iš 
jų. Pavyzdžiui, Anykščiuose, kaip 
Ispanijos Valjodalido mieste, ša-
lia upės įrengti įspūdingo dydžio 
dirbtinį smėlio paplūdimį arba su-
kurti dirbtinių krioklių parką, ko-
kių Lietuvoje dar niekur nesama.

Žadėjo turto „neišparceliuoti“

Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Lukas Pakeltis posėdyje 
kalbėjo, kad viešojo ir privačio-
jo sektorių partnerystės projektai 
Anykščiams bus naudingi ir sa-
vivaldybės turtas nebus „išpar-
celiuotas“, kaip tai bandė įžvelgti 
opozicijos atstovai.

„Atrinkti gyvybingi objektai, 
kuriuos galima plėsti. Tam reika-

Rokiškėnas Linas Pauliukas Kalėdų seneliu dirba jau šeštą sezoną.
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Kitas Norbertas per karą būtų gyvenęs Lietuvoje
(Atkelta iš 1 psl.)

- Kuris Lietuvos istorinis lai-
kotarpis Jums įdomiausias? 

- Įdomūs yra daugelis laikotar-
pių, tačiau taip jau nusistovėjo, 
kad profesiškai daugiausia nagri-
nėju XX a. pirmąją pusę, o šiaip 
dar labai patinka kartkartėmis 
nusikelti į XVIII a. pabaigą – bet 
labiau jau taip, diletantiškai.

- Kuo išskirtina tarpukario 
Lietuvos istorija, ko galima iš 
jos pasimokyti?

- Tarpukario Lietuvos Respu-
blika visoje mūsų valstybingu-
mo tradicijoje užimą svarbiausią 
dalį – joje atrasta ir susidomėta 
viduramžių Lietuvos istorija, 
kunigaikštiškais laikais, be to, 
ana respublika paklojo pamatus 
Kovo 11-osios epochai. Jei ne 
tarpukaris ir jo valstybingumo 
patirtys, greičiausiai Sausio 13-
osios pergalės neturėtume ir bū-
tume geopolitinėje klampynėje 
tarp Moldovos, Ukrainos, Balta-
rusijos ir, žinoma, Rusijos dujo-
tiekių ar karinių įgulų. Ko verta 
mokytis iš tarpukario? Nemanau, 
kad tai buvo geresni laikai, be 
to, dabar gyvename geriausiais 
apskritai per visą savo istoriją. 
Nebent galėtume pasimokyti 
didesnio optimizmo galvodami 
apie ateitį, daugiau ryžto atlie-
kant vieną ar kitą reformą. 

- Kaip atrodė tarpukario 
Lietuvos ekonomika, kas su-
darė šalies ekonominį pagrin-
dą, kokios ekonominės sritys 
buvo išvystytos geriausiai, o 
kuriose atsilikome nuo kai-
mynų?

- Vyraujanti ir pagrindinė 
ekonomikos sritis buvo žemės 
ūkis ir jos produkcijos perdirbi-
mas. Nors žemės ūkis tik žen-
gė pirmuosius modernizacijos 
žingsnius, tačiau jo produkcijos 
perdirbimas jau buvo gana šiuo-
laikiškas ir pažangus. „Maisto“ 
ir „Pienocentro“ bendrovės, ku-
rios tuo užsiėmė, buvo gana ge-
rai vadybiškai sutvarkytos. Šios 
įmonės buvo tam tikra valsty-
bės vitrina, kitose srityse, ypač 
pramonėje, Lietuva atsiliko nuo 
visų kaimynų, net ir nuo Latvi-
jos. Į pastarąją kiekvieną vasarą 
išvykdavo uždarbiauti apie 20 
tūkst. darbininkų iš Lietuvos. 
Kita vertus, planuota, kad iki 
1970-ųjų ši situacija pasikeis 
– žymiai išaugs miestai, smul-
kioji pramonė. Paradoksas, kad 
sovietai iki 1970-ųjų tai forma-
liai ir pasiekė, tik susitelkę į 
stambiąją ir karinę pramonę.

- Plačiai žinoma, kad tarpu-
kario Lietuva buvo lėktuvus 
gaminanti šalis. O ar buvo 
bandymų organizuoti kitų su-
dėtingų mechanizmų (pavyz-
džiui, automobilių) gamybą? 

Kas pavyko, o kas ne?
- Tikslumo dėlei reikėtų pa-

sakyti, kad lėktuvai Lietuvoje 
buvo konstruojami. Svarbios 
jų dalys, pavyzdžiui, varikliai, 
buvo importuojami. Nepaisant 
to, generolo Antano Gustaičio 
projektuoti lėktuvai ANBO 
buvo tikrai geri ir dėl jų nebuvo 
gėda visos Europos kontekste. 
1940 m. daugiau nei pusė visų 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
lėktuvų sudarė ANBO – nuo 
žvalgybai skirtų iki lengvųjų 
bombonešių. Iš viso apie 60. 
Tam tikros automobilių dalys 
jau buvo gaminamos, bet apie 
visos apimties jų gamybą, ma-
tyt, kalbėti sunku, nebent atei-
tyje koks Fiat‘as būtų tiesiog 
perkėlęs gamyklą į Lietuvą.

- Kaip vertintumėt prezi-
dento Antano Smetonos vai-
dmenį tarpukario Lietuvoje? 
Ar turėjo šalis kokią nors 
realią alternatyvą autoritari-
niam valdymui? 

- Kaip rodo tuometinės Eu-
ropos pavyzdžiai – alternaty-
vų autoritariniam valdymui 
nebuvo daug. Antanas Sme-
tona, manau, buvo geriausias 
variantas blogoje autoritari-
nėje situacijoje. Išsilavinęs, 
nuosaikus, nemėgstantis jokių 
revoliucijų, sukaupęs politinės 
patirties, iki atėjimo į valdžią 
negarsėjęs kaip populistas, 
daug dėmesio skyręs švietimui 
ir kultūrai, atviras Vakarų idė-
joms.  Svarbu, kad jo valdymo 
metu šalyje neleista plėtotis 
nei komunistams, nei tuo metu 
populiariems fašistams – jiems 
simpatizavo ir dalis tautininkų. 
Galima sakyti, kad demokratija 
Lietuvoje buvo sustabdyta, bet 
ne užgniaužta. Akivaizdu ir tai, 
kad šalyje radosi nemažai pri-
sitaikėlių, karjeristų, nes autori-
tarinės valdžios aplinka tam itin 
tinkanti. 

- Europoje tarpukaris – au-
toritarinių režimų klestėji-
mo laikmetis. Kaip manote, 
kodėl daugelis po Pirmojo 
pasaulinio karo gimusių vals-
tybių neišlaikė demokratijos 
egzamino?

- Demokratija ir parlamen-
tarizmas daugeliui šalių atrodė 
kaip idealas, kuris gali išspręsti 
visas problemas. Tačiau rea-
lybėje tai įnešė daug chaoso, 
tariamo susiskaldymo, nepa-
stovumo, todėl demokratinės 
sistemos viena po kitos griuvo. 
Tai parodė, kad su demokratija 
reikia daug ir intensyviai dirbti, 
turi keistis gyventojų santykis 
su valdžia, politinis išprusimas. 
Buvę baudžiauninkai per vie-
ną naktį negalėjo tapti stipriais 
demokratais. Kita vertus, da-
lis autoritarinių režimų išlaikė 
dalį demokratinių elementų, 

Lietuvos, Latvijos, Estijos ar 
Lenkijos sistemos nė iš tolo ne-
prilygo tam, kas vyko SSRS ar 
Vokietijoje. 

- Ar be tarpukario Lietuvos 
būtų buvusi Kovo 11- osios 
Lietuva?

- Kaip ir minėjau – ji būtų, 
bet visiškai kitokia. Būtume 
kažkuriame tarpiniame varian-
te tarp Sakartvelo, Armėnijos, 
Baltarusijos, Ukrainos ar Mol-
dovos. Kovo 11-ąją parlamenta-
rai žinojo, kaip atrodo Lietuvos 
valstybė, kaip ji veikia, kokius 
jausmus ji sukelia. Didelė dalis 
jų dar ir buvo gimę anoje vals-
tybėje. Tai didžiulis impulsas.

- Tiriate archyvus, atsimi-
nimus, susirašinėjimus – ar 
tarpukario žmonių mąsty-
mas, pomėgiai ir interesai (jei 
neskaičiuotume šiandieninių, 
technikos suteiktų privalu-
mų) labai skyrėsi nuo dabar-
tinių žmonių?

- Iš esmės žmogus nelabai 
pasikeitė. Pavyzdžiui, baimės: 
anuomet galvota, kad dėl radijo 
karvės duoda mažiau pieno, ra-
dijo bangos kaltintos dėl sausros 
ar lietaus. Visa tai galime lai-
kyti tam tikru tamsumu, tačiau 
ką galime pasakyti apie didelę 
dalį visuomenės su aukštuoju 
išsilavinimu, kuri XXI amžiuje 
teigia, kad vakcinos nuo viruso 
ne padeda, o kenkia? Smarkiai 
pasikeitė buitis, o pats žmogus 
ne itin, dėl to jis ir yra žmogus, 
o ne koks robotas. Kartais be 
ribų protingas, kartais beviltiš-
kai kvailas.

- Lietuvoje tiek sovietinis, 
tiek nacistinis režimai pripa-
žinti nusikalstamais, tačiau toli 
gražu ne visiems šie režimai 
atrodo vienodai pavojingi. Ar 
matote kokius esminius skir-
tumus tarp šių santvarkų? 

- Didelių skirtumų, ypač ly-
ginant Stalino ir Hitlerio pe-
riodus, nematau: visuomenės 
atomizavimas, individualios 
erdvės siaurinimas, paralelinės 
tikrovės kūrimas, nuolatinis te-
roras, maksimalus ideologiza-
vimas ir propaganda. Iš esmės 
tie patys procesai.

- Daug metų organizavote 
Trakinių partizanų  pagerbi-
mo renginį, esate VšĮ „Traki-
nių partizanai“ vadovas. Kaip 
gimė tėvynę mylinčių žmonių 
sąskrydžių idėja, kiek metų 
juos rengėte?  Kodėl nutrau-
kėte tradiciją?

- Tradicija truko lyg ir 11 
metų, ji buvo skirta aktualizuoti 
partizanų ir apskritai XX a. vi-
durio Lietuvos istorijai, parody-
ti, kad apie ją galima kalbėti su 
įvairiomis auditorijomis. Tiks-
las, manau, pavyko: „Trakinių 

partizanai“ jau yra tam tikra 
maža Lietuvos istorinės kultū-
ros dalis, o panašių renginių yra 
atsiradę ir daugiau. Ar renginys 
vyks toliau – matysime, bet, 
kaip ir minėjau, renginiui kelti 
tikslai jau yra pasiekti, reikia 
imtis kitų iniciatyvų, iššūkių.

- Esate aktyvus visuomeni-
ninkas, dalyvavote „Misija 
Sibiras“ ekspedicijoje, esate 
Šaulių sąjungos narys, Vil-
niaus universiteto istorijos 
fakulteto Tarybos narys, Is-
torijos fakulteto akademinių 
reikalų ir tarptautinių ryšių 
prodekanas, Lietuvos nacio-
nalinio radijo ir televizijos ta-
rybos narys ir t.t.... Kaip tarp 
tiek pareigų dar randate laiko 
istorijos tyrinėjimams, knygų 
rašymui? Kiek valandų trun-
ka Jūsų tipinė darbo diena?

- Pareigų, projektų, idėjų ir 
įvairių darbų yra nemažai. Kol 
kas pavyksta juos suderinti, bet 
vis daugiau skiriu dėmesio dar-
bų atsirinkimui, prioritetams. 
Tačiau kartais pagalvoju, kad 
daug blogiau būtų, jei idėjų ir 
darbų nebūtų visai. Šiuo metu 
galvoje nešiojuosi 2-3 tekstų 
idėjas. Tikiuosi sausį prie vieno 
iš jų intensyviau prisėsti. Ti-
pinė darbo diena trunka 12-14 
valandų. 

- „1940. Paskutinė Lietuvos 
vasara". Kodėl 1940-ieji  ir 
kodėl vasara?

1940-ieji ir Lietuvos okupa-
cija yra vienas iš labiausiai ap-
tarinėjamų klausimų Lietuvos 
istorijoje, jaučiasi ir tam tikras 
aukos sindromas, kada esame 
linkę kaltinti anuometinius po-
litikus nepadarius vieno ar kito 
veiksmo bei prisišaukus okupa-
ciją. Nors akivaizdu, kad oku-
pacija buvo nulemta ne mūsų 
politikų, o Maskvos ir Berlyno 
vadeivų. O apie vasarą, tiksliau, 
pirmąsias dvi birželio savaites, 
ir rašiau, norėdamas atskleisti 
ne iš vidaus žlungančios vals-
tybės, o ateities planų kupinos 

jos visuomenės, kurią sužlugdė 
klastinga sovietų invazija, situ-
acijos specifiką.

 - „1940. Paskutinė Lietuvos 
vasara" jau tapo bestseleriu. 
Kiek jau leidimų išėjo ir koks 
bendras knygos tiražas? Kaip 
manote, kodėl?

Šiuo metu yra išleisti 4 tira-
žai (apie 7,5 tūkst.). Sunku ką 
nors pasakyti dėl tokio netikėto 
populiarumo. Skyriau daug dė-
mesio tekstui, jo dramaturgijai, 
kiek tai leidžia mokslinis žan-
ras. Be to, labai daug galvojau 
apie būsimą skaitytoją. Kita 
vertus, daugelis knygų apie 
1940-uosius būtų populiarios. 
Sunku apie juos rašyti, pasakyti 
ką nors nauja, bet skaitytojai šią 
liūdną temą kažkodėl mėgsta.

 - Persikelkim į praeitį  lai-
ko mašina. Kas būtų, jeigu 
būtų... Kada VDU dėstytojas 
N.Černiauskas būtų supratęs, 
kad laikas emigruoti iš Lietu-
vos? 1939-aisiais? 1940-ųjų 
pavasarį? Tas kitas Norber-
tas būtų emigravęs ar laukęs 
Raudonosios armijos? 

Lengva dabar prisiimti vie-
nokį ar kitokį vaidmenį. Tačiau 
realiose situacijose žmogus 
dažnai pasielgia spontaniškai, 
ypač kai iškyla reali grėsmė jo 
saugumui. Iki 1940 m. birželio 
emigruoti iš Lietuvos dar nebu-
vo reikalo, po birželio susiklos-
tė gana kebli situacija, su kie-
kviena diena vis labiau darėsi 
aišku, kas atsitiko, tačiau mažė-
jo ir galimybių apskritai kažkur 
pasitraukti. Tikriausiai anuo-
metinis Norbertas būtų likęs 
Lietuvoje, kaip ir 99,5 procentų 
to meto visuomenės, o ar lygiai 
taip pat būtų pasielgęs 1944 m. 
vasarą, -  nežinau, nes tuo metu 
iš Lietuvos pasitraukė apie 60 
tūkst. karo pabėgėlių, kurių di-
delę dalį sudarė ir dėstytojai, ir 
studentai. Tiesa, jie manė, kad 
greit sugrįš, bet sugrįžti iki At-
gimimo jau nebebuvo kur...

-ANYkŠTA

Dr. Norbertas Černiauskas 2010-aisiais dalyvavo ekspedicijoje 
„Misija Sibiras“.     Nuotr. iš asmeninės Feisbuko paskyros.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Gyventi kaime gera.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mūsų gyvūnai.  
12:00 Serengetis.
12:55 Susipažink – pingvinų 
šeima.
13:50 Puaro N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Naujieji su „Dviračio 
žiniomis“.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Metų panorama (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pagaminta Italijoje 
N-14.  
22:00 Minkštaširdis  N-14.
23:40 Baterijos neprideda-
mos  N-7 (kart.).
01:25 Andriaus Mamontovo 
koncertas (kart.).
02:55 Ieva Narkutė ir 8 jos 
veidai.  

06:25 Tomo ir Džerio šou.
06:50 Sniego karalienė 2.
08:15 Debesuota, numatoma 

mėsos kukulių kruša 2.
10:10 Sukeisti Kalėdų Seneliai 
2. Pamirštos Kalėdos.
11:30 Vėžliukai nindzės. 
Šešėlių įkaitai  N-7.  
13:40 Piko valanda 2   N-7.  
15:30 Kelionė į paslaptingąją 
salą  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:15 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Kartos. 
21:30 Tobulas pasimatymas. 
N-7. 
23:45 Pagirios 3: velniai žino 
kur N14. 
01:45 Krokodilas Dandis. 
Sugrįžimas (k) N-7. 

06:20 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:10 Sniegas 2.
09:00 Simpsonų filmas  N-7 
(kart.).
10:35 Kaimiečiai Beverlyje  
N-7.
12:20 Šanchajaus riteriai  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Šanchajaus riteriai  N-7.
14:50 Pi gyvenimas  N-7.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Džiunglių knyga  N-7.
21:35 Stjuberis N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Stjuberis  N-14.
23:25 Šeimos susitikimas  
N-7.
01:30 Didysis šou meistras  
N-7 (kart.).

06:15 41-asis Pasaulinis ryto-
jaus cirkas (k).
08:00 Miško atspalviai.  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato finalas.  
10:05 Gimę laisvėje.
11:10 Pričiupom! (k).
11:40 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės  N-7.  
13:45 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
16:00 Pragaro viešbutis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Kėdainių „Nevėžis–Optibet“ - 
Kauno „Žalgiris“.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
21:30 Dakaras 2022.
23:30 Kondoras  N-7.  
00:30 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:30 Terminatorius. Genesys 
(k) N14. 

06:20 Informacinių mitų grio-
vėjai.
06:50 100 metų propagandos. 
07:20 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
10:00 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Džeimio Oliverio daržo-
vių patiekalai.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7. 

18:45 Akloji (k). 
19:50 Būrėja.
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Šokėjų paslaptys N14. 
23:00 Vagių karalius  N14. 
01:05 Jekaterina Didžioji (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Daiktų istorijos (kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Bjaurusis Aš 3 (kart.).
14:00 Žemaitiška roko opera 
„Gervaza dūzgės“. 
15:30 Svajoja vaikai. 
16:00 Muzikos talentų lyga.
17:00 Kultūros diena.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Rytdienos žvaigždės.  
20:30 Panorama .
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Žiemojimas su opera.  
21:25 George Gershwin, Ira 
Gershwin. Porgis ir Besė.
00:20 Panorama (kart.).
00:42 Sportas. Orai (kart.).
00:50 Metų laikai Kensi. 
Keturi Johno Bergerio portre-
tai (kart.).

06:30 Jukono auksas  (kart.) 
N-7.
07:20 Pragaro kelias  (kart.) 
N-7.

08:15 Vienas  (kart.) N-7.
09:10 Fantastiškas ketvertas  
N-7 (kart.).
10:50 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
11:20 Mirtinos salos.
12:25 Laukinio Paryžiaus 
istorija.
13:25 Lombardų žvaigždės  
N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 Deganti žemė  N-14.
23:40 Blogos mamos ir jų 
Kalėdos  N-14.

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  
N-7.
08.00 Atėjo. Sabas.
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vilkų problema.
11.20 Laumės juosta.
13.00 Arvydo Vilčinsko kon-
certas.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.
17.30 Negaliu tylėti.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Grupės 
„Balius”“koncertas.

19.30 Alfa taškas.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laisvės TV valanda.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Atėjo. Sabas.
00.00 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.
01.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.

06:00 Receptų receptai.
06:30 Receptų receptai.
07:00 Receptų receptai.
07:30 100 akimirkų gamtoje.
08:00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 100 akimirkų gamtoje..
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 100 akimirkų gamtoje..
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas.
14:00 Jūs rimtai?
16:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
16:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Gimę ne Lietuvoje.
18:00 Gimę ne Lietuvoje.
18:30 Gimę ne Lietuvoje.
19:00 Lietuviškos atostogos.
19:30 Lietuviškos atostogos.
20:00 Lietuviškos atostogos.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:00 Iš Vilniaus į namus 
Šventiniai koncertai. Jazzu, 
V. Baumila, Monique ir kiti.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Gyčio Paškevičiaus 
su grupe koncertas 
„Draugams“(kart.).
13:30 Naujieji su „Dviračio žinio-
mis“ (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.
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 Projektas „Mėlynoji knyga“ 
N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7  
(kart.).
00:30 Į žvaigždes.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos  (kart.).

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
06:30 KK2 penktadienis. N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.

16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Aš esu legenda  N14. 
00:25 Snaiperis  N-7. 
01:20 Tobulas pasimatymas (k) 
N-7. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Farai (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Idealios vestuvės  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Drakono akys  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Drakono akys  N-14.
00:20 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:20 Gerasis daktaras N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Iškvietimas (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Gimę laisvėje (k). 
11:35 Sekliai (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
21:00 Dakaras 2022..
22:40 Išvadavimo planas  N14. 
00:20 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
01:15 Kondoras (k) N-7.  

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Inspektorius Diupenas  
N14.  
22:50 Legendų biuras  N14.  
23:55 Svajoklė.
00:50 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Džiunglių knyga  (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės  (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas?  
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:50 Fokusas. (kart.).
13:40 Duokim garo!.
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
18:55 Kultūros diena (kart.).
19:25 Monteverdis. Prie operos 
ištakų.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 „Daft Punk“. Išlaisvintieji.
23:00 Indivizijos.  
23:30 Vizionieriai. Julijonas 
Urbonas. (kart.).
23:35 Nuostabios mintys (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 LRT Metų apdovanojimai 
2021 (kart.).

06:15 Gelbėtojai  N-7.
07:00 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:50 Sandėlių karai (kart.) N-7
09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:20 Iš Los Andželo į Vegasą  
N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Palikti Aliaskoje  N-14.
23:00 Pabudimas . S.
01:00 Skorpionas  N-7.
01:50 Pasirodymas  N-14.

05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Radžio koncertas.
08.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Laikykitės ten.  
17.30 Negaliu tylėti.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Radžio koncertas.
00.30 Triguba apsauga  
N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 Dakaras be cenzūros.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 nežVAIRUOK.
08:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Jūs rimtai? 
13:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
14:00 Šiandien kimba.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Orijaus kelionės.
18:30 Jos vardas mama.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
00:00 Delfi diena.
01:00 Dakaras be cenzūros.
02:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
03:00 Delfi diena.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva..
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 LRT Metų apdovanojimai 
2021  (kart.).
13:40 Kelionių atvirukai.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji kny-
ga“  N-14.
23:45 Komisaras Reksas  N-7  
(kart.).
00:30 Į žvaigždes.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai  (kart.).

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
06:30 Nuo... Iki... (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Oušeno vienuoliktukas  
N-7. 
00:50 Snaiperis  N-7. 
01:45 Aš esu legenda (k) N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Žiemiškas atokvėpis N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7.
12:40 Kenoloto..
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Kraujo tėvas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kraujo tėvas  N-14.
00:15 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:15 Gerasis daktaras N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Dakaras 2022.
22:40 Keršto valanda  N14. 
00:15 Išvadavimo planas (k) 
N14.  
01:55 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7. 
21:00 Inspektorė Petra. Mirties 
ritualai   N14.  
22:45 Legendų biuras  N14. 
23:50 Svajoklė.

00:50 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Legendos (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:10 Mokslo sriuba (kart.).
14:40 Monteverdis. Prie operos 
ištakų (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti   
N-7(kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Renesanso proveržis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pilis  N-7.  
23:00 Stilius.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Davido Garretto albumo 
„Unlimited“ pristatymas (kart.).

06:15 Skorpionas (kart.) N-7.
07:00 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.

07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Sandėlių karai (kart.) N-7.
09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7..
12:20 Iš Los Andželo į Vegasą  
N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0 N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Holograma Karaliui  
N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7.
01:35 Pasirodymas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Koncertuoja „Jonis“.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Atėjo. Sabas.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 #NeSpaudai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  

N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Receptų receptai.
12:30 Alfo didysis šou.
13:30 Kasdienybės herojai.
14:30 Jos vardas MAMA.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:30 Iš esmės su A. Peredniu.
18:00 Kieno didesni?
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su A. Peredniu.
00:00 Delfi diena.
01:00 Dakaras be cenzūros.
02:00 Iš esmės su A. Peredniu.
03:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji kny-
ga“  N-14.  
23:45 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).
00:30 Į žvaigždes.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai (kart.).

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7.  
06:30 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Oušeno dvyliktukas N-7.  
00:55 Snaiperis  N-7. 
01:50 Oušeno vienuoliktukas 
(k) N-7.  

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Pavogta širdis  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Dronų karai  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Dronų karai  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Dronų karai  N-14.
00:15 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:15 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7..
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022.
22:40 Asai   N-7.  
00:50 Keršto valanda (k) N14.  
02:25 Būk ekstremalas  N-7.  

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Inspektorė Petra. Karšta 
diena   N14.  
22:45 Legendų biuras  N14. 
23:50 Svajoklė.
00:50 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis. (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Renesanso proveržis.
15:40 Bitelės Uogelės.
15:55 Peliukas Lukas.
16:10 Džiunglių knyga.
16:35 Mūsų gyvūnai.  
17:05 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:00 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurės ketvirtfinalis. 
Jonavos „CBet“ – Kauno 
„Žalgiris“. 
20:00 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurės ketvirtfinalis. 
Klaipėdos „Neptūnas“ – 
Panevėžio „Lietkabelis“. 
22:00 Lietuvos profesionaliojo 
teatro 100-mečio minėjimo 
renginys. 
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Jubiliejinis Dainiaus 
Pulausko 60-mečio ir „Dainius 
Pulauskas Group“ 25-mečio 
koncertas. 

06:15 Skorpionas (kart.) N-7.

07:00 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Melas vardan tiesos  N-7.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7.
01:35 Pasirodymas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Arvydo Vilčinsko kon-
certas.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Atėjo. Sabas.
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.

20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Arvydo Vilčinsko kon-
certas.
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 Ateities karta.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Verslo požiūris.
12:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
13:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Ateities karta.
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
00:00 Delfi diena.
01:00 Dakaras be cenzūros.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. gruodžio 30 d.

ketvirtadienis 2022 01 06
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pasaulio puodai  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“  
N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Į žvaigždes.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė  (kart.).

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
06:30 Šeškinės 20 (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Oušeno tryliktukas  N-7.  
00:50 Snaiperis  N-7. 
01:45 Oušeno dvyliktukas (k) N-7.  

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Gero vakaro šou  N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilės projektas  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Kietas riešutėlis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kietas riešutėlis  N-14.
01:15 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) N-7. 

09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Dakaras 2022.
22:40 Saldus kerštas   N14.  
00:30 Asai (k) N-7.  
02:35 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu   N-7.  
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:50 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė  N14.  
23:00 Legendų biuras  N14.  
00:05 Svajoklė.
01:00 Paskolinta meilė.
02:35 Inspektorė Petra. Karšta 
diena (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai.  

07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:40 Vienas iš 3 milijonų. 
15:50 Bitelės Uogelės.
16:05 Peliukas Lukas.
16:20 Džiunglių knyga.
16:45 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Ganzas. Kaip aš netekau 
savo vabalo.
20:30 Panorama.
21:00 3 minutės iki kino.  
21:03 Tuvė   N-14.  
22:45 Kelionių atvirukai.
23:00 Ortodoksų Kalėdų dieviš-
koji liturgija.  
00:30 DW naujienos rusų kalba.
00:45 Dabar pasaulyje.  
01:10 Jubiliejinis Dainiaus 
Pulausko 60-mečio ir „Dainius 
Pulauskas Group“ 25-mečio 
koncertas.  

06:15 Skorpionas  (kart.) N-7.
07:00 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:50 Lombardų žvaigždės  
(kart.) N-7.
09:20 Saša ir Tania  (kart.) N-7.

10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11   N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0   N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Saša ir Tania   N-7.
19:00 Goldbergai   N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Bado žaidynės  N-7.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:45 Skorpionas  N-7.
01:30 Pasirodymas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Grupės „Balius“ koncertas.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Krepšinio evangelija pagal 
Šarą.  
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Sveikatos receptas.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
12:00 Marketingas 360.
12:30 Kasdienybės herojai. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas mama.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 Gimę ne Lietuvoje.
18:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
19:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene
00:00 Delfi diena.
01:00 Dakaras be cenzūros.
02:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
03:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
13:00 Gyventi kaime gera 
(kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Pirėjo 
„Olympiakos“.  
22:00 Auksinis protas.  
23:25 Kietas faras  N-14.  
01:25 Beržynas   N-14.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k). 
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 5-oji banga   N14.  

23:15 Kruvinas sąrašas   N14.  
01:00 Griaustinio dienos  N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:40 Farai (kart.) N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Klausyk savo širdies  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Bulius Ferdinandas  
N-7.
21:35 Pragaro vaikis N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pragaro vaikis N-14.
00:00 Naktinis skerdynių trau-
kinys  S.
01:55 Drakono akys  N-14 
(kart.).

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k)..
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 

11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7. 
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Dakaras 2022.
23:10 Naktinė komanda  N14. 
01:00 Saldus kerštas (k) N14.  
02:50 Lemtingi skambučiai  
N-7.  

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7.  
10:05 Akloji..
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  N-7.  
13:20 Mirtis rojuje (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:45 Mirtis rojuje  N-7.  
19:40 Verpetai  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės. Laimingos šeimos  N-7.  
23:00 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta   N14. 
01:00 Rokas Skjavonė (k) 
N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Klauskite daktaro.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Stambiu planu (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius. 
14:45 Ganzas. Kaip aš nete-
kau savo vabalo (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai..
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai  
(kart.).
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tuščia karūna. Ričardas 
II.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Tuvė   N-14 (kart.).

06:15 Skorpionas (kart.) N-7.
07:00 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
07:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.

10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  
N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Havajai 5.0   N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
17:55 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.Orai.
22:00 Pokerio princesė  N-14.
00:40 Bado žaidynės  N-7 
(kart.).  

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Lauros Remeikienės 
koncertas.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.  
10.05 Dvaro rūmai  N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Triguba apsauga  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.Orai. 

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Grupės „Balius“ kon-
certas.
00.30 Triguba apsauga  N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

 06:00 2800 
km Dunojumi baidare su A. 
Valujavičiumi.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Jos vardas mama.
08:30 Orijaus kelionės.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Dakaras be cenzūros.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:30 Alfas vienas namuose.
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:00 Dakaras be cenzūros.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 Kaip pas žmones.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai?
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
00:00 Delfi diena.
01:00 Dakaras be cenzūros.
02:00 Iš esmės su D. Žeimyte
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I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 sausio 31 d.)

šeštadienis 2022 01 08

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis „Slyva“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 
arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - 
I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Lapkričio 27-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Malda“ teisingas atsa-
kymas - BAZILIKA.

Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 58 skaitytojai. . Tai anykštėnai  J.Mieželienė, 
A.Lunevičius, R.Venclovienė, R.Budrienė, E.Tamulėnienė, V.Juciuvienė, 
E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, V.Stasiūnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, B.Šližienė, 
A.R.Vilimas, D.Varnienė, J.Pranckevičienė, A.Skaržauskienė, O.Arienė, 
B.Augulienė, R.Šulnienė,  R.Kavoliūnienė, Z.Vanagienė ir A.Kavolienė; 
B.Gudonienė, S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas 
iš Viešintų; V.Strazdienė, R.Puolis, E.Kiškienė ir D.Sudeikienė iš Kavars-
ko;  G.Radzevičienė,  S.Žibutienė, K.Imbrasaitė ir G.Skurulskienė iš Šovenių; 
M.Baltrūnienė iš Kuniškių, V.Urbutienė iš Naujikų, B.Raščiuvienė ir J.Uzdrienė iš 
Surdegio, G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, K.Rimkuvienė iš Antupių, J.Budrienė 
iš Meldiškių, D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, L.Ruša 
ir A.Rušaitė iš Vilniaus, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Kuolienė iš Kunigiškių, 
R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, L.Dobrodiejienė iš Utenos, T.Patumsienė iš Vikonių, 
B.Aukštakalnienė iš Kurklių, J.Aukštakojienė iš Ukmergės,  A.Ramanauskienė iš 
Dauginčių, B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių, A.Juknonienė iš Rubikių, R.Vaiginytė 
iš Aknystų ir  R.O.Deveikienė iš Mažionių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Malda“prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks G.RADZEVIČIENEI iš 
Šovenių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Svajoja vaikai (kart.).
07:30 Nuotykiai Kanadoje. Aukso 
beieškant..
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Mažyliai laukinėje gamtoje.
12:55 Gyvenimo kelias.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 
2022. „Eurovizijos“ nacionalinė 
atranka.  
22:40 Sūnus, vardu Erazmas   
N-7.  
00:30 Kietas faras  N-14. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Moko nuotykiai.
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Sveikas! 
09:00 Sėkmė tavo rankose.  
09:30 Pūkuota šnipė.
11:15 Gaisrinės šuo.
13:20 Oazė. Žaidimas prasideda 
N-7.  
16:00 Prieš pakratant kojas  N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orau.
19:30 Auksinis kompasas.
21:45 Žmogus-voras 3   N-7.  

00:30 Nebaigti reikaliukai   N14. 
02:15 2012 (k) N-7.  

06:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių būstas.
11:30 Laukiniai maištautojai.
12:30 Meškiukas Padingtonas 
2  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Meškiukas Padingtonas 
2  N-7.
14:45 Užsispyrėlės sutramdymas  
N-7.
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Amerikos gyvūnai  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Amerikos gyvūnai  N-14.
23:55 Šauniausi policininkai 2  
N-14.
01:45 Kietas riešutėlis  N-14 
(kart.).

07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu (k) N-7. 

08:00 “Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 Varom! N-7. 
10:35 Gimę laisvėje.
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:40 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės  N-7. 
13:45 Pragaro viešbutis  N-7.  
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“ - 
Panevėžio „Lietkabelis“. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Dakaras 2022.
23:45 Ekvalaizeris  N14.  
02:25 Užkeikimas  N14.  

06:20 Pasirinkę Lietuvą.  
06:50 Vilniaus Gaonas.  
07:20 Akloji  (k).
09:00 Rozenheimo policija  (k) 
N-7. 
10:00 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Džeimo klasikiniai šeimos 
patiekalai.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Šventės su Ana.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  N-7.  
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Kelio vingis  N14. 
22:55 55 žingsniai   N14. 
01:05 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.  

07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
08:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
08:30 Pradėk nuo savęs.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Trembita.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Mūšio laukas.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Mūsų gyvūnai (kart.).
14:30 Nuotykiai Kanadoje. 
Aukso beieškant (kart.).
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda.  
17:30 Žmogiškas mastelis. 
Sniegynų vaikai.
19:05 Kelionių atvirukai.
19:25 Vizionieriai. Akvilė 
Anglickaitė.
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas. Kino žur-
nalas.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Daktaras į namus  N-14.
22:40 Grupė „Sraigės efektas“.  
23:40 Pasivaikščiojimai. (kart.).
00:10 Dabar pasaulyje.  
00:35 Panorama (kart.).
00:57 Sportas. Orai (kart.).
01:10 Beržynas N-14. (kart.).

06:25 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:10 Pragaro kelias (kart.) N-7.
08:05 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.

10:30 Gazas dugnas.
11:00 100% Dakaro  N-7.
11:30 Mirtinos salos.
12:30 Laukinė Kosta Rika  N-7.
13:30 Sandėlių karai  N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 NBA rungtynės Memfio 
„Grizzlies“ – Los Andželo 
„Clippers“.
01:00 Pokerio princesė  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje.  
08.30 Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė.
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Vilniaus Babilonas.  
11.00 Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Lietuva XIX - XX a. 
pradžioje.
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.

20.28 Orai.
20.30 Armstrongas.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Kasdienybės herojai.
12:30 Šiandien kimba.
13:30 Meistro dienoraštis.
14:00 neŽVAIRUOK.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
18:00 Orijaus kelionės.
18:30 Jūs rimtai?
19:00 Šiaurės Korėja - šalis po 
geležine uždanga.
20:00 Lietuviškos atostogos.
20:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Dakaras be cenzūros.
23:00 Kitokie pasikalbėjimai.
01:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
02:00 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai.
04:30 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė
05:15 Kasdienybės herojai. 
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Moderni technika užtikrina efektyvesnę kelių priežiūrą Anykščiuose
Į Anykščius sugrįžę žiemos šalčiai ir sniegas skatina 

pasirūpinti saugesnėmis gyventojų kelionėmis. Šį sezoną 
kelių valymu ir barstymu besirūpinanti bendrovė „Eco-
service projektai“ pasitinka su 2 kelių valymui ir barsty-
mui skirtomis mašinomis bei traktoriumi su barstytuvu, 
3 traktoriais, skirtais šaligatviams prižiūrėti. Gyventojai 
taip pat raginami rūpintis savo saugumu ir žiemą keliuo-
se būti atidesni.

Apsnigtus kelius valo 
operatyviai 

Greičiau ir efektyviau pa-
sirūpinti apsnigtais keliais 
Anykščiuose padeda mechani-
zuotas darbas – specialūs auto-
mobiliai valo ne tik kelius, bet 
ir apie 80 proc. šaligatvių taip 
pat barstomi ir valomi mecha-
nizuotai, pasitelkiant mažų ga-
baritų traktorius ir motoblokus, 
skirtus ypač siauroms gatvėms 
tvarkyti. Rankiniu būdu dar-
buotojai barsto tik tuos plotus, 
kur neįmanoma privažiuoti.

„Anykščių kelius prižiūri 15 
darbuotojų komanda. Važiuo-
jamąją dalį valo 3 technikos 
mašinos, o šaligatviams skirti 
3 specialūs traktoriai. Nau-
dojant techniką darbas atlie-

kamas efektyviau – per visą 
darbo dieną rankiniu būdu 
darbuotojas gali nuvalyti apie 
6000 kv. m, o pasitelkiant 
techniką  toks plotas nuvalo-
mas maždaug per valandą. Tai 
leidžia užtikrinti, kad nuvaly-
ti ir pabarstyti keliai pasitiks 
gyventojus jau darbo dienos 
pradžioje“, – sako „Ecoservi-
ce projektai“ padalinio vadovė 
Viktorija Juodikienė.

Anykščių mieste „Ecoservi-
ce projektai“ rūpinasi daugiau 
kaip 50 km kelių ir daugiau 
kaip 81000 kv. m šaligatvių. 
Kelių ir šaligatvių barstymui 
bendrovė įsigijo 200 tonų 
druskos ir 50 tonų druskos bei 
smėlio mišinio, kurių atsargos 
nuolatos papildomos. Šiais 
metais Anykščiuose kelių 

barstymui jau sunaudota dau-
giau kaip 60 tonų mišinių.

Gyventojai raginami 
rūpintis saugumu

Atšalę orai lemia slidžius ke-
lius, todėl gyventojams reko-
menduojama keliaujant saugoti 
save ir aplinkinius, atsižvelgti į 
oro sąlygas. Žiemą reikėtų būti 
atidesniems, laikytis didesnio 
atstumo tarp transporto prie-
monių, pasirinkti saugų greitį, 
vengti skubėjimo ir iš namų iš-
vykti anksčiau negu įprastai. 

„Mūsų komandos stebi orus ir 

atidžiai analizuoja orų progno-
zes, kad galėtume laiku pajudėti 
valyti ir barstyti kelių. Mieste 
pirmiausia valomos prioritetinės 
gatvės, kurios veda iki darželių, 
mokyklų, gydymo įstaigų. Žie-
mos metu gyventojams reikė-
tų būti atidesniems keliuose, o 
esant ekstremalioms sąlygoms 
apsvarstyti, ar neišeitų kelionės 
atidėti“, – pataria V. Juodikienė. 

„Ecoservice projektai“ dar-
buotojams darbą palengvintų 
ir žmonių sąmoningumas – pa-
mačius kelių priežiūros trans-
portą, jį reikėtų praleisti, kad 
kiek įmanoma greičiau būtų 

nuvalyti keliai ir visiems ke-
lionė taptų saugesnė. Valymo 
darbus apsunkina ir ne vietoje 
priparkuoti automobiliai, ša-
ligatvius valančio traktoriaus 
nepraleidžiantys pėstieji.

Ypatingas dėmesys 
miesto žalumai

Bendrovę taip pat pasiekė 
gyventojų susirūpinimas ir pra-
šymai žiemos metu apsaugoti 
mieste esančią augmeniją – tu-
jas, medžius, krūmus, kuriems 
gali pakenkti ant šaligatvių ir 
gatvių barstoma druska.

V. Juodikienė sako, kad 
„Ecoservice projektai“ siekia 
užtikrinti ne tik švarius ir ne-
slidžius šaligatvius, bet ir gra-
žų bei žalią Anykščių miestą 
po žiemos sezono. Todėl plo-
tuose, kur augalai yra ypatin-
gai arti šaligatvio, stengiamasi 
druskos barstyti kaip galima 
mažiau. Tose vietose svarbu, 
kad gyventojai taip pat būtų 
pastabūs ir atsargesni, ypač 
siauruose šaligatvių ruožuose.
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Nuo 2022 sausio mėn. 01 d. laikinai 
užsidaro firminė parduotuvė – 
J. Biliūno g. 38, Anykščiai.

ieškome naujų komercinių patalpų. 
Kreiptis tel. (8-698) 13147.

SVARBI INFORMACIJA
Pastarosiomis dienomis Šventosios upėje prasidėjo ledo-

nešis, ima formuotis ledo sangrūdos. Pirmieji vandens pa-
didėjimo požymiai matomi sodų bendrijoje „Elma”. Atkrei-
piame dėmesį, kad vandens lygio pokyčiai nuolatos stebimi 
ir, susidarius ekstremaliai situacijai, gyventojai bus infor-
muojami. Rekomendacijos kaip elgtis potvynio metu:

PRIEŠ PRASIDEDANT
POTVYNIUI
Geriausia žmonių apsaugos 

priemonė – jų evakuavimas iš 
pavojingos vietovės. Patariame 
nėščioms moterims, ligoniams, 
senyvo amžiaus žmonėms, vai-
kams iš potvynio zonos išvykti 
į saugesnes vietas.

Jeigu nusprendėte likti po-
tvynio zonoje, pradėkite reng-
tis galimam potvyniui:

• Įsigykite patikimą plaukio-
jimo priemonę (plaustą, valtį).

• Apsirūpinkite reikiama ne-
peršlampama apranga (žvejų 
batais, gumine avalyne ir kt.).

• Parūpinkite ne mažiau  kaip 
10 -čiai parų:

• Ilgai negendančių maisto 
produktų,

• Medikamentų,
• Geriamojo vandens
• Degtukų, žvakių, žibalinių 

lempų, žibalo, žibintų, malkų,
• Mobiliojo ryšio telefoną ir at-

sarginius maitinimo elementus.

• Paruoškite gyvuliams, bal-
dams paaukštinimus.

• Gerai izoliuokite visus 
elektros laidus, kad neįvyktų 
trumpasis jungimas.

• Iš rūsių išneškite daržoves, 
maisto atsargas, vertingus daiktus.

• Lengvesnius daiktus, ku-
riuos gali sugadinti vanduo, 
nuneškite į viršutinius aukštus, 
pastoges.

• Užsandarinkite šulinius, 
kad į juos nepatektų užterštas 
paviršinis vanduo. Viršutinį 
šulinio rentinį patartina api-
plūkti moliu, o aplink šulinį 
suformuoti nuolydį, kurį rei-
kėtų išgrįsti akmenimis arba 
išbetonuoti.

• Apsaugokite sodybą nuo 
ledo lyčių, įkalkite apsauginius 
stulpus.

• Pažymėkite vėliavėlėmis ar 
kitais ženklais, kaip privažiuoti 
nuo pagrindinio kelio iki sody-
bos.

• Išvežkite iš užliejamų vietų  

trąšų ir pesticidų atsargas.
• Patikrinkite, kad garažuose, 

ūkiniuose pastatuose, sandė-
liukuose neliktų atvirų teršalų 
(chemikalų, tepalų ir kt.), kurie 
gali užteršti aplinką.

• Užsandarinkite naftos pro-
duktų saugyklas.

• Patepkite storu tepalo sluoks-
niu paliekamų įrenginių (mecha-
nizmų) metalines detales, sutvir-
tinkite atskiras konstrukcijas.

• Apdrauskite savo ir  šeimos 
narių gyvybę bei turtą.

• Jei nutarėte išvykti į sau-
gesnę vietovę,  prieš palikdami 
namus užsukite vandens, dujų 
sklendes,  išjunkite  elektrą, pa-
siimkite dokumentus, vertybes, 
būtiniausius daiktus, maisto 
tsargų, medikamentų, užrakin-
kite duris, uždarykite (užkalki-
te) langus. Kad būtų žinoma, 
kiek žmonių liko užtvindytoje 
teritorijoje, užsiregistruokite 
seniūnijoje.

KILUS POTVYNIUI
Rekomenduojame evakuotis 

iš potvynio zonos.
Gyventojams, kurie nuspren-

dė nesikelti iš savo gyvenamo-
sios vietos, patariame:

• Palaikykite ryšį su kaimy-
nais ir būkite pasiruošę vieni 

kitiems padėti.
• Jei apie namus jau kyla van-

duo, lipkite į viršutinius aukš-
tus, jeigu namas vienaukštis – 
įsitaisykite pastogėje esančiose 
patalpose.

• Mokėkite pagalbos ženklus:
 Iškeltas audeklo gabalas • 
(naktį – žibinto šviesa)  – 
reikalinga pagalba.
 Mosavimas audeklo gaba-• 
lu (naktį – mirksinti žibinto 
šviesa) - reikalinga skubi 
pagalba.

• Brisdami užlietomis vie-
tovėmis, kad neįsmuktumėte į 
vandens išplautą  duobę, kelią 
tikrinkite  kartimi.

• Jei tektų eiti keliese per už-
tvindytą vietovę, patartina susi-
rišti virve.

• Jei įkristumėte į vandenį, 
nusimeskite sunkius drabužius 
ir apavą, bandykite įsikibti į  
netoliese plaukiojančius ar virš 
vandens kyšančius daiktus, kuo 
tvirčiau laikykitės ir laukite pa-
galbos.

• Padėkite laukiniams žvė-
reliams (stirnoms, lapėms, 
kiškiams), patekusiems per 
potvynį į bėdą. Iš pavienių sau-
sumos salelių perkelkite juos  į 
laukus.

PASIBAIGUS POTVYNIUI
• Griežtai draudžiama lies-

ti nutrūkusius laidus, patiems 
atlikti elektros tinklų ir elek-
tros įrenginių remonto darbus, 
įjungti agregatus, stakles ir ki-
tus įrengimus.

PATARIAME
• Praneškite atitinkamoms 

tarnyboms apie gedimus elek-
tros tinkluose, vandentiekio ir 
dujų sistemose ir laukite jų pa-
galbos.

• Nevalgykite vandenyje mir-
kusių maisto produktų.

• Kad išvengtumėte per van-
denį plintančių infekcinių ligų 
(dizenterijos, choleros, vidurių 
šiltinės, poliomielito ir kt.):

 išvalykite šulinius: ištraukite • 
šiukšles, pagalius, išsemkite 
nešvarų vandenį ir išdezinfe-
kuokite šulinį chlorkalkių tirpa-
lu (1 m3  vandens –  400–600 g 
chlorkalkių miltelių). Po paros 
atsiradusį vandenį išsemkite.
dėl geriamojo vandens koky-• 
bės kreipkitės į Visuomenės 
sveikatos centrą arba į apskri-
ties valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos laboratoriją.
• Praneškite seniūnijai apie po-

tvynio metu patirtus nuostolius.
Užsak.Nr1187.

užjaučia
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. 

Nuoširdžiai užjaučiame Valentiną JARUTIENę ir artimuosius, mirus mylimam Tėveliui. 

Andrioniškio bažnyčios vargonininkas ir choristai.
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perka įvairūs

uAB „Tolmana“ geromis 
kainomis superka juodojo 

metalo laužą. 
Supjausto, išsiveža patys. 
Teikia krovinių pervežimo 

paslaugas. Veža krovinius. 
Tel. (8-617) 05596.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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.

Keleivių vežimo/pavėžėjimo 
paslaugos Anykščių mieste bei 
rajone (pirmadieniais-sekma-
dieniais 7-22 val.). Senjorams 
taikomos nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

perka apvalią medieną.
parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
Tel. (8-682) 19740.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADėKITE
MOKėTI PAVASARĮ!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

perka garažą. 
Siūlyti įvairius 

variantus.
Tel. (8-638) 74958.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

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

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apau-
gusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai miškus išsikirsti arba su 
žeme. Sausuolius išlaužytus me-
džius, biokuro medieną,valo ap-
leistas pievas (gali būti nedideli 
kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Kita

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, priekabas gero-
mis kainomis. 

Tel. (8-682) 11626.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KArves, 
Bulius ir TelyčiAs 

„KreKenAvOs 
AGrOFirMOs“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi perKA 

MišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Labai reikia namo, sodybos, 
namo dalies ar sklypo namo 
statybai. Suteikusiems vertin-
gos informacijos atsilyginsiu. 

Tel. (8-607) 54386.

Jauna šeima ieško 
sodybos ar žemės sklypo prie 
ežero ar upės. Tinka ir jei prie 
pušyno. Atsiskaitysime grynai-

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% pvM.

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

veršelius 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
Avis

parduoda

dovanoja
Labai geros būklės sofą - lovą 

ir fotelį (pasiimti patiems).
Tel. (8-687) 11553.

3 mėn. amžiaus šuniukus. 
Anykščių r. - Juostininkai. 

Tel. (8-678) 72541.

nekilnojamasis turtas

15,26 ha sklypą Gečionių k. 
Anykščių r.

Tel. (8-679) 57028.

Kuras

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-613) 35875 ir www.briqs.lt

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46. 

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

Tel. (8-683) 08828.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABIJuTAS, 

rašė Antonas FELJETONAS 

anekdotas

mėnulis
gruodžio 30 d. - sausio 2 d. - 
delčia,
sausio 3 d. - jaunatis.

Melanija, Silvestras, 
Gedgantas, Mingailė.

Bazilijus, Grigalius, Gailutė, 
Mažvydas, Fulgentas, 
Stefanija.

Margarita, Sabinas, Sabina, 
Gražvilas, Dovydas, Irmina.

šiandien

gruodžio 31 d.

sausio 2 d.

vardadieniai

oras

-8

0

sausio 1 d.

sausio 3 d.

Mečislovas, Arvaidas, Mečys, 
Arvaidė, Eufrozija, Eufrozina.

Genovaitė, Viltautas, Vyda, 
Vida.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti www.anyksta.lt bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

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

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

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

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Iki prenumeratos 2022-iesiems metams pabaigos 
LIKO TIK SAVAITĖ!

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

Prenumeratorių laukia prizai!
Pagrindinis 

prenumeratos prizas - 
benzopjūklas 

„Husqvarna“ 120 
Markt II

Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 
(Šaltupio g.19),  Anykščiai).

Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos prizai: 
„Gardena“ sekatorius, trys kepuraitės, trys kaklo gaubtuvai.

Anykščių baseinas „Bangenis“ „Anykštos“ prenumeratoriams 
dovanos dešimt kvietimų į baseiną dviem asmenims, parduotuvė 
„Viskas žvejui“ (Vilniaus g. 20) – penkis  20 eurų vertės čekius, 
„9 Gijos“ siūlų parduotuvė - tris 15 Eur vertės čekius, „Phar-
ma Nord“ - 5 pakuotes maisto papildų.

Amiliutė per potvynio bangas veržiasi į 
miesto centrą pasveikinti anykštėnų Taurę tyliai, be reklamos,

kelsiu šįvakar šampano. 
Vaikiško, su burbuliukais -
Promilių jame - nuliukai.

Gerti  nerekomenduoju! 
PIŠPASIu viešai mojuoju. 
Tris kartus kišau jau petį -
Meras tiek skiepų nematė!

Su kalėdų seneliu
Saugiai pasbučiuot galiu.  
Edukuota – vakcinuota,
Aš į centrą plauksiu luotu.

jį pririšusi prie stulpo,
kad ledokšniai neapkultų,
Sveikinsiu Anykščių miestą,
Potvynio plačiai apriestą.

Pasakysiu iš širdies - 
Baimė, broliai, nepadės.
Išradingam reikia būti! 
Tvirtinu – aš, Amiliutė.

- Įsivaizduoji, vienas vyras pa-
liko 400 mln. JAV dolerių vertės 
palikimą moteriai, kuri prieš 50 
metų nesutiko už jo tekėti...

- Va čia tai suprantu... Va čia 
tai padėka...

***
Tėvai grįžta po savaitgalio 

sodyboje:
- Klausyk, sūnau, ar kartais 

nebuvai namo parsivedęs mer-
ginų, kol mūsų nebuvo?

- Ne.
- Nevykėlis.

***
Vyras skambina savo bosui ir 

sako:
- Šiandien dėl oro sąlygų ne-

galėsiu atvykti į darbą.
Bosas:
- Bet juk lauke saulė šviečia.
Vyras:
- Būtent!

***
Kalbasi dvi blondinės telefonu. 

Staiga nutrūksta ryšys. Po kelių 
minučių viena blondinė klausia:

- Na kaip? Ar dabar girdi 
mane?

- Ne, - atsako kita blondinė.

***
Ligonis su džiaugsmu aiškina 

gydytojui:
- Daktare, vaistai, kuriuos 

man išrašėte, padėjo!
- Na, ką gi, būna ir taip.


