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S. Jovaiša ir T. Tomilinas pritarė „x“, „w“ ir „q“ 
raidžių rašymui

Seimas pritarė, kad būtų 
įteisinta originali vardų ir 
pavardžių rašyba lotyniško 
pagrindo rašmenimis as-
mens dokumentuose. Par-
lamentas 82 balsais „už“, 
37 balsais „prieš“ ir trims 
parlamentarams susilaikius 
priėmė tokį Asmens vardo ir 
pavardės rašymo dokumen-
tuose įstatymą. 

Teisės aktas įsigalios gegužės 
1 dieną, jei jį pasirašys prezi-
dentas Gitanas Nausėda.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į Pekino olimpines žaidynes 
važiuos keturi anykštėnai
Trečdalis Lietuvos olimpinės rinktinės Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse bus anykštėnai. Olimpiadoje startuos kalnų 

slidininkė Gabija Šinkūnaitė, lygumų slidininkė Eglė Savickaitė bei biatlonininkai Vytautas Strolia ir Linas Banys.  
V.Strolia, kuriam Pekino olimpinės žaidynės bus jau trečiosios jo karjeroje, laikomas ir visos olimpinės rinktinės lyderiu.

Seimo nariai Sergejus Jovaiša ir Tomas Tomilinas dėl trijų raidžių įteisinimo  neįžvelgia grėsmės 
lietuvių kalbai.

3 psl.
Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse dalyvaus anykštėnai: (iš kairės) kalnų slidininkė Gabija Šinkūnaitė, biatlonininkas Vytautas Stro-
lia, slidininkė Eglė Savickaitė bei biatloninkas Linas Banys.

Jono JUNEVIČIAUS, Anykščių kūno kultūros ir sporto centro bei sportininkų asmeninio archyvo nuotr.

Premijos, 
laureatai ir 
bambekliai

Planuojama 
uždaryti du 
kultūros centro 
skyrius

Pandeminiai 
metai ir pasiekti 
tikslai

Kortelė. Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras 
smagiai startavo, pakvietęs 
teikti prašymus Anykštėno kor-
telei gauti. Įstaigos nurodytu 
telefonu paskambinus, atsiliepė 
vyriškas balsas. Pasiteiravus jo 
apie Anykštėno kortelę, vyriškis 
sakė apie ją nieko nežinąs.„Esu 
vaikinas iš Palangos“, – sakė jis. 
Išgirdęs, kad jo telefonas yra 
skelbiamas Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
pranešime, vaikinas iš Palangos 
sakė, kad čia „kažkokia nesąmo-
nė“. Po „Anykštos“ perspėjimo, 
įstaiga klaidą ištaisė, vaikinui 
iš Palangos užtikrindama ramią 
ketvirtadienio popietę.

Apdovanojimas. Sausio 17 
dieną Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų įkūrimo 31-ųjų-
metinių proga Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadas pulki-
ninkas Linas Kubilius, specialiu 
ženklu apdovanojo troškūnietį 
seržantą Gintarą Pliskauską, 
Vyčio apygardos 5-osios rinkti-
nės 505 pėstininkų kuopos karį- 
savanorį.

Papuošimai. Anykščių ra-
jono savivaldybė pranešė, kad 
Anykščių A. Baranausko aikštė 
dar lieka šventiškai pasipuošu-
si. Šventiniu medžių papuoši-
mu džiaugsimės iki Grabnyčių, 
Perkūno dienos, tai yra iki va-
sario pradžios.

Vėjas. Sausio 17 dieną, siau-
tėjęs smarkus vėjas nutraukė 
elektros laidus. Apie ant kelio 
nuvirtusius medžius pranešimai 
gauti iš Janapolio, Kolonijos, 
Kalvelių, Šilų, Aniūnų, Sto-
rių kaimų. Šilų kaime ant kelio 
buvo užvirtę du, Aniūnų kaime 
– keturi medžiai, kurie nutraukė 
elektros laidus. Kolonijos kaime 
ant kelio užvirtęs medis jį paver-
tė visiškai nevažiuojamu.

Dėl koronaviruso 
protrūkio 
progimnazija 
pereina prie 
nuotolinio 
mokymo



  
KONKREČIAI 2022 m. sausio 22 d.

spektras

temidės svarstyklės

2022 m. sausio 27 d. 10 val. šaukiamas Anykš-
čių rajono savivaldybės tarybos 

35-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU 

BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2022 m. sausio 25 d. (antradienį) 
nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemo-
nėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto 

– 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto 

– 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti 
nuo sausio 21 d. Anykščių rajono savivaldybės internetiniame 
tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Užsak. Nr.74

Kelyje apsivertė keleivinis autobusas Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Sausio 17 dieną, pirmadienį, krašto kelyje Radiškis – 
Anykščiai – Rokiškis į pakelės griovį įvažiavo ir ant šono 
apvirto keleivinis autobusas.

Avarija įvyko ties Kavars-
ko seniūnijos Svirnų I kaimu 
prieš ketvirtą valandą po pietų. 
Tolimojo keleivinio transporto 

kompanijos „Toks“ autobusą 
„Setra“ vairavo 51-erių vairuo-
tojas. Pirminiais duomenimis, 
autobuso vairuotojas nesuvaldė 

dėl to, kad kelionės metu siautė 
pūga, kelio danga buvo slidi.

Tuoj pat po avarijos į nelaimės 
vietą buvo iškviesti ugniagesiai. 
Jiems pranešta, kad autobuse yra 
prispausta 50-ies metų moteris. 
Moteris iš autobuso  išlaisvinta,  
jai įtariama stuburo trauma, nu-

kentėjusi keleivė buvo sąmonin-
ga. Moteris perduota medikams 
ir išvežta į Anykščių ligoninę.

Autobusu vyko 5 žmonės. 
Lietuvos kelių policija skelbia, 
kad per keleivinio autobuso 
avariją taip pat nukentėjo 75-e-
rių metų amžiaus vyriškis.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Grynieji. Nuo sausio atlygi-
nimus gaunantiems tik į banko 
korteles ir neturintiems galimy-
bių išsigryninti pinigų žmonėms 
finansų ministrė pataria visur at-
siskaityti banko kortelėmis. Gin-
tarės Skaistės teigimu, jei nėra 
bankomatų, pinigus išsigryninti 
galima „Perlo“ terminaluose. 
Komerciniai bankai yra įsipar-
eigoję iki šių metų liepos įrengti 
maždaug 100 naujų bankomatų 
visoje šalyje. Šiuo metu šaly-
je veikia 1044 bankomatai, per 
2200 „Perlo“ terminalų, grynųjų 
pinigų išdavimo paslauga teikia-
ma ir bankų partnerių „Maxima“, 
„Iki“, „Rimi“ ir kitų parduotuvių 
kasose bei „Narvesen“, „Lietu-
vos spaudos“ kioskuose, iš viso 
– apie 4 tūkst. taškų. 

Budės. Kariai pasienyje su 
Baltarusija budės iki gegužės 
vidurio. Pagal Vyriausybės tei-
kimą karių įgaliojimai pratęsti 
iki gegužės 13 dienos. Vidaus 
reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 
sakė, kad grėsmės pasienyje su 
Baltarusija neišnyko ir hibridinė 
ataka nėra pasibaigusi, nors si-
tuacija ir atrodo aprimusi. Esant 
ekstremaliai situacijai kariai pa-
sienyje, kaip ir pasieniečiai, turi 
teisę duoti privalomus nurody-
mus, atlikti asmens apžiūrą, su-
laikyti įtariamus asmenis ir kt.

Kortelė. Šeimos kortelė veiks 
visose trijose Baltijos šalyse. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atsakingos institucijos pasira-
šė susitarimą dėl bendradar-
biavimo įgyvendinant Šeimos 
kortelės programas. Šeimos 
kortelė garantuoja specialias 
privilegijas: lengvatas ar nuo-
laidas paslaugoms, prekėms bei 
renginiams ir kitas naudas. Šiuo 
metu Šeimos programoje daly-
vauja 263 partneriai. Turėti šei-
mos kortelę Lietuvoje gali apie 
40 tūkst. šeimų. Prašymus gauti 
šeimos kortelę iš viso pateikė 
beveik 30 tūkst. pareiškėjų, o 
daugiau kaip 25 tūkst. gausių 
arba negalią turintį vaiką pri-
žiūrinčių šeimų prašymai gauti 
kortelę patenkinti.

Galimybė. Gyvybiškai svar-
bių sričių darbuotojai galės dirbti 
kontaktinį darbą net ir sirgdami 
besimptome COVID-19 forma 
ar po buvusio kontakto su ser-
gančiaisiais, nusprendė sveika-
tos apsaugos. Izoliacija nebus 
privaloma konkrečioms nustaty-
toms įmonėms ar organizacijoms 
energetikos, finansų, kelių ir su-
sisiekimo, socialinės apsaugos, 
vidaus reikalų sistemos ir viešojo 
saugumo, krašto bei sveikatos ap-
saugos srityse, taip pat kai kurių 
kitų kritines funkcijas atliekančių 
įmonių ar įstaigų darbuotojams 
ar Ekstremaliųjų situacijų opera-
cijų centrų atstovams. 

-BNS

Netektis. Sausio 17 dieną 
apie 21 val. Debeikių seniūni-
jos  Leliūnų kaime rastas mo-
ters (g. 1965 m.) kūnas. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Sausio 21 dieną  apie 

00.58 val. Anykščiuose, Ži-
burio g., rastas vyro (g. 1990 
m.) kūnas be išorinių smurto 
požymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Avarija. Sausio 20 dieną, 
ketvirtadienį, Anykščių rajono 

teritorijoje, kelyje Ukmergė-
Utena, sunkiasvoris automo-
bilis „Volvo F13“ nuvažiavo 
nuo maždaug  5 metrų aukš-
čio skardžio. Per automobilio  
avariją į  aplinką išsiliejo 1,4t 
dyzelino.Ugniagesiai atjungė 
į avariją patekusio automobi-

lio akumuliatorių, išbarstė 10 
kg sorbento. Važiuodamas į 
įvykio vietą Anykščių rajono 
ugniagesių tarnybos  Skie-
monių ugniagesių komandos 
automobilis sugedo, todėl ko-
manda įvykio vietos nepasiekė 
ir grįžo atgal.

Dėl koronaviruso protrūkio progimnazija 
pereina prie nuotolinio mokymo
Nuo sausio 14 iki sausio 20 dienos Anykščių rajone nu-

statyta 180 naujų koronaviruso atvejų. Šiuo metu rajone 
užfiksuoti keturi koronaviruso protrūkių židiniai - Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros centre, Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijoje, Kavarsko pagrindinėje moky-
kloje-daugiafunkciame centre ir Anykščiuose veikiančioje 
kavinėje „Euro Pub Seklyčia“.

Dėl koronaviruso protrūkio 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos direktoriaus įsakymu 
šią savaitę paskelbtas infekcijų 
plitimą ribojantis režimas.

1-4 ir 5-8 klasių moksleiviams  
iki sausio 28 dienos ugdymo pro-
cesas vyks nuotoliniu būdu.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremalių situacijų 
valdymo komisijos operacijų va-
dovas Dainius Žiogelis penktadie-
nį „Anykštai“ sakė, kad Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijoje 
koronavirusu užsikrėtę ir serga 
per 30 moksleivių.

Didžiausias sergamumas koro-
navirusu pastarąją savaitę užfik-
suotas Anykščių mieste ir Anykš-
čių seniūnijoje. Anykščių mieste 
serga 105, Anykščių seniūnijoje – 
32, Andrioniškio seniūnijoje – 1, 
Debeikių seniūnijoje – 6, Kavars-
ko seniūnijoje – 15, Kurklių se-
niūnijoje – 4, Skiemonių seniūni-
joje – 4, Svėdasų seniūnijoje – 4, 
Traupio seniūnijoje – 2, Troškūnų 
seniūnijoje – 5, Viešintų seniūni-
joje – 2 gyventojai.

Pastarąją savaitę nuo korona-

viruso Anykščių rajone mirė du 
asmenys. Vienas iš jų priklausė 
60–65 , o kitas -  75–80 metų am-
žiaus grupėms.

Koronaviruso židiniai jau fik-
suojami ir miesto viešojo maiti-
nimo įstaigose (šią savaitę kavi-
nėje „Euro Pub Seklyčia“, prieš 
tai toks židinys buvo picerijoje 
„UNO pica“), tačiau Anykščių 
rajono savivaldybė savo praneši-
muose jų pavadinimų nenurodo, 
nors didesnis viešumas galimai 
padėtų žmonėms jaustis saugiau.

„Mes negalime to daryti.Yra 
nuasmeninti duomenys“, - aiški-
no D.Žiogelis.

Pasiteiravus, kokiais teisės ak-
tais vadovaudamasi Anykščių 
rajono savivaldybė slepia koro-
naviruso židinių vietas, Anykščių 
rajono mero pavaduotojas, Eks-
tremalių situacijų valdymo komi-
sijos operacijų vadovas D.Žiogelis 
aiškino, kad „čia yra asmens duo-
menų apsaugos įstatymas“. Pa-
tikslinus, kad kalba vyksta ne apie 
koronavirusu užsikrėtusius asme-
nis, o įmones, kuriose yra nustatyti 
koronaviruso židiniai, D.Žiogelis 

dėstė: „Mes galime dalytis tik 
tais duomenimis, kuriuos skelbia 
Statistikos departamentas.Vie-
nintelis savivaldybės darbuotojas 
turi priėjimą prie kitos sveikatos 
apsaugos programos, pasirašęs 
konfidencialumo pasižadėjimą, 
kad jokių duomenų neskelbs ir 
jais nesidalys. Ten yra sergančių 
žmonių pavardės. Statistikos de-
partamentas anksčiau dar daugiau 
informacijos skelbdavo, o dabar 
parašo „maitinimo įstaiga“. Bet 
jie žemėlapyje uždeda tašką, kur 
yra protrūkis.“

Kai kurie Lietuvos miestai šią 

savaitę paskelbė, kad dėl spartaus 
koronaviruso plitimo kuriam lai-
kui bus draudžiami renginiai už-
darose patalpose. D.Žiogelis sakė, 
kad apie tai kalbėtasi ir Anykščių 
rajono savivaldybės kabinetuose.

„Nėra tų renginių pas mus be 
galo daug. Kažkokių uždarose 
patalpose renginių niekas nepla-
nuoja. Vasario 16-oji artėja, dar 
matysime, galbūt paliksime tik 
renginius lauke, dar žiūrėsime“, 
- kalbėjo Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, Ekstremalių situa-
cijų valdymo komisijos operacijų 
vadovas D.Žiogelis.

Kalitos kalnų slidinėjimo centras dirba į minusą
Gruodžio pradžioje Kalitos kalnų slidinėjimo centras, 

pradėjęs slidinėjimo sezoną, nė vienos savaitės dėl oro sąly-
gų negalėjo dirbti be pertraukų.

Kalitos kalną administruojan-
čio Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro (TVIC) di-
rektorė Renata Gudonienė sakė, 
kad staigūs atlydžiai priverčia 
stabdyti slidinėjimo trasos veiklą 
ir generuoja didžiules išlaidas. 
„Kai gavau elektros sąskaitą už 
gruodžio mėnesį, kurioje nuro-
dyta 10 tūkst. 125 eurų mokėtina 

suma, supratau, kad stalčiuje rei-
kia turėti validolo“, - „Anykštai“ 
sakė direktorė. Didžiąją dalį kal-
no sunaudotos elektros „suryja“ 
sniego patrankos. R.Gudonienė 
kalbėjo, kad pastebimos ir kuro 
sąnaudos, nes trasą ruošiantis 
retrakas naudoja daug kuro. Prie 
šių išlaidų dar pripliusavus lėšas, 
išmokėtas darbuotojams, aki-

vaizdu, kad slidinėjimas gruodį 
buvo nuostolingas. 

Pajamų iš slidinėjimo gruodžio 
mėnesį Anykščių TVIC gavo 
apie 16 tūkstančių Eur. 

„Apie pelną nėra net kalbos. 
Galvojame tik, kaip nuostolius 
sumažinti“, - dėstė R.Gudonienė.

Sausio mėnesio pajamų-iš-
laidų prognozė nėra geresnė nei 
gruodžio mėnesio rezultatai. 
„Nebetikiu orų prognozėmis. Gal 
keturis kartus turėjome išleisti 
namo į naktinę pamainą sušauk-

tus darbuotojus, nes orai buvo ne 
tokie, kaip buvo prognozuota. 
Sniegą gaminti teoriškai galima 
ir prie -3, tačiau, kai tokia tempe-
ratūra, patrankų efektyvumas vos 
20-30 proc.“, -  aiškino Anykščių 
TVIC direktorė.

Slidinėjimo trasų darbas 
stabdomas ir dėl didelio vėjo. 
„Kai vėjo greitis siekia 19 me-
trų per sekundę,  keltuvai stab-
domi. Šiuo sezonu tris dienas 
nedirbome dėl vėjų“, - kalbėjo 
R.Gudonienė.   

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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„Už“ balsavo ir pozicija, ir 
dalis opozicijos.  Įstatymui 
pritarė ir anykštėnas, Tėvynės 
sąjungos- Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos atstovas 
Sergejus Jovaiša, ir Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje išrinktas 
frakcijos „Vardan Lietuvos“ 
narys Tomas Tomilinas. 

Priminsime, jog šiuo balsa-
vimu įteisinamas „x“, „w“ ir 
„q“ raidžių rašymas asmens 
dokumentuose. 

S.Jovaiša, „Anykštai“ ko-
mentuodamas savo apsis-
prendimą, sakė, jog neįžvel-
gia grėsmės lietuvių kalbai. 
„Greitai po įteisinimo mes šį 
sprendimą užmiršime. Niekam 
jis nekliudys, o žmonės galės 
savo pavardes rašyti originalo 
kalba“, - kalbėjo S.Jovaiša. Jis 
atkreipė dėmesį, jog diakriti-
nių ženklų, kurie galėjo įnešti 
sumaišties, rašymas nėra įtei-
sinamas.

T.Tomilinas „Anykštai“ sakė, 
kad minėtas balsavimas jam 
nebuvo principinis. Jis tvirtino, 
kad Antanas Baura jau prieš 
12 metų balsavo už analogišką 
įstatymą, tačiau tą kartą parla-
mentarų balsų neužteko. 

„Aš nuoširdžiai manau, kad 
palikdami mokytoją su 30 
vaikų klasėje be padėjėjo, be 
švietimo pagalbos specialistų 
rajonuose, kur socialinė vai-
kų padėtis įvairi, mes darome 
tūkstantį kartų didesnę žalą 

kalbai ir kultūrai, uždarinė-
dami mokyklas pagal minis-
terijų tūkstantmečio užgaidas, 
nei leisdami turėti savo vardą 
pasuose žmonėms, kurie ir 
taip tokią teisę turi per teismų 
praktiką.Kalbą ir šeimą reikia 
ginti ne skambiais pareiški-
mais, o sunkiu darbu. Pavyz-
džiui, kiek naudos šeimoms 
atnešė mano pasiūlyti  vaiko 
pinigai ir kiek naudos atnešė 
šeimų maršo smerkimai? Ly-
giai tas pat ir su kalba. Siū-
lymas Maximą pervadinti i 
Maksimą atims begalę ener-
gijos, bet nuo to kainos nesu-
mažės. Energiją galim skirti 
dalykams, kurie mūsų tautą 
gelbės realiai“,- „Anykštai“ 
kalbėjo T.Tomilinas. 

Seime vykstant diskusijai, 
opozicinės „valstiečių“ frak-
cijos atstovas, profesorius, hu-
manitarinių mokslų daktaras, 
Lietuvos mokslų akademijos 
tikrasis narys Eugenijus Jovai-
ša dėstė, kad „Konstitucinis 
Teismas labai aiškiai ir daug 
kartų pasakė, kad asmenvar-
džių užrašymas tapatybės do-
kumentuose ne lietuvių kalba 
reiškia valstybinės kalbos sta-
tuso paneigimą“. 

Jis prieš balsavimą sakė: 
„Nė viena save gerbianti pa-
saulio valstybė neleidžia ta-
patybės dokumentuose rašyti 
kitaip nei valstybinė kalba. 
Šiandien apsisprendimo die-
na ir nuo šiandien priklausys 
valstybinės lietuvių kalbos li-

kimas.“
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų frak-
cijos atstovas Audronius Ažu-
balis kalbėjo, kad balsuojama 
„dėl antivalstybinio, lietuvių 
konstitucinį kalbos statusą pa-
neigiančio ir piliečius suprie-
šinančio įstatymo“. Šį įstaty-
mą jis vadino lietuvių kalbos 
išdavyste. 

Įstatymo projektui nepritarė 
ir Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija. O aštuonių visuo-
meninių organizacijų atstovai 
išplatino kreipimąsi į Lietu-
vos Respublikos Prezidentą 
Gitaną Nausėdą ir LR Seimo 
narius, kuriame nurodė, kad 
priimamo įstatymo tikroji pa-
skirtis - „panaikinti Lietuvos 
suverenumą, pirmiausia vals-
tybinį lietuvių kalbos statusą, 
šalies regionų integralumą ir 
galiausiai Lietuvos valstybin-
gumą, jos istorinį bei kultūrinį 
tęstinumą“. 

Teisingumo ministrė Eve-
lina Dobrovolska tikino, kad 
jau seniai jos tautiečiams len-
kams reikėjo leisti asmens 
dokumentuose rašyti minėtas 
tris raides. „Mes ignoravome 
šią problemą daugelį metų ir 
turbūt reikia drąsos sau pripa-
žinti, kad mes nesprendžiame, 
ar leisti rašyti tris raides - w, q 
ar x, mes sprendžiame, ar tie 
mūsų piliečiai turės eiti į teis-
mus, ar galėtų oriai pasinau-
doti administracinėmis proce-
dūromis“, - kalbėjo ministrė. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Olimpinėse žaidynėse Lie-
tuvai atstovaus 4 biatloninin-
kai vyrai, 1 arba 2 biatloninin-
kės moterys, 4 slidininkai (2 
vyrai ir 2 moterys) bei 2 kalnų 
slidininkai (vyras ir moteris). 
Dar neprarastos viltys, jog 
olimpinėse žaidynėse varžysis 
ir šokėjų ant ledo pora. Taigi, 
Lietuva Pekine turės nuo 11 
iki 14 atstovų, iš kurių net 4 
anykštėnai. Ir G.Šinkūnaitė, ir 
E.Savickaitė dar yra Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos 
mokinės, 17-metės. L.Baniui 
- 23-eji, V.Stroliai - 29-eri.  

Pekino olimpinės žaidynės 
bus ir anykštėnų kalnų slidi-
nėjimo entuziastų Jolitos ir 
Mariaus Šinkūnų, sudominu-
sių dukrą kalnų slidinėjimu, 
ir slidinėjimo trenerio Algio 
Drūsio bei biatlono trenerio 
Broniaus Vitkūno triumfas. 

A.Drūsys - pirmasis V.Strolios 
ir E.Savickaitės treneris, jis 
į Pekiną važiuos kaip vienas 
iš šalies rinktinės trenerių. 
B.Vitkūnas - pirmasis L.Banio 
treneris. L.Banys ir V.Strolia 
šiuo metu yra B.Vitkūno va-
dovaujamo sporto klubo „Vė-
trungė“ nariai.

B.Vitkūnas, paklaustas, kaip 
jaučiasi išmušus šlovės va-
landai, pradžioje juokėsi, bet 
paskui pripažino, jog vargu ar 
gyvenime dar sulauks situaci-
jos, kai olimpiadoje startuos 
net du jo mokiniai. 

V.Strolia ir L.Banys startuos 
ne tik asmeninėse rungtyse, 
bet ir estafetėje - vyrų biatlo-
no estafetės komanda olimpi-
nėse žaidynėse varžysis pirmą 
kartą istorijoje.

Ypač gerą sportinę for-
mą šiuo metu demonstruoja 
V.Strolia - pasaulio taurės eta-
po varžybose jis sprinte fini-

šavo 4-as, persekiojimo lenk-
tynėse - 5-as.  Pasak trenerio 
B.Vitkūno, Vytautas savo pa-
grindinėje rungtyje - 20 km. 
individualiose lenktynėse - pa-
gal čiuožimo greitį yra 15-20-
as. Tačiau biatlone daug lemia 
sėkmės faktorius - kaip jis šau-
dys, kaip varžovai šaudys...   

Pekino žiemos olimpinės 
žaidynės vyks vasario 4-20 
dienomis.

Iki šiol per visą istoriją 
olimpinėse žaidynėse yra da-
lyvavę tik keturi anykštėnai -  
krepšininkas Sergejus Jovai-
ša, plaukikas Giedrius Titenis, 
sunkiaatletis Arnas Šidiškis 
ir V.Strolia. Jis vienintelis 
anykštėnas, olimpinėse žai-
dynėse kovojęs dviejose skir-
tingose sporto šakose -  2014 
m. Sočyje V.Strolia dalyvavo 
slidinėjimo varžybose, o 2018  
Pjongčange varžėsi biatlono 
trasoje. 

Į Pekino olimpines žaidynes važiuos 
keturi anykštėnai

S. Jovaiša ir T. Tomilinas pritarė 
„x“, „w“ ir „q“ raidžių rašymui

Ar Anykščių 
rajone reikėtų 
kaminkrėčių 
tarnybos? 

Vaiva KAZAKEVIČIENĖ:
- Tikrai reiktų, nes sunku ką ras-

ti mieste. Kaip, pvz., Norvegijoje 
kaminus tikrina-valo kiekvienais 
metais. Pačiam nereikia rūpintis 
šiuo klausimu .Gauni sms su data 
ir laiku, kada bus tikrinamas - va-
lomas kaminas, reikia paruošti tik 
kopėčias. Mokestis yra metinis 
(vienkartinis) Aš už tokias paslau-
gas. Manau, ir gaisrų mažiau būtų, 
jei visi kaminai būtų patikrinti.

Reda DRUSKIENĖ:
-  Žinoma, kaminus reikia va-

lyti kiekvienais metais. Reiktų 
tokios tarnybos ir reklamos su 
kontaktais socialiniuose tinkluo-
se, laikraščiuose ir net skelbimų 
lentose, ypač ten, kur gyvena 
daug senjorų. Manau išgalėtų 
žmonės mokėti ir po kokius 50€, 
o mažas pajamas gaunantiems 
žmonėms galėtų būti kompen-
suojama tokia paslauga, kaip ir 
šildymas. Tiesiog tos kaminkrė-
čių komandos turėtų turėti sudarę 
tam tikrą sutartį su savivaldybe.

Virginija PAPLAUSKIENĖ:
- Tikrai būtų reikalinga tokia 

tarnyba.Anksčiau gaisrinėje buvo. 
Kiekvieni metai eidavo po namus 
ir tikrindavo bei valydavo. Ne kie-
kvienas gali užlipti ant stogo ir išsi-
valyti kaminą. Gyventojai sensta.

Ridita TVERITNEVIENĖ:
-  Sunku rasti patikimą žmogų 

šiai labai reikalingai paslaugai. 
Gelbsti draugai, kaimynai, kurie 
išvalo kaminą ir krosnį prieš kie-
kvieną kūrenimo sezoną. Manau, 
tai verslo niša aukščio nebijan-
čiam atsakingam žmogui.

Bent subarti kainas galėtų!

Vygantas ŠLIŽYS, versli-
ninkas, Anykščių rajono ta-
rybos narys, frakcijos „Var-
dan Lietuvos“ atstovas, apie 
kainas: 

„Lenkai sumažino kainas ir 
tai tikrai pasijus. O mūsiškiai 
valdžioje tingi dirbti, tiek pa-
sakyčiau.“ 

Labiausiai neramu dėl 
Vyriausybės. Kaip ji 
išgyvens...

Mindaugas SARGŪNAS, 
verslininkas, liberalas, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie tai, ar tikėjosi, kad 
sparčiai kils kainos: 

„Tikrai nesitikėjau, kad taip 
drastiškai kainos kils. Manau, 
ir pati Vyriausybė to nelabai 
tikėjosi.“   

Kitas popiergalis už 
visą kortų kaladę oresnis

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Anykštėno kortelės išvaiz-
dą: 

„Iš principo, Anykštėno kor-
telė turi atrodyti oriai, neturi 
būti kažkoks popiergalis.“ 

Gal net „dzindzilin“

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių socialinės gero-
vės centro konsultantas, 
apie „kūrybiškai“ veikiantį 
Anykščių Lajų tako keltuvą, 
skirtą neįgaliesiems: 

„Jeigu problema iki šio lai-
ko nėra išspręsta, reiškia, jog 
visiems „dzin“.

Ramūnas Džiugašvilis

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, frakcijos „Vardan 
Lietuvos“ atstovas, apie 2021 
metus:  

„Man buvo labai sunkūs me-
tai: išdavystės, mūsų buvusio 
pirmininko, despoto, susido-
rojimas su visais bendramin-
čiais, bendražygiais… “ 

Nepasidaręs tyrimų, 
nesakyk „op“

Saulius RASALAS, Svėda-
sų seniūnas, apie 2021 me-
tus:  

„Metai buvo „koroniniai“. 
Pradėjau sirgdamas, baigiu 
sveikas. Linkiu, kad tas koro-
navirusas pagaliau nusilaužytų 
ragus.“ 
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Premijos, laureatai ir bambekliai

Rimantas VANAGAS
rašytojas

Tarp rajonų centrų kultūros 
renginių gausa ne be pagrindo 
„blizgantys“ Anykščiai kasmet 
sužimba ir savivaldybės teikia-
momis premijomis: kraštotyrine 
T.Mikeliūnaitės (Kultūros), li-
teratūrine A.Baranausko; be to, 
per Miesto šventę skelbiamas 
naujasis rajono Garbės pilietis.

Šie tradiciniais tapę „paspur-
dėjimai“ sukelia miestelėnams 
pliūpsnius papildomų emocinių 
žiežirbų. Jos neišvengiamai at-
sispindi žiniasklaidoje, o svar-
biausia – atspindi anykštėnų 
kultūros brandą (ar nebrandą) 
vertinant minėtus viešus rengi-
nius, jų prasmę bei kokybę. 

Mintis ir noras pasidalyti savo 
nuomone apie juos „bendrojo 
gėrio labui“ kilo jau senokai, nes 
kelis dešimtmečius buvau ir esu 
susijęs su šiais spalvingais įvy-
kiais, o įtarti mane grynai asme-
niniais interesais jau vėlu. Be to, 
nuoširdžiai tikiu, jog daugeliui 
mūsų ne tas pat, ar viskas mūsų 
šlovingam miestely vyksta taip, 
kaip norėtume, kaip miestelis 
to vertas. Papildomo „aliejaus 
į lempą“ kliūstelėjo ir „Anykš-
toje“ neseniai išsakyti garbaus 
kultūrologo Vytauto Balčiūno 
pamąstymai šiomis temomis. 

Premijos – kaip žmonės, 
augalai...
T.Mikeliūnaitės premija buvo 

įsteigta lygiai prieš 20 metų – 2001-
aisiais. Pirmaisiais jos laureatais 
tapo pašaukimui ir vienas kitam iš-
tikimieji žurnalistai - rašytojai Mil-
da Telksnytė ir Vygandas Račkaitis. 
Šviesi, nepaprastai darbšti pora, 
išspausdinusi kalnus apybraižų, 
straipsnių apie žymiausius mūsų 
krašto tautodailininkus, Sąjūdžio 
žmones, istorines asmenybes, mūsų 
gamtos grožį bei paslaptis. Kaip 
bus premija įteikta, kada – regis, 
tada nelabai kam rūpėjo. Kultūros 
taryboj, pamenu, pasidžiaugėm, 
kad vienu moju apdovanosim iškart 
du žmones – vienam 2000 litų būtų 
aiškiai per daug! Juolab kad, šiuo 
atveju, kivirčas dėl premijos daliji-
mosi laureatams negresia: viskas į 
vieną kišenę! 

Po metų kandidatų atsirado dar 
daugiau – trys: muzikos moky-
toja Irena Meldaikienė, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos „smagratis“ 
Bronė Lukaitienė ir šių eilučių au-
torius. Kultūros taryba nusprendė, 
jog negražu būtų atmesti kurią 
kandidatūrą, todėl nubalsavo mi-
nėtą sumą padalyti į tris dalis, 
tiesa, ne visai vienodas. Pamenu, 
kaip kažkokios (saviveiklininkų?) 
šventės Kultūros centre metu me-
ras pakvietė mus į sceną ir įsprau-
dė kiekvienam po vokelį, visas 
tas procesas truko maksimum 
penkias minutes... Beje, netrukus 
paaiškėjo, jog nuo to trečdalio dar 
dalį sau nusirėžė „Sodra“; kadan-
gi likučių nebeužteko net anuo-
met tradicinėms bičiulių vaišėms, 
laureatus paguodė: nuskaičiuotus 
pinigus kada nors atgausite… 
pensijos pavidalu.        

Panašiu formatu premija buvo 
teikiama dar kelerius metus. Net 
prof. Antanui Tylai asmeninio 
„svorio“ neužteko –  buvo „suže-
nytas“ su literatu Algirdu Ražins-
ku... Buvo netgi siūlyta išdalyti 
pinigus po kokius 200 litų, pvz., 
mokyklų kraštotyrininkams... 
Kol pagaliau susizgribta: vardi-
nių premijų niekas neskaldo, an-
traip ji tampa beveide ir beverte, 
juokinga pašalpėle! Be to, šitaip 
– kupetomis – apdovanojant kul-
tūrininkus, greit rajone nebeliks 
ką apdovanoti. Juolab kad vie-
nąkart gavęs premiją, ateity – net 
už grandiozinius nuopelnus – 
antrąsyk jos nebegausi, ją, nori 
nenori, teks skirti tam, kurio dar 
nėra  laureatų sąraše – taigi, gal ir 
už visišką nieką, pvz., kultūringą 
nosies pasikrapštymą…

Pagaliau 2009 m. apsistota ties 
vienu kandidatu – V.Balčiūnu, bet 
šis ėmė ir atsisakė! Motyvacija, re-
gis, buvo painoka, nelabai maloni, 
bet… Gal tada mūsų rajono ir kul-
tūros vedliai pirmąsyk susimąstė, 
jog premija – ne tiek pinigėliai, 
kiek dėmesys, padėka, pagarba už 
ilgametį žmogaus triūsą? Jeigu jos 
nėra, ką reiškia tas nuogas voke-
lis? Juolab kad, konkrečiai žiūrint, 
piniginė premijos išraiška nepri-
lygsta nė mėnesiniam aukštesnio 
valdininko atlyginimui…

2012 m. galutinai įsitvirtino vie-
nas laureatas. Jam jau skiriamas 
visas vakaras su menine progra-
ma. Mano akimis, šiltas, dva-
singas buvo premijos įteikimas 
tautodailininkei Daliai Bernotai-
tei-Janušienei, gerai pasiruošta ir 
sveikinant muziejininką Tautvydą 
Kontrimavičių, Anykščių ambasa-
dorių Ukrainoje Virginijų Strolią. 

Gaila, atgaline data peržvelgus 
visą laureatų sąrašą, akivaizdu, 
jog kai kas šią premiją gavo ir 
kaip laimingą loterijos bilietą. 
Bet... gyvenam, mokomės! 

Premijoms, kaip augalams ir žmo-
nėms, taip pat reikia laiko subręsti.    

Ak, tas nelemtas Pilietis!
Apie Anykščių rajono valdžios 

ir paprastų žmonelių požiūrį į Gar-
bės piliečio statusą, kiek pamenu, 
plačiau imta kalbėti, šį titulą sąjū-
diečių iniciatyva atėmus iš rašyto-
jo Juozo Baltušio. Kelis dešimtme-
čius vaikščiojo žmogus kaip gyvas 
literatūros paminklas, nuo jo sma-
gių gražbylysčių alpėdavo sausa-
kimšos salės. 1976 m. anykštėnai 
jam suteikė Garbės piliečio vardą, 
net gatvę, kur gyveno jo sesuo, Ra-
šytojų vardu pavadino. O štai ne 
laiku – 1990 metais – leptelėjo per 
Maskvos televiziją kas ant liežuvio 
pakliuvo – ir keberiokšt! 

Pamoka visiems vaikams: kad 
ir koks genijus būtum, nekišk no-
sies į politiką, laikinas ir trapus ji 
malonumas! Iš tos istorijos įstri-
go man ir kitkas: rašytojo dukra 
Rita patikino, jog į Anykščius 
nevažiuos tol, kol jos tėvui nebus 
grąžintas teisėtas titulas. Vadinasi, 
Garbės piliečio vardas, priešingai 
skeptikams ir bambekliams, vis 
dėlto ne muilo burbulas! 

Grįžkime į nepriklausomus 
Anykščius. Po nemenkos pertrau-
kos – 2009 m. – ant aukščiausios 
miesto pakylos atsistojo prof. 
Antanas Tyla. Vienas iškiliausių 
šalies istorikų, karštas patriotinės 
minties skleidėjas, Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos pirmininkas. O tada 
jau kasmet – po vieną ar net po du 
Garbės piliečius! Stojos ir stojos: 
mokslininkai, rašytojai, mylimas 
mokytojas, inžinierius ir kultū-
ros mecenatas, tėvynei ištikimai 

tarnaujanti 
tremtinė… 
Ilgainiui su-
siklostė tam 
tikras ceremonialas, papuošdavęs 
kasmetinę Miesto šventę: po iš-
kilmingos eisenos apdovanotasis 
gauna ženkliuką, atitinkamą do-
kumentą bei puokštę gėlių ir taria 
padėkos žodį. Ir ką čia gražiau, iš-
mintingiau besugalvosi!

Nemanau, kad bent vienas Gar-
bės pilietis tikėjosi gausiąs kokių 
privilegijų – tiesiog negarbė būtų jų 
tikėtis! Tai sovietmečiu valdžia pa-
taikaudama vis paklausdavo, kaip 
sveikata, ar nereikia kokios para-
mos (pvz., malkų), betgi dabar, kai 
visi laisvi, savarankiški ir visa kuo 
aprūpinti, o ypač senjorai! Tau irgi 
ramu: gyvenai, dirbai, kaip suge-
bėjai, niekam ant galvos nelipai ir 
bloga nelinkėjai, su visais sveiki-
naisi, tad ir dabar lankstaisi į visas 
puses ir tik dėkoji, dėkoji: ačiū, man 
didelė, labai didelė garbė gauti tokį 
didelį Anykščių apdovanojimą! 

Bet štai koks netikėtumas: vos 
pasklidus gandui, kad tau – ar 
kažkam kitam – ketinama suteik-
ti Garbės piliečio vardą, ūžt per 
miestelį etatinių bambeklių erze-
lis, kliūst piktdžiugiškas interne-
tas kibirėlį pamazgų ant pakaušio! 
Staiga sužinai, kad esi ne šiaip 
anykštėnas, ištikimas Šventosios 
pakeleivis, o paskutinis nusmur-
gėlis, parsidavėlis, kolaborantas, 
žodžiu – niekšų niekšas! 

Ir kai paskui tau ant pakylos 
sega tą išrinktojo ženklelį, ryš-
kiausias tave persmelkęs jaus-
mas yra… gėda. Ją, manau, jautė 
dažnas Anykščių Garbės pilietis, 
na, mažiau gal nuolatiniai di-
dmiesčių gyventojai, kurių veidų 
Anykščiuose daugelis iki tol ne-
labai buvo ir matę… 

(Nukelta į 5 psl.)

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Raidžių „x“, „w“ ir „q“ 
rašymo asmens dokumentuo-
se įteisinimas labai simbo-
linis. Ypač „x“ raidės. Ji, 
vienintelė iš šių trijų raidžių, 
yra ir lotyniškoje abėcėlėje, 
ir kirilicoje. O be kirilicos 
šiais laikais sunku išsivers-
ti...

Dujos, elektra, benzinas 
brangsta. kainos, žinia, 
tvirtos asmeninės pozici-
jos neturi. kai tik pradeda 
brangti kokios nors, atsi-
prašant, dujos, tuoj ir kitos 
kainos iš paskos ima kilti. 
„Facebook“-e juokaujama, 
jog, laimei, dar atlyginimai 

nepradėjo kilti. Nors kažką 
turime stabilaus...

Taip jau atsitiko, jog visose 
kompanijose esu tas asmuo, 
kuris bando ginti Seimo ir 
Vyriausybės garbę. Na, aš 
paprasčiausiai netikiu, jog, 
gerdama pirmąjį puodelį ry-
tinės kavos, premjerė Ingrida 
Šimonytė rašo žinutes Ga-
brieliui landsbergiui ir jiedu 
abu pirmiausia strateguoja, 
kokią čia nesąmonę  pada-
rius. „ką tu? kvk? Davai, 
pakariaunam. A?“ - turbūt 
nerašo G.landsbergiui 
E.Šimonytė. „Davai! Su AiG, 
ar su maršistais? O gal su 
japonais?“ - premjerei, tikė-
tina, neatrašo ministras.

Bet kai manęs, ginančio 
valdžią, oponentai paprašo 
išvardyti dabartinės Vyriau-
sybės gerus darbus, pradedu 
mykti... Sunku atrasti tų gerų 
darbų. laimei, dabar lenkus 
„ant tų trijų raidžių“ Seimas 
pasiuntė, turėsiu kozirį prieš 
oponentus.   

koks nors Šmigelskas, 
emigravęs į užsienį, papras-
tai nesikremta, kad jo vaikų 

asmens dokumentuose vietoje 
„š“ rašoma „s“. Apskritai 
trečios kartos Šmigelskas 
JAV dažnai tampa Džon-
sonu ir tuo didžiuojasi. Bet 
Dobrowolskai lietuvoje būti 
Dobrovolska yra pažemini-
mas... 

Sako, dabar lietuvoje 
didelė priešprieša. Sutinku. 
Didelė. Paradoksas, jog kuo 
didesniais „tolerastais“ ban-
do būti Seimas ir Vyriausybė, 
tuo ta priešprieša labiau 
auga. Dalį tautos dirgino 
bandymai įteisinti vienalytę 
partnerystę, „žolės“ dekrimi-
nalizavimas, dabar štai trijų 
raidžių rašymas. „Žolės“ 
rūkytojų prilyginimas soci-
alinei mažumai nėra tikslus, 
bet, sutikit, kad to įstatymo 
pataisa liečia tik labai ploną 
sluoksnį. Gerokai didesnę 
žmonių grupę tokie Seimo ju-
desiai erzina. Bet valdžiai po 
(viena iš trijų naujai įteisintų 
raidžių) ui, ko tie besierzi-
nantys erzinasi.

Valdžios tolerantiškumas 
baigiasi, kai kalba pasisuka 
apie skiepus ir Galimybių 

pasą. Čia jau riebus raudo-
nas brūkšnys. Arba skiepi-
jiesi, arba esi rusų šnipas... 
Valdžiai po (viena iš trijų 
naujai įteisintų raidžių) ui, 
kad piliečiai dėl segregacijos 
skaudinasi, o tada ir pilie-
čiams natūraliai po (viena iš 
trijų naujai įteisintų raidžių) 
ui, kad Sausio 13-oji ir  kad 
apskritai švilpti yra negražu.

Ruošiamasi reorganizuoti 
mažas ligonines, baigiamos 
uždaryti kaimų mokyklos. 
Natūralu. Mažėja gyventojų 
(taigi, ir  pacientų), nelie-
ka vaikų. Optimizuojamės 
ir taupome. Neišvengiami 
sprendimai? Taip. Bet jiems 
daug proto nereikia. kai 
šeimoje keturi vaikai, bet 
išmaitinti gali tik du, tai du 
papjauni ir džiaugiesi, kokį 
protingą sprendimą priėmei?

Ne tik I.Šimonytės Vyriau-
sybė, jokia kita Vyriausybė 
rimtai nebandė spręsti, kaip 
tolygiai vystyti šalį. Papliur-
pia forumuose, trinkelių 
rajono centruose pasėja ir 
laukia, kol tarp trinkelių vai-
kai sudygs. Deja, vis neder-

lingi metai pasitaiko...   
Sunku, nepaprasta, beveik 

neįmanoma sugalvoti būdus 
išsaugoti mokyklą, pvz., 
Traupyje. Gerokai papras-
čiau nešti demokratiją į 
Baltarusiją, Rusiją ir kiniją. 
liūdna ir skaudu, jog be 
dėmesio paliekame Turkmė-
nistaną ir Šiaurės korėją. Ne 
viskas dar gerai net ir vaka-
rietiškoje Ispanijoje. Baskai 
ir katalonai ten engiami. 
Pražiūrėjome, kaip Jk išstojo 
iš ES. Nebuvo šiuo klausimu 
tvirtos lietuvos pozicijos. 
Ech, nebuvo. 

Anykščių rajono ligoninė 
ir Traupio mokykla yra po 
(viena iš trijų naujai įteisin-
tų raidžių) ui, palyginti su 
globaliu atšilimu ir situacija 
Baltarusijoje. Aišku, neišsi-
lavinusiam traupiečiui šito 
neįmanoma suprasti, bet jis 
juk greičiausiai yra fašistas, 
o tokiam, užuot davus  moky-
klą,  - Niurnbergas! Ir tegul 
tik neviauksi prieš valdžią, 
kol sveikas... 

Ir visgi kaip gerai, kad x 
įteisino! 
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Premijos, laureatai ir bambekliai
(Atkelta iš 4 psl.)

Miesto, rajono Garbės pilie-
tis – ne anykštėnų išradimas, jis 
puikiausiai dera daugybėje šalies 
miestų bei rajonų. Tiesa, etatiniams 
bambekliams šis vardas, girdėjau, 
primena sovietmečiu aikštėse sto-
vėjusias granitu tinkuotas garbės 
lentas. Kas ką nori, tas tą ir prisi-
mena – neuždrausi, gal kitam ir 
sovietmečiu statytas daugiaaukštis 
ar tiltas nepatinka? O pažiūrėję 
giliau, paieškoję turinio, galėtume 
vien pasidžiaugti, kad ir šiais lai-
kais mūsų vartotojiškoj ir dažnai 
begėdiškoj visuomenėj dar tebeeg-
zistuoja – nelyg romantiniais vidu-
ramžiais – tokie moralės kriterijai 
kaip garbė ir padorumas. Kad mes 
vis dar atpažįstam ir vertinam juos. 
O kokiais žodžiais, simboliais tą 
garbę įvardysim, papuošim – Gar-
bės piliečio ženkleliu ar Laimės 
žiburio ordinu... Atrakcijų žaismas 
dabar aukštumoj, bet juk tai vien 
saldainio popierėlis: vienam labiau 
patiks sidabrinis, kitam – aukso 
spalvos...

Verčiau pasvarstykim, ko jau 
kelis dešimtmečius nenuspren-
džiam: koks gi žmogus gali būti 
pristatomas Garbės piliečio titu-
lui? Būtinai smarkiai nebejaunas, 
kad nebespėtų iškrėst kokios ei-
bės? Būtinai gimęs mūsų krašte, 
nors gimimas yra ne jo, o tėvų 
nuopelnas? Asmeninės karjeros 
laiptais kopdamas, stadionuose, 
baseinuose ir šiaip užsieniuose 
užkalęs kelis milijonus – ar ku-
kliai bei pasiaukojamai ariąs vie-
tines dirvas? Šie klausimai ver-
tinimo komisijai iškyla kasmet, 
ypač kai kažkam labai parūpsta 
dar ir partiniai reitingai... Tačiau 
vieno atsakymo ir aš nežinau, 
tik nuoširdžiai palinkėčiau: ne-
atidėliokime geriems žmonėms 
gerų žodžių, kol jie tuos žodžius 
ir dosnumą dar supranta. Kad, 
kraštiečių įkvėpti, jie dar pajėgtų 
išarti ir papildomą vagą!    

O kad mūsų dėkingumas išties 
nėra amžinas, toli pavyzdžių ieš-
koti nereikia. Kaip greitai mes 
pamiršom ne tik J.Baltušį, bet ir 
kitus kraštui nusipelniusius, net-
gi politiškai korektiškus žmones! 
Gėda prisiminti, kaip karštą vi-
durvasarį nevėdinamoj patalpėlėj 
atsisveikinom su vienu Kultūros 
premijos laureatu: kažkaip nė 
vienam iš įtakingųjų nešovė gal-
von pasirūpinti net ne išskirtine, 
o elementaria pagarba velioniui... 
O kai sunkiai susirgo kraštui nu-
sipelniusi kultūrininkė, o slau-
gytojai nebeturėjo už ką nupirkti 
vaistų, kitoj gatvės pusėj įsikūrusi 
įstaiga vėlgi kažkaip „užmiršo“, 
kad jai buvo įsegus Garbės pilie-
čio ženklelį... 

Brangūs politikai, jums šis sa-
kinys: Pagarbos ženklai mūsų gali 
ir palaukti, gali jų ir visai nebūti, 
– kur kas svarbiau, kad kiekvie-
nas pilietis jaustųsi reikalingas, 
naudingas savo kraštui, miestui, 
gatvei. Ne tik prieš rinkimus, ne 
tik per šventes viešai spaudžiant 
ranką, o žiemą vasarą – kasdien.     

O žiūrint grynai iš „techninės“ 
pusės... Man regis, skelbiant kan-
didatus bet kokiems apdovanoji-
mams, pravartu būtų pridėti in-
formatyvų tų asmenų dosjė – kad 
normalus skaitytojas turėtų apie 
ką pamąstyti, mažaraštis – bent 
galimybę suvokti, apie ką kalba-
ma. O komentarai, žinoma, turėtų 
būti tik registruoti: jeigu jau glo-
baliai kovojam prieš gamtos ter-
šėjus, kodėl leidžiam anonimams 
taškyti srutomis niekuo dėtus 
žmones?

Poeto nimbo šviesoj
Neseniai anykštėnai turėjo dar 

vieną progą „sublizgėti“. Omeny 
turiu kasmet skiriamą literatūrinę 
A.Baranausko premiją. Šiemet 
vertinimo komisija ir rajono savi-
valdybės taryba laureatės karūna 
vainikavo Utenoje gyvenančią 
poetę Reginą Katinaitę-Lumpic-
kienę už paskutinius jos poezijos 
rinkinius „Tapuolia pūkas aky“ ir 
„Varna su baltu pluksnu“. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
paskelbus laureatę, internete kaž-
kas paburbleno negirdėjęs tokios 
poetės, bet tai niekis: garantuoju, 
esama ir tokių miestelėnų, kurie 
ne tik neperskaitę nė vienos po-
ezijos knygos, bet nepasakytų ir 
popiežiaus vardo. Kažkam neva 
pagailo „mokesčių mokėtojų pi-
nigų“ – nors daugelis net apyti-
kriai neįsivaizduoja, kiek, pvz., 
Anykščiams kasmet kainuoja tik 
viena Miesto šventės valanda, 
ypač jei groja ir dainuoja kokia 
kviestinė grupė... Kažkam neiš-
vengiamai pasidingojo, jog pre-
mija iš anksto pasmerkta, nes jai 
dėl „pasenusių“ nuostatų netinka 
„kiti talentingi“ kūriniai...  

Bet karavanas, kaip vėlgi buvo 
galima tikėtis, gana sėkmingai 
nužygiavo per dykrą toliau – iki 
kitų metų... Parašiau šitą sakinį – 
ir dilgtelėjo: ar tikrai viskas buvo, 
vyksta gerai? Ar tikrai, krašto 
literatūrinių tradicijų tęstinumo, 
viso krašto garsinimo dingstimi 
organizavę šį konkursą, skiname 
prinokintus vaisius? 

Kadangi pats esu prisidėjęs prie 
šio konkurso nuostatų kūrimo, 
nuo jų ir pradėsiu. Lietuvoje esa-
ma keliolikos literatūrinių, su Ra-
šytojų sąjunga siejamų konkursų, 
mūsiškė premija tarp jų – viena 
solidžiausių, prestižiškiausių, tai-
gi ir geidžiamiausių. Suprantama, 
ji turi būti savitai apibrėžta – kad 
išsiskirtų iš kitų ir maksimaliai 
atspindėtų organizatorių lūkes-
čius. Todėl nuostatuose ir atsira-
do ši formuluotė: „A.Baranausko 
premija skiriama kasmet už 3 
(trejų) pastarųjų metų profesio-
nalių kūrėjų grožinės literatūros 
kūrinius (knygas), skiepijančius 
meilę Lietuvos gamtai ar Antano 
Baranausko gimtinės aplinkai, 
atskleidžiančius žmogaus ir gam-
tos dvasinį ryšį“. Po kurio laiko, 
norėdami įvertinti ir kitus „ba-
ranauskiadai“ svarbius darbus, 
nuostatus papildėme eilute: „...
arba už profesionalios literatūro-
logijos kūrinius, skirtus Antano 

Baranausko kūrybai“.         
Nors jokie nuostatai, netgi ša-

lies Konstitucija, nėra Šventasis 
raštas, ir prieš 12 metų, ir dabar 
esu įsitikinęs, jog toks apibrėži-
mas 1) daugmaž atitinka „Anykš-
čių šilelio“ ir jo autoriaus dvasią 
ir 2) yra iš anksto orientuotas į 
aukštą kokybinę prabą, t.y. ne-
patogus nei politinei, nei kokiai 
kitokiai konjunktūrai.

Deja, respublikinį statusą tu-
rinčiai A.Baranausko premijai 
kandidatūros kartais teikiamos 
pernelyg mėgėjiškai, tiesiog „iš 
draugiškumo autoriui“, nė ne-
perskaičius mokykliškai aiškių 
nuostatų reikalavimų. Nekalbant 
apie anekdotinį atvejį, kai entu-
ziastinga literatūros mylėtoja pa-
skambinusi vertinimo komisijos 
nariui, pakuždėjo: „Mano gera 
draugė neseniai parašė knygą, 
tuoj tuoj išleis. Kiek aš spėjau 
susipažinti, knyga visai nebloga 
– ar ji negalėtų gauti Baranausko 
premijos?“

Šįmet šiai premijai buvo pa-
teiktos 2 kandidatūros (pernai – 
5). Vien per pastaruosius metus 
Rašytojų sąjungos nariai (ir au-
toriai, kuriems pripažintas Meno 
kūrėjo statusas – nes taikiny tu-
rime „profesionalius kūrėjus“) 
išleido keliasdešimt poezijos ir 
prozos knygų, tačiau į Anykš-
čius atplaukė tik dvi paraiškos, 
– kodėl?  Kita vertus, Rašytojų 
ir Žurnalistų sąjungų pamečiui 
teikiama (mums taip pat brangi, 
bet „fiziškai“ nepalyginamai ku-
klesnė ir pagal nuostatus gerokai 
„siauresnė“) Vaižganto premija 
susilaukė net 14 kandidatų? 

Kur čia pakastas šuo? Many-
čiau, labai giliai raustis neverta: 
tiesiog premiją įsteigusios orga-
nizacijos, jų įgaliotiniai deramai 
atlieka savo „namų darbus“! Ne 
laukia, kol kažkas numes iš dan-
gaus kokią rekomendacijukę, o 
patys stebi literatūros procesą, su-
sipažįsta su naujomis knygomis ir 
ragina, prašo, inicijuoja autorių, 
vertų paramos bei pagarbos, pri-
statymą. Kas, jei ne steigėjas, ski-
riantis lėšas, privalo žiūrėti, ar tie 
pro padidinamąjį stiklą stebimieji 
„mokesčių mokėtojų“ pinigėliai 
nenuplauks į dausas? 

Patirtis rodo, jog į tinkamą pa-
kvietimą, paraginimą dalyvauti 
konkurse gana noriai atsiliepia 
aukštosios mokyklos, mokslo 
institutai, kūrybinės sąjungos ir 
draugijos, kultūros ir literatūros 
leidinių redakcijos, o ypač knygų 
leidyklos: premijos jų autoriams 
– puiki reklama leidėjams! Deja, 
kartais atrodo, jog mūsų kultūros 
renginių dirigentai mano kitaip: 
vienąkart ar dukart per metus 
spustelėjus kompiuterio mygtu-
ką, visa informacija jau pateikta, 
ir konkursas jau vyksta… Ką gi, 
tokiu atveju kartu pasijuokime 
ir… giliai atsidūsėkime!    

Šventė visiems – ar tik 
„išrinktiesiems“?

Natūralu – anykštėnai norėtų, 

kad jų skiriama premija skambė-
tų kuo plačiau, garsiau. Kai kas, 
girdėjau, mano, jog viską lemia 
laureato vardas: kuo garsesnį 
plunksnos meistrą „nukausim“, 
juo didesnė bus Anykščiams 
garbė! Išties, kai kurie laurea-
tai premiją gali papuošti, pakel-
ti jos prestižą, tačiau argi mūsų 
premija neįgaus pridedamosios 
vertės, jeigu  pagerbs, finansiškai 
parems ir iki šiol nelabai paste-
bėtą kūrėją, darys įtaką tolesnei 
jo kūrybai? Ko gero, tai netgi 
prasmingesnė, kilnesnė, daugiau 
balų literatūriniams Anykščiams 
teikianti misija! 

Toliau mintijant šia tema, o 
ypač apie anykštėnų taip geidžia-
mą „grąžą“, nejučia kyla klastin-
ga mintis: ar kas nors pamenat, 
kad apie mūsų premijos įteikimo 
iškilmes, premijos laureatą nors 
sakiniu būtų pranešusi tos dienos 
televizijos žinių laida? Bent aš 
per 12 metų šioje šventėje nesu 
matęs nė vieno radijo, televizijos 
korespondento, – kodėl? Ar nie-
kas niekada jų nekvietė? Ar dėl 
kitų priežasčių? Negi mes ir šiuo 
atveju vėlgi tik mechaniškai iš-
siuntinėjam informaciją – ir kaip 
pelytės narvelyje laukiam, kad 
mus kažkas teiksis pastebėti? 

Pagaliau – ar yra ką pastebėti?
Turint tokią unikalią (ir tie-

siogine, ir perkeltine prasme – 
brangią!) šventę, norėtųsi, kad 
ji pradžiugintų, sudomintų kny-
ga kuo daugiau anykštėnų, kad 
joje spinduliuotų ne tik laureato 
veidas, bet ir jo kūryba. Ar taip 
ir vyksta? Ar sugebame išspausti 
maksimumą, pasigardžiuoti tie-
siai į gerklę atskrendančiais kep-
tais karveliais?  

2016 m. iš Kauno atvyko poetė 
Erika Drungytė, patriotinių eilė-
raščių ir garsiosios dainos „Mano 
kraštas“ teksto autorė. Jos kūry-
ba tiesiog liepsnoja. Ar ne puiki 
proga poezijos ir dainų vakarui 
apie aktualiausią ir didžiausią 
šiandienos skausmą ir džiaugsmą 
– tėvynės meilę? Laureatė Erika 
galėjo suspindėti vos ne kaip lie-
tuviškoji Žana d‘Ark. Deja, pa-
sitenkinom įprasta biurokratine 
procedūra, privalomu kelių eilė-
raščių paskaitymu ir tokiais pat 
pasveikinimais. 

O šiųmetinė laureatė Regina 
Katinaitė-Lumpickienė? Kaip ir 
A.Baranauskas, ji savo eilėraš-
čius kuria tarmiškai, taigi šekit 
– dėkingai, plačiai atvertos durys 
aktualiai, vizualizuotai progra-
mėlei apie lietuvių kalbos turtus 
ir gelmes, išnykimo pavojų, mūsų 
tautinį sąmoningumą. Tačiau ren-
ginio pabaigoj paaiškėjo, jog ne-
atsirado net skaitovo, sugebančio 
deramai pateikti ne tik tarmės 
perliukais, bet ir stebėtina aukš-
taitiška išmintim žaižaruojančių 
eilių... Trumpai tarus, „namų dar-
bų“ ir čia deramai neatlikom. 

Fantazuoti ir bambėti, žinoma, 
lengviausia, kur kas sunkiau – 
padaryti, ypač kai renginys veja 
renginį, reikia kuo greičiau atsi-
skaityti už visą projektėlių vėri-
nį... Užjaučiu bibliotekininkes, 
už varganas algeles besiverčian-

čias per galvą, kad tik viską laiku 
ir gerai padarytų. Nes tokios jau 
dabar žaidimo taisyklės: kuo dau-
giau renginių, tuo geriau! Nors jei 
būtų atvirkščiai – tai pasakytina ir 
apie Miesto šventę – žiūrovams ir 
dalyviams nereikėtų suprakaita-
vus lakstyti nuo vieno nieko prie 
kito (ir dar tebesitęsiant pandemi-
jai), užtektų laiko ramiai įsijaus-
ti į išties kokybišką spektaklį ar 
koncertą.  

Kita bėda taipogi sena kaip 
neprigulmybė: kultūros įstaigų 
nenoras (nesugebėjimas esamom 
sąlygom?) dirbti ranka rankon, 
būti partnerėm, o ne varžovėm. 
Akivaizdu, jog stambų renginį 
užkrauti ant vienų siaurų petukų 
– reikalas iš anksto pasmerktas ir 
netgi žiaurus. Ot, jei taip pirmuo-
ju smuiku užgrotų prodiuseris su 
ryškiais vadybininko gabumais, 
o tada režisierius, o tada prityrę 
vykdytojai ir atlikėjai! Garantuo-
ju, atsirastų ir originalių idėjų, ir 
apmąstytų sprendimų, pagaliau – 
ir geidžiamasis žiniasklaidos dė-
mesys, radijas su televizija…            

Labai gaila, kad tokios gražios 
premijos laureatų kūryba jau ki-
tądien po renginio nebegarsina-
ma, nebeviešinama (graži išimtis 
– „Anykštos“ ir „Aukštaitiško 
formato“ skelbiami išsamūs pa-
žintiniai pasakojimai, interviu su 
premijuotais poetais bei prozinin-
kais). O galėtų būti autoriai kvie-
čiami į kitas rajono bibliotekas, 
mokyklas, papuošti ir kitus ren-
ginius – juk jie jau savi! Kodėl, 
pvz., kas keleri metai nesurengus 
bendro A.Baranausko premijos 
laureatų kūrybos vakaro? Jeigu iš 
12-kos atvažiuotų nors pusė, jau 
būtų gražu, prasminga, originalu, 
juolab kad tokio renginio metu 
galėtume pasveikinti ir naująjį 
laureatą. Nors Anykščius lankan-
tys turistai dažniausiai knygyną 
apeina lanku, vis dėlto jame (o gal 
ir bibliotekoje, muziejuje, Turiz-
mo informacijos centre, prie Lajų 
tako ar Labirintų parke...) galėtų 
stovėti stalelis su A.Baranausko 
premijos laureatų knygomis: joks 
kitas rajonas tokios „puotos“ ti-
krai nesuruoš! 

O kai per Rubikių veidrodį slys-
ta laivas su kliuksinčio Anykščių 
vyno taurėmis, kodėl bent pauzė-
se, krašto autentikos papildymui, 
nepaskaičius nuotaikai pritinkan-
čio V.Braziūno ar G.Dabrišiaus 
eilėraščio, V.Martinkaus ar 
V.Papievio prozos citatų?.. 

Nepasakysiu nieko nauja: ilga-
laikę kūrėjų, kultūros darbuotojų 
sėkmę lemia bendradarbiavimas, 
vienas kito palaikymas. Kas 
Anykščiuose tos jungtys, autori-
tetai, vedliai? Jų vis mažiau, tad  
ieškokime, investuokime į vei-
klias, plataus akiračio asmenybes. 
Tokias, kurios sugebėtų ne tik im-
ponuoti naujovėmis, bet ir aprėp-
tų visą kultūros lauką, fiksuotų 
prasmingus kraštiečių darbus – ir 
laiku, tinkamai pristatinėtų juos 
ne tik rajono, bet ir visos šalies 
dėmesiui bei įvertinimui. 

Reikšminga tai, ką visuotinai ir 
prasmingai sureikšminame; garsu 
tai, ką vienu balsu garsiname…        
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Pandeminiai metai ir pasiekti tikslai
Nuaidėjus Naujametiniams fejerverkams ir pasibaigus 

šventiniam šurmuliui, ne vienas susimąsto: o kokie gi buvo 
tie praėję metai? Apie svarbiausius asmeninio gyvenimo 
įvykius ir nuveiktus darbus 2021-aisiais „Anykštos“ skaity-
tojams papasakojo žinomi Anykščių krašto žmonės.

Praėjusieji – itin sėkmingi

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės meras: 

„Bijau būti nesuprastas Co-
vid-19 pandemijos akivaizdo-
je, tačiau 2021 metai, manau, 
buvo vieni iš sėkmingiausių 
ne tik man, bet ir Anykščiams. 
Svarbiausia, kad pakankamai 
sėkmingai vyko vakcinacija ir 
neblogai suvaldėme pandemiją. 
Darbai nesustojo, atvirkščiai, 
pavyko užbaigti ar praktiškai 
užbaigti didelės vertės projek-
tus: Žvejų gatvę, Tilto gatvės 
kompleksą, Svėdasų senelių 
namų renovaciją, Muziejaus 
saugyklą, neminint smulkesnių 
projektų, nupirkus ir rekons-
travus pastatą Ažuožeriuose, 
baigėme Aulelių vaikų globos 
namų deinstitutizacijos proce-
są. 

Taupydami finansus į 2022 
metus persikėlėme 3 mln. eurų, 
o tai leis subalansuoti šių metų 
biudžetą ir tęsti pradėtus darbus 
bei pradėti naujus.

Džiugina privačios iniciaty-
vos. Didžiulio susidomėjimo su-
laukė glampingo tipo poilsiavietė 
„Teka Teka“, šveicarų atidaryti 
poilsio namai „Palaima“ prie 
Rubikių. Ypač džiugu, kad, sto-
kojant gyvenamojo ploto Anykš-
čiuose, buvo renovuotas techno-
logijų mokyklos bendrabutis ir 
atsirado apie 40 naujų butų.

Galima pasidžiaugti ir 
„minkštaisiais“ pasiekimais. 
Arklio muziejaus amatų centras 
pripažintas geriausiu šalyje, 
Kavarskas laimėjo Mažosios 
kultūros sostinės projektą, o 
Anykščiai laimėjo Vasaros tu-
rizmo sostinės titulą.

Asmeniškai metai taip pat 
buvo sėkmingi, nes pandemi-
niai apribojimai suteikė laisvų

savaitgalių ir vakarų,  tai leido 
daugiau laiko skirti savo pomė-
giams, todėl Traupio botanikos 
sodą papildžiau maždaug 2000 
naujų augalų, leidykla „Alma 
Littera“ išleido knygą „Imuni-
tetą stiprinantys augalai“, kita 
knyga, tikiuosi, skaitytojus pa-
sieks šiais metais“.

Sekėsi neblogai

Tomas BARAVYKAS, ūki-
ninkas:

„Ūkininkams metai buvo 
labai įvairūs, įdomūs. Verslo 
pradžiai metai nebuvo len-
gvi: jų būdavo ir geresnių, 
kuomet būdavo geras der-
lingumas ar palankios sąly-
gos ūkininkauti. Bet žiūrint į 
produkcijos kainas šią dieną, 
tai jos yra gan neblogos. Kas 
turėjo kur pasisandėliuoti 
grūdų, tas pardavė neblogom 
kainom. Kas pardavė iš karto, 
tai nebuvo labai geri metai. 
Man pačiam praėjusieji buvo 
tikrai neblogi“.

Reikia turėti viltį

Petras BANIULIS, Anykš-
čių klebonijos klebonas, deka-
nas, kanauninkas, kunigas:

„Metai buvo darbingi, Bažny-
čioje buvo suremontuoti laiptai, 
padaryta kitų darbų. Bandome 
ir žmonėms dvasinę ramybę su-
teikti. Galbūt ne visada pavyks-
ta, bet, svarbiausia, stengiamės. 
Nelengvi tie pandeminiai metai, 
žmonių Bažnyčioje mažokai, iš-
gąsdino tas karantinas, bet reikia 
gyventi, turėti viltį. Palaidojom 
ir daugiau žmonių nei įprastai – 
jaučiasi pandemijos padariniai. 
Laikas vietoje nestovi: kol dar 
esam gyvi, reikia patarnauti vie-
ni kitiems. Linkim visiems kuo 
geriausių ateinančių metų“.

Kupini atradimų metai

Ligita KULIEŠAITĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė:

„Metai buvo įtempti ir pil-
ni iššūkių, ypač  metų pabaiga 
nelabai lengva. Bet buvo pilni 
ir atradimų, išėjimo iš komfor-
to zonos ribų, pilni tobulėjimo 
tiek asmeniniame, tiek darbi-
niame gyvenime.

Metų pabaigoje sunkesnė 
buvo „darbinė“ pusė, bet viskas 
išsprendžiama. Sunku buvo ir 
tai, kad teko susirgti „kovidu“, 
nepaisant visų skiepų: tai tikrai 
ne pati maloniausia patirtis, 
ypač dėl to, kad paskutinį kar-
tą teko sirgti turbūt tuomet, kai 
buvau vienuolikos metų. 

Asmeninio gyvenimo iššūkiai 
–  pirmas šuolis parašiutu! Teko 
save perlipti. Šiemet atradau 
kalnus. Pradėjau savarankiškai 
mokytis skambinti pianinu, taip 
pat studijuoti. 

Tad galiu pasakyti, kad iki 
rugsėjo metai buvo tikrai labai 
geri, pilni tobulėjimo, atradimų 
tiek darbe, tiek asmeniniame 

gyvenime, o likę mėnesiai buvo 
šiek tiek sunkesni“.

Metai – labai sunkūs

Tomas TOMILINAS, LR 
Seimo narys:

„Neatsimenu, kas tiksliai, 
bet, man atrodo, Martinas Liu-
teris Kingas yra pasakęs – kai 
darai tam tikrą metų ar gyveni-
mo apibendrinimą, labiausiai 
įstringa ne priešų kalbos, bet 
draugų tylėjimas. Šiuo atve-
ju, man šie metai buvo labai 
sunkūs, nes daugybę metų kai 
kuriuos žmones laikiau drau-
gais, bendraminčiais, bendra-
žygiais, kurie apgins, užstos. 
Tačiau pamačiau labai daug 
žmonių, kurie dėl savo kar-
jeros užsimerks ir neapgins 
draugo. Štai tokios gyvenimo 
pamokos. Aš jas, žinoma, iš-
moksiu ir vis tiek būsiu nepa-
taisomas optimistas, į žmones 
žiūrėsiu pozityviai.

Man buvo labai sunkūs me-
tai: išdavystės, mūsų buvusio 
pirmininko, despoto, susido-
rojimas su visais bendramin-
čiais, bendražygiais… Lietu-
vai taip pat labai sunkūs metai 
– daugybė krizių, ir šiame kri-
zių kontekste labai sunku ne-
prarasti pagrindinių orientyrų, 
kad mes esame demokratinė 
šalis, kur bet kokius apriboji-
mus turime priimti Seime, dėl 
jų diskutuoti. Jokiu būdu ne-
galima nuleisti žmogaus teisių 
kartelės, kad ir koks žmogus 
būtų, jį reikia teisti tik teismo 
pagalba. 

Manau, kad tai buvo jau du-
gnas, labai tikiuosi, kad kiti 
metai bus geresni“.

Daugiau piktų žmonių

Dalia KAZLAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
pirminės sveikatos priežiūros 

centro šeimos gydytoja:
„Metai, matyt, kaip ir dau-

gumai – tokie patys, didelių 
pokyčių nebuvo, nelaimių 
šeimoje – taip pat. 2021-ieji 
buvo vienodi, stabilūs, susiję 
su „kovidu“. Buvo mažesnis 
bendravimas su artimaisiais, 
uždaresnis. Džiaugėmės anū-
kais. Buvo mažiau kelionių, 
mažiau aplankytų koncertų, 
teatrų: gyvenimas tapo įpras-
tesnis namisėdoms.

Darbe buvo daugiau pokal-
bių telefonu, mažiau „gyvų“ 
konsultacijų. O telefonu žmo-
nės išsilieja ant mūsų, yra 
nepatenkinti. Tikrai daugiau 
piktų žmonių – tai susiję ir 
su pandemija, ir su ta namų 
aplinka, kurioje nuolat ten-
ka būti. Tai labai jaučiasi, ir 
mums neigiamas emocijas 
pacientai perduoda. Mes juos 
suprantame, bet nieko kitaip 
padaryti negalime…  Profesi-
niu aspektu vertinant, metai iš 
tiesų buvo sunkūs – daug ne-
laimių, daug mirčių. Mes ne-
sam akmeniniai,  tad netektys 
paliečia ir mus, išgyvename 
dėl kiekvieno paciento“. 

Kad greičiau baigtųsi 
pandemija… 

Saulius RASALAS, Svėda-
sų seniūnijos seniūnas:

„Metai buvo „koroniniai“. 
Pradėjau sirgdamas, baigiu 
sveikas. Linkiu, kad tas koro-
navirusas pagaliau nusilaužy-
tų ragus. 

Seniūnijoje labai nemažai 
pajudėjome su muziejaus re-
montu, tuo labiausiai džiau-
giuosi. Dar turiu pasidžiaugti, 
kad tokiu laikotarpiu seniūni-
joje labai gyvas kultūrinis gy-
venimas. Turėjome netgi teatro 
gastroles Svėdasuose“.

Norėtų daugiau keliauti

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
rajono tarybos narys, pensi-
ninkas:

„Kadangi esu jau pensinin-
kas – turiu laiko, finansų bei 
sveikatos galimybės leidžia at-
sipalaiduoti, kažkur išvažiuoti, 
pasaulio pamatyti. Bet, deja, 
labai viską suvaržė „korona“, 
kuri stipriai apribojo keliones, 
nors teko praėjusiais metais 
pabūti ir Egipte, apsilankyti 
Lietuvos kurortuose. 

(Nukelta į 7 psl.)

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

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 8,35 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 9,27 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 8,95 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 9,93 Eur/m3
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(Atkelta iš 6 psl.)

Ačiū Dievui, sveikata kol 
kas leidžia ir tikiuosi, kad 
ateinančiais metais, jei „ko-
rona“ pasitrauks, bus galima 
šiek tiek daugiau pajudėti, 
pasidžiaugti brandžiomis 
atostogomis. Tikiuosi, kad 
viskas bus gerai.

Kalbant apie praėjusius me-
tus Lietuvai, tai manau, kad 
Seimas, Vyriausybė galėtų 
priimti protingesnius spren-
dimus, kadangi su kaimynais 
ir tomis šalimis, su kuriomis 
vykdomi įvairūs prekybiniai 
reikalai, man atrodo, reikia 
elgtis protingai, apgalvotai, 
pasiderinti su verslininkais, 
su visuomene, o ne priėmus 
sprendimus dejuoti dėl susi-
dariusios situacijos. 

Linkiu, kad tiek Vyriau-
sybė, Seimas, tiek Anykščių 
vadovybė priimtų apgalvotus 
sprendimus, kad nereikėtų 
gailėtis arba ieškoti variantų, 
kaip tą klaidą ištaisyti.

Linkiu visiems, kuriuos pa-
žįstu, drauge ir  visiems anykš-
tėnams, geriausios sėkmės, būti 
atlaidesniems kaimynams ir vi-
siems kitiems. Svarbiausia, vi-
siems – sveikatos. Man atrodo, 
kad viskas yra gerai“.

Metai – labai produktyvūs

Jolanta PUPKIENĖ, Anykš-
čių kultūros centro Troškūnų 
skyriaus renginių organizato-
rė, režisierė:

„Mums buvo geri, produkty-
vūs metai. Kalbant apie metus, 
jei neturime didelių sveikatos 
problemų šeimoje, namuose – 
pirmiausia galvoju apie savo 
artimus žmones – tai viskas yra 
puiku, visi sveiki. 

Antras klausimas, kuris mane 
ir visus profesijos žmones jau-
dina –  visada galvoju, ką aš nu-
veikiau, ką galėjau nuveikti, ką 
galėsiu padaryti geriau. Mums 
su teatru buvo produktyvūs me-
tai, dalyvavome įvairiausiuose 
konkursuose, pelnėme ir lau-
reato diplomą, ir dalyvavome 
skaitovų konkurse, vaikai yra 
meninio skaitovų konkurso 
laureatai. Padarėme įdomių 
projektų, pastatėme spektaklį, 
labai daug vietų su juo aplan-
kėme. Vasarą turėjome puikių 
koncertų, festivalių ir ryškių 
projektų. Vienas tokių – sto-
vykla „Teatraukime“, kurią 
ruošiamės tęsti. Labai daug kū-
rybininkų, kurie mus palaiko, 
aplankė Troškūnus. 

Manyčiau, kad ir mums, 
Troškūnams, ir Anykščiams 
buvo labai produktyvūs me-

tai. Matau, ko mes siekiame, 
kur mes turime eiti. Kultūrinio 
turizmo prasme, mums metai 
buvo sėkmingi. Prisitaikėme ir 
prie pandemijos: nėra padėties 
be išeities, svarbiausia, kad nie-
kas nesirgtų, saugoti vieniems 
kitus“.

Džiugina anūkė

Vygantas ŠLIŽYS, rajono 
tarybos narys, verslininkas:

„Labiausiai džiugina anū-
kė. Metai buvo geri, visuomet 
įžvelgiu pozityvių dalykų. 
Buvo plėtra, buvo statybos, 
naujovės. 

Žinoma, buvo iššūkių, bet tai 
ir yra įdomu –  jei yra iššūkių, 
atsiranda ir sprendimų. Taip yra 
tik įdomiau gyventi. Niekas iš 
artimųjų neišėjo į Anapilį, visi 
sveiki gyvi, todėl metai buvo 
geri“.

„Linksmieji kalneliai“

Faustina KIAUŠAITĖ, 
anykštėnė moksleivė, pianistė:

„Asmeniškai man šie metai 
buvo pilni naujų potyrių, nuoty-
kių, iššūkių, kartu su jais - ir pa-
mokų, ir naujų suvokimų. Nors 
metus pradėjom karantine, šio-
kiam tokiam sąstingy, kita metų 
dalis su kaupu atsvėrė veiklų kie-

Anykščių rajono savivaldybė skelbia 
apie butų pirkimą

Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Že-
mės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

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

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

Pirkimo būdas: neskelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimas: Užpildoma ir pateikiama paraiška kartu su siūlomo parduoti buto nuosavybę patvirtinančio dokumento bei kadastro duomenų bylos 

kopijomis (paraiškos formą ir Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų 
skiltyje (patalpinta 2022-01-19) arba kreipiantis el. paštu natasa.kiliuviene@anyksciai.lt (dokumentus persiųsime nurodytu el. paštu). 

Paraiškos ir kiti dokumentai siunčiami registruotu laišku ar el. paštu natasa.kiliuviene@anyksciai.lt arba pateikiami / priimami tiesiogiai (darbo valandomis) 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje, 102 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose, iki 2022 m. kovo 31 d. Pateiktos 
paraiškos išnagrinėjamos per 1 darbo dieną po paraiškos pateikimo.
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savimi ir pasauliu bei džiaugs-
mingų 2022-ųjų“.

Jubiliejiniai, bet 
sunkūs metai

Teodoras BITINAS, UAB 
„Anykščių energetinė staty-
ba“ direktorius: 

„Pernai birželio mėnesį pa-
minėjome įmonės 75 metų ju-
biliejų. O metai buvo tokie, jog 
darbo turėjome labai daug, bet 
rezultatų nelabai pavyko pa-
siekti. Esame priklausomi nuo 
valstybinės įmonės „ESSO“ 
užsakymų, o šios įmonės vei-
klai lemiamą įtaką daro politi-
kų sprendimai. Jau 2019 metais 
buvo sustabdyta nemažai pro-
jektų, krito darbų kainos. Iki 
šių metų vasaros savo žmones 
siuntėme į Vokietiją, ėmėmės 
objektų šioje šalyje. 

Pernai turėjome nemažai at-
sinaujinančios energijos elek-
trinių statybų projektų, statėme 
ir Staškūniškio vėjo elektrines. 
Įsigijome kryptinio gręžimo 
mašiną, kuria, valdant ją nuoto-
liniu būdu, galima pragęžti iki 
200 metrų komunikacijos trasų. 
Jeigu prieš kurį laiką reikėjo 
ieškoti objektų, kad žmonės 
neliktų be darbo, dabar susidu-
riame su atvirkščia problema - 
trūksta kvalifikuotų specialistų, 
nes darbuotojo paruošimas už-
trunka 1-1,5 metų.   

-ANYKŠTA

kį. Nors, tiesą sakant, ir karanti-
no metu gyvenimas nesustojo. 
Manau, metai buvo nepaprastai 
intensyvūs, galiu daryti prielai-
dą, kad tokie jie ne tik man, bet 
ir visai planetai. Galbūt tai lėmė 
pora metų prislopinto gyvenimo, 
atrodo, jog pasaulis šurmuliuoja 
ir keliaujam link kažkokio virs-
mo, naujos gyvenimo kokybės. 
Protestai, judėjimai, kontekstinio 
fono nelengvinanti Covid-19 si-
tuacija, neramumai bei stulbina-
mos žinios vyte vijo viena kitą. 

Vertindama iš asmeninės 
perspektyvos, pasakyčiau, kad 
turbūt dėl per pastarąją pande-
miją išsiilgto bendravimo 2021 
metai man buvo draugų, bičiu-
lystės, pažinčių metai, daug 
žmonių atėjo į mano gyvenimą, 
su kai kuriais keliai skyrėsi, 
tačiau, manau, galiu drąsiai sa-
kyti, jog tai vienas įdomiausių, 
produktyviausių bei progresy-
viausių laikotarpių per dar tokį 
neilgą mano gyvenimą. Be abe-
jo, iš šalies taip gali ir nepasi-
rodyti, nes mano visuomeninių 
veiklų kiekis pastaruoju metu 
sumažėjo. Jei reikėtų apiben-
drinti praėjusius vienu sakiniu, 
jis skambėtų maždaug taip: 
2021-ieji – kvapą gniaužiantys 
linksmųjų kalnelių metai.

Anykštėnams linkiu taikos su 
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Labiausiai patiko bendrauti su žmonėmis
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt
Ilgametė Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus rengi-

nių organizatorė Aldona BAGDONIENĖ Vaitkūnams atidavė 
keturiasdešimt savo gyvenimo metų – tiek laiko moteris kaime 
dirbo kultūrinį darbą: statė spektaklius, šokius, organizavo 
įvairias šventes, sumanė įkurti talentų sambūrį „Ieškokim dei-
mančiukų savyje ir šalia savęs“, o dabar išėjo iš darbo. 

Jos ir sutuoktinio - žurnalisto, fotografo, kultūros organi-
zatoriaus Vytauto Bagdono - iniciatyva Malaišiuose kasmet 
teikiama respublikine tapusi „Vaižganto“ premija. 

Kultūros centro Vaitkūnuose 
greičiausiai neliks

Daugiau nei pusę gyvenimo 
dirbusi kultūrinį darbą, visą laiką 
buvusi su žmonėmis ir žmonėms, 
A. Bagdonienė apsisprendė, kad 
jai laikas pailsėti. Ar neskaudėjo 
širdies palikti darbą, žmones, su 
kuriais šitiek metų teko bendrau-
ti, bendradarbiauti? 

„Po teisybei, tai skaudėjo. 
Labai sunku buvo apsispręsti, 
labai gaila viską palikti. Bet at-
eina laikas, kai reikia ir pailsėti. 
Ir šeima pradėjo barti, ir pati su-
pratau, kad jau reikia stabdyti. 
Žinoma, kad labai gaila, įpran-
ti ir atrodo, kad negali gyventi 
kitaip. Bet, pasirodo, įmanoma, 
apsipratau, dabar jau gerai“, – 
prieš du mėnesius į poilsį išėju-
si kalbėjo A. Bagdonienė.

Paklausta, ką po savęs paliko, 
ponia Aldona atsiduso: „Žinoki-
te, nieko nepalikau. Pas mus yra 
avarinis pastatas. Jau ne kartą 
buvo spręsta, ką su juo daryti. 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė (Dijana Petrokaitė – aut. 
past.) kalbėjo, kad, kol Bagdo-
nienė dirba, skyrių dar laikykim, 
bet dabar, man išėjus, turbūt dar-
buotojo nebeieškos, nes sąlygų 
ten dirbti nėra. Pastatas irsta, 
jame nėra nei vandens, nei šildy-
mo. Pati salę prieš kokį renginį 
bandydavau pašildyti pečiumi… 
Bet sąlygos yra labai blogos“, – 
apie griūvantį kultūros namų 
pastatą kalbėjo A. Bagdonienė 
ir teigė nemananti, kad pastatas 
dar bus gaivinamas: tam reikėtų 
per didelių investicijų. 

„Pastaruoju metu buvo jau taip, 

kad į salę nebegalėjau nieko pa-
sikviesti, kaip kad būdavo anks-
čiau. O anksčiau kokių tik kon-
certų joje būdavo! Remontuoti to 
pastato turbūt neįmanoma, jis yra 
kolūkio laikų, 1960-ųjų metų, 
didžiulis, trijų aukštų. Valdžia 
vis pasižiūri – ir vienas meras, 
ir kitas meras – bet taip nieko ir 
nenusprendžia: ten turbūt reiktų 
milijonų… Manau, būtų pigiau 
pastatyti kokią grytelę kaimeliui. 
Dabar galvoja perkelti muzie-
jų į netoliese esantį Kunigiškių 
kaimą. Ten yra remontuojamas 
muziejus, tai turbūt Kunigiškiuo-
se padarys visą kultūros židinį. 
Be to, netoli yra Svėdasai, gal-
būt prijungs mus prie Svėdasų“, 
– apie Anykščių kultūros centro 
Vaitkūnų skyriaus likimą kalbėjo 
ilgametė jo vadovė. 

Spektaklių trūks...

A. Bagdonienė sakė, kad vi-
soje kultūrinėje veikloje jai mie-
liausia – bendravimas su žmonė-
mis. „Man šito reikėjo. Esu toks 
žmogus. Dar anksčiau, kai kultū-
ros namai buvo šildomi, kai bū-
davo daug veiklos, buvo ir meno 
vadovės: viena, paskui kita. Gy-
venimas virė. Dirbau, tiesa, su 
pertraukomis, vienu metu gal  5 
metus nedirbau, buvau prisipra-
šius, kad mane įdarbintų valyto-
ja. Tuomet skyriuje buvo meno 
vadovė, bet ji ilgai nedirbo ir aš 
vėl turėjau grįžti“, – apie savo 
darbą Vaitkūnų kultūros namuo-
se pasakojo moteris. 

„Turėjau komandą, žmones, į 
kuriuos galėjau atsispirti. Vienas 
ten nieko nepadarysi. Ėjau, žiū-

rėjau, dariau. Man, beje, vyras 
visą laiką be galo padėjo, – kal-
bėjo ponia Aldona, – pagrindinis 
mano darbas buvo su dramos ko-
lektyvu. Mes bendrai sueidavom 
ir pastatydavom kokį spektakliu-
ką. Didelių pasiekimų tikrai ne-
turėjom, bet ir nebuvo tokio tiks-
lo. Anksčiau dar dalyvaudavome 
apžiūrose, kol buvo sąlygos. Kai 
sąlygų nebebuvo, repetuodavom 
namuose. O vaidinimui, kai na-
mie išmokstam žodžius, reikalin-
ga juk scena. Tai, būdavo, einam 
į tą sceną, šąlame… Bet kiekvie-
nais metais vis tiek pasistatyda-
vom spektakliuką, kad pasirody-
tume kaimo žmonėms“. 

A. Bagdonienė sako, kad dau-
giausia su savo aktoriais mėgda-
vo įvairias komedijas vaidinti. „Ir 
tiek įpratom, kad reikia spektaklį 
pastatyti… Dabar žmonės mane 
sutinka, sako, Dieve, kaip gaila, 
vis tiek pamatydavom kažką, su-
sitikdavom. Svarbiausia ne tiek, 
kad vaidina, o kas vaidina – juk 
ant scenos – savi. Norinčių susi-
eiti, manau, būtų ir dabar“, – kal-
bėjo spektaklių režisierė. 

Anksčiau, kaip A. Bagdo-
nienė sakė, turėjo ir senjorų 
šokių kolektyvą. „Šokdavom, 
net rajoninėj dainų šventėje 
dalyvaudavom. Vietoje, Svė-
dasuose, Rokiškyje, Kupiškyje 
pasirodydavom. Iki pat galo 
net ir Naujuosius metus su-
tikdavom šitoje šaltoje salėje. 
Pavadinome šituos sutikimus 
„Naktišokiais“ – sueiname, kas 
prieš 12, kas po, ir šokame per 
naktį. Žmonės ateina, bendrau-
ja, šoka – juk pabosta vien tik 
prie stalo sėdėti. Tik mums tru-
putį sutrukdė karantinas, o šiais 
metais, kaip juokauju, turbūt 

reikdavo. Yra Vytas Balaišis, 
daug metų vaidinantis, Ange-
lė Belousienė taip pat senbuvė. 
Tai yra žmonės, kuriems šito 
reikia“, – šiltai apie savo teatro 
aktorius atsiliepė jo įkūrėja.

Mėgėjų teatrą, beje, A. Bag-
donienė įkūrė vos tik atsikraus-
čiusi iš gimtojo Labanoro gy-
venti į Vaitkūnus. 

„Aš 1981 metais čia pradėjau 
dirbti ir pirmasis mano spekta-
klis buvo pagal K. Sajos kūrinį 
„Palangos liūtas“. Nuo tada ir 
prasidėjo šis mano kelias, – pri-
siminė moteris, – bet buvo ir 
pertraukų. Kai kuriais metais 
su suaugusiais nestatydavom 
spektaklio, bet padarydavom su 
vaikais. Kelerius metus jiems 
stačiau spektaklius. Paskui, bū-
davo, kažkas sutrukdydavo, tai 
„premjera“ neįvykdavo… Bet 
dažniausiai stengdavomės pa-
rengti kažką nauja. Dabar mano 
aktoriai pasigenda veiklos, sako, 
taip nuobodu… Esmė ne ta, kad 
kažką labai nuveikdavom, visas 
žavesys yra tai, kad sueini, pa-
bendrauji. Tapome kaip šeima“. 

Spektaklių, kaip A. Bagdo-
nienė sakė, yra pastatyta išties 
nemažai, apie penkiolika. „Pats 
mieliausias spektaklis? Buvo 
toks. Aš mokiausi Molėtuose, 
esu iš Labanoro. Ir buvo ten toks 
lietuvių kalbos mokytojas Algi-
mantas Meilus, jau iškeliavęs 
Anapilin. Ir kažkada, gal prieš 
penkerius metus, būdama Ute-
nos bibliotekoje, matau: išleista 
jo pjesių knygutė. Pasirinkau 
vieną jo pjesę, pavadintą „Reke-
tas“, ir pastačiau pagal ją spek-
taklį. Tas spektaklis buvo man 
labai mielas. Gal dėl to, kad tai 
buvo mano mokytojo parašyta. 

Bet šiaip visi spektakliai man yra 
mieli“, – apie savo darbo vaisius 
kalbėjo renginių organizatorė. 

(Nukelta į 9 psl.)

Su Anykščių kultūros cento Vaitkūnų skyriaus renginių organiza-
torės darbu atsisiveikino Aldona Bagdonienė. Ji - prie Vaižganto 
kūrybos personažus įamžinusių skulptūrų Malaišiuose.

Nuotrauka  atminimui po „deimančiukų“ sambūrio Kunigiškių 
kaime. Renginio sumanytoja ir organizatorė Aldona Bagdonie-
nė  dešinėje.

pirmą kartą Naujuosius namie 
sutikau…“ – šiltai apie savo 
kaimo bendruomenę pasakojo 
ją daugelį metų draugėn subur-
davusi A. Bagdonienė.

Mieliausias spektaklis – 
pastatytas pagal mokytojo
pjesę

O spektaklius A. Bagdonienė 
labiausiai mėgo statyti pagal 
lietuvių autorių kūrybą. „Kazys 
Saja, Juozas Grušas, Augusti-
nas Gricius – šie mėgstamiau-
si. „Savo spektakliams aktorius 
visą laiką kviesdavau, nes jau 
žinau, kas gali vaidinti. Yra to-
kių, kaip mūsų bendruomenės 
pirmininkas – jis labai labai se-
niai vaidina, net negaliu pasaky-
ti, kiek metų. Dažniausiai vaidi-
na tie patys žmonės. Tik dabar 
vieną kitą įtraukdavom, jei labai 
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Labiausiai patiko bendrauti su žmonėmis

(Atkelta iš 8 psl.)

A. Bagdonienė teigė, kad, 
dirbdama kultūrinį darbą, ji 
visuomet stengdavosi suorga-
nizuoti tai, ko žmonėms iš tie-
sų reikia, kas jiems yra įdomu. 
Viena tokių kasmetinių švenčių 
– tai Derliaus šventė, vykstanti 
kiekvienais metais. 

„Aš nedarau to, ko žmonėms 
nereikia. Derliaus šventė yra lau-
kiama. Sueinam po darbų, Kuni-
giškių seniūnaitis net kokią avį 
papjovęs atsiveža! Dar, būdavo, 
pasiprašau, kad šiose šventėse 
kas pagrotų. Labai smagūs tokie 
suėjimai“, – apie jaukius pasibu-
vimus su savo kaimo žmonėmis 
pasakojo A. Bagdonienė.

Ji pridūrė, kad kasmet orga-
nizuojamos ir Užgavėnių, Joni-
nių, Tautiškos giesmės šventės, 
susibūrimai.

Vienas laukiamiausių 
renginių – „deimančiukų“ 
sambūris

Dramos, šokių kolektyvai – ne 
vienintelė veikla, kuria užsiimda-
vo renginių organizatorė. Viena 
tokių, kuri tapo kone respubliki-
ne – tai talentų sambūris „Ieško-
kim „deimančiukų“ savyje ir ša-
lia savęs“, kasmet į Kunigiškius, 
Vaižganto muziejų, sukviečiantis 
nemažą būrį žmonių.

„Kartu su muziejumi, jei 
neklystu, jau 13 metų organi-
zuojame šį talentų sambūrį. Su 
Vytautu (Bagdonu, sutuoktiniu 
– aut. past.) renginuką sugalvo-
jom. Į renginį suvažiuoja žmo-
nės parodyti savo talentus – kas 
ką sugeba. Gal kas rezga, kas 
mezga. Gal kažkas piešia, šoka, 
dainuoja ar groja. Ir kiekvie-
nais metais talentų vis daugyn 
ir daugyn. Iš pradžių užtekda-
vo Svėdasų krašto talentų, po 
to atvažiuodavo ir rokiškėnai, 
kupiškėnai, dabar – ir Vilnius, 
ir Kaunas atvyksta. Žmonės 

taip nori pasirodyti, taip džiu-
gu! Žiūrėk, močiutės servety-
čių primezga, atsineša parody-
ti, kažkas padainuoti nori. Net 
himną šio sambūrio turim su-
kūrę. Kasmet jį darome liepos 
mėnesį, jau prieš renginį žmo-
nės skambina ir klausia, ar bus, 
kada bus“, – aktyviais dalyviais 
džiaugėsi moteris ir pridūrė, 
kad šiame sambūryje gali daly-
vauti kiekvienas, kas tik nori. 

„Čiagi, žinote, to profesi-
onalaus lygio nėra, kažkokių 
reikalavimų – taip pat. Todėl 
kiekvienas gali parodyti, kas ką 
sugeba. Pernai atvyko moterėlė 
iš Rokiškio rajono, Panemu-
nėlio, sako, noriu su armonika 
pagroti. Ir pagrojo mums porą 
kūrinių, buvo labai gražu! Išda-
lijame žmonėms diplomus. 

Labai nori žmonės šio rengi-
nio, jis tarsi įaugo. Gal pirmais 
metais ir buvo sunku įtikinti, kas 
čia vyks, kas per dalykas. Bet kai 
pradėjom plėstis, sambūris tapo 
kaip savaime suprantamas daly-
kas. Pernai bijojom, kad gal dėl 
„koronos“ niekas neatvažiuos, 
bet suvažiavo, ir daug. Būna ir 
per šimtą, ir per 150 dalyvių“, – 
pasisekusiu projektu didžiavosi 
viena jo iniciatorių ir sumanyto-
jų A. Bagdonienė. 

„Vaižgantinės“ į Malaišius 
sutraukia lankytojus iš 
visos Lietuvos

„Vaižgantinės“, praėjusiais 
metais vykusios jau tryliktą 
kartą, – taip pat A. ir V. Bagdo-
nų „kūdikis“. Tai lietuvių litera-
tūros klasiko, kanauninko Juo-
zo Tumo -Vaižganto gimtajame 
Malaišių kaime organizuojamas 
respublikinis renginys, kuriame 
pagerbiami nusipelnę meno ir 
kultūros žmonės. 

„Vaižgantines“ irgi abu su 
Vytautu sugalvojom, tapo ren-
ginys respublikinis. Anksčiau 
teikdavo premiją tai Svėda-

Pirmosios Vaikystės šventės  Vaitkūnuose  akimirka (1982 m.). 
Centre – renginio organizatorė Aldona Bagdonienė.

Sausio 27d. 18.00 val. Anykščių  Kul-
tūros centrą sudrebins vieno iš legendinės 
grupės „Hiperbolė“ įkūrėjų, dainų autoriaus 
ir atlikėjo Viktoro Prapro jubiliejinis šou 
„GROK SUSIMILDAMAS“. Tai dainos, 
šokio ir muzikos „fiesta“, kurioje skambės 
visų laikų  gražiausios dainos: „Tu grok“, 
„Išgalvotas gyvenimas“,  „Aš dar dainuosiu“, 
„Laužai“, „Daktarai“, „Kelio pradžia“, „Kai 
nieko neturi“, „Dėkoju tau“, „Gražuolė Lietu-
vaitė“ ir kiti kūriniai, su kuriais užaugo kelios 
populiariosios muzikos mylėtojų kartos, nes 
juos skirtingu laiku atliko grupė „Hiperbolė“ 
ir kiti  žymiausi Lietuvos atlikėjai. Šį nuotai-
kingą šou papuoš 40  komplektų spalvingų 
sceninių rūbų  ir puiki scenografija, o išskir-
tinis maestro V. Prapro pasirodymas nepaliks 
salėje abejingų. Taip pat žiūrovus džiugins 
koncerto svečiai - dainininkai ir uždegančiais 
šokiais žavės temperamentingos TV projekto 
„Šok su žvaigžde“ šokėjos. Būtinai aplanky-
kite šį nuostabų reginį. Gerą nuotaiką - ga-
rantuojame!       

Informacija ir bilietų plati-
nimas: www.bilietai.lt ir Kul-
tūros centro kasa. 

Bilieto kaina: 12 eur.

Anykščių kultūros centre – jubiliejinis šou „Grok susimildamas“ 

suose, tai kažkur prie ežero, tai 
bažnyčioje, muziejuje… Mes 
pagalvojom: darykim Malai-
šiuose, Vaižganto gimtinėje. Ir 
padarėm! Ir jau 13 metų į  Ma-
laišius suvažiuoja žmonės, lau-
reatus apdovanoja. Sugalvojom 
ir savo laureatą Mažąja premija 
apdovanoti –  mūsų, Svėdasų 
kraštui, nusipelniusį žmogų. 
Visi įprato „Vaižgantines“ pa-
minėti, todėl į  Malaišius atva-
žiuoja, koks bebūtų oras. Pager-
biame ir patį Vaižgantą“, – apie 
dar vieną didelį renginį, kuris 
yra žinomas visoje Lietuvoje, 
pasakojo A. Bagdonienė.

Kaime jaunimas likti 
nenori

Paklausta, ar neteko per ši-
tiek darbo metų susidurti su 
sunkumais, A. Bagdonienė pa-
sakojo: „Aš turėjau labai didelį 
palaikymą iš Anykščių kultūros 
centro. Man labai padėdavo. Aš 
juk nebuvau specialistė, o rei-
kėjo susirinkti šokių kolektyvą, 
mokyti šokti. Ir mane kultūros 
centro darbuotojai išmokė ir 
kaip tuos šokius pastatyti, ir 
viso kito. Sunkumų nebuvo tik 
kolūkio laikais: ten būdavo tai 
komjaunimas, tai profsąjunga, 
o kai visa tai baigėsi, pasidarė 
ypač sunku. Atjungė šildymus, 
sąlygos tapo prastos ir dirbti 
turėjau sunkiai. Kartais, pripa-
žinsiu, dirbau iš patriotizmo, 
gal – net iš reikalo. Bet vis gal-
vodavau, kad kaip čia viską pa-
liksi, gaila, reikia dirbti. O juk 
esu jau pensijoj…“

Paklausta, ar Vaitkūnuose gy-
venantis jaunimas galėtų bei no-
rėtų dirbti kaimo labui, jį „kul-
tūrinti“, A. Bagdonienė teigė 
abejojanti: „Galbūt ir atsirastų 
vienas kitas. Bet labai abejoju, 
nes jaunimas nelabai nori likti 
kaime. Pasižiūriu, kiek jau išva-
žiavusių gyventi į miestus arba 
dirbti važiuojančių į miestą. Aš 
pati dirbau su vyresniais žmo-
nėmis, o jaunimą sunku būda-

vo pritraukti. Dar anksčiau, kai 
buvo šokiai, būdavo ir jaunimui 
įdomiau. Bet dabar turbūt, kaip 
ir visur, – jaunimo paprasčiau-
siai nėra, kaimai nyksta“, – ap-
gailestavo pašnekovė. 

Agronome netapo

A. Bagdonienė prisiminė, kad 
ne tik Vaitkūnuose buvo aktyvi 
renginių organizatorė – jau mo-
kykloje panelė Aldona Maigytė 
ir šoko, ir dainavo, ir vaidino, ir, 
kaip pati sako, visur buvo, kur 
tik reikėjo. „Traukė mane tokia 
veikla. Bet nepasirinkau šitos 
sferos, tapau agronome. Kai at-
ėjau čia, į Vaitkūnų kolūkį, kul-
tūros namai buvo tušti. O man 
reikėjo darbo. Tuomet ir pasiū-
lė padirbėti kultūros namuose. 
Lankiau kultūros darbuotojų 
kursus tobulinimosi institute 
Vilniuje. Aš negalvojau dirbti 
šitoje srityje, galvojau tik eiti į 
saviveiklininkus. Dirbau laiki-
nai, kol atsiras darbuotojas, bet 
tempiau tempiau ir ištempiau iki 
galo. Pagal specialybę teko dirb-
ti šešerius metus Raguvėlėje. O 
Anykščių krašte iš Molėtų rajo-
no atsiradau ištekėjusi. Vytautas 
čia kolūky dirbo, čia likau ir aš“ 
,– apie jaunystės pasirinkimus 
papasakojo A. Bagdonienė. 

Geriausias patarėjas – vyras

Jau keturiasdešimt metų A. 
Bagdonienė koja kojon žengia 
su savo gyvenimo žmogumi – 
žinomu žurnalistu, fotografu, 
kraštotyrininku Vytautu Bagdo-
nu. Ar, abiem dirbant kultūrinį 
darbą, tekdavo vienam kitą pa-
kritikuoti, duoti vienas antram 
patarimų? 

„Ištisai! Ištisai vienas kitam 
patarinėjam. Jei sugalvodavau 
kokį renginį ar rašydavau sce-
narijų, tai jo vis klausdavau, ką 
dar padaryti, ką dar patartum. 
Dukra taip pat daug pataria. 
Vienas visko nepadarysi. Ir jis, 
kai kažką daro, klausia manęs 

patarimų. Ir aš jam padedu. Dir-
bam abu kartu ir tas kultūrinis 
darbas buvo abiejų. Abu dirbo-
me šitam kraštui. Pasitardami. 
Su kuo gi daugiau pasitarsi? 
Renginys praėjo. Tik su juo ap-
tarsi. Buvai, matei, tai sakyk, 
kiek parašytum? Žinokit, kitas 
galbūt nedrįsta pasakyti teisy-
bės, o savas visąlaik pasakys. 
Aš jam viską pasakydavau, jis 
– man. Visą laiką ranka rankon. 
Ir man be jo būtų buvę sunku, ir 
jam turbūt be manęs. Kiek galė-
jau, tiek padėjau – ir muziejuje, 
ir renginius kartu darydavom. 
Taip pat jis be galo padėdavo 
man“, – atradusi puikiai tikusią 
savo gyvenimo puselę, džiau-
gėsi A. Bagdonienė.

A. ir V. Bagdonai užaugino du-
krą Simoną, kuri, pasak moters, 
toli nuo kultūros nepabėgo. „Du-
kra baigė magistrantūrą ir dirba 
Kaune, spaustuvėje, jos specialy-
bė – literatūra ir leidyba. Bet vis 
tiek, kaip sakau, su kultūra nesu-
sipykusi. Ji pas mane ir vaidinti 
eidavo“, – kalbėjo moteris.

Laiko lieka ne tiek ir daug

A. Bagdonienė, išėjusi į pen-
siją, sakė tikėjusis, kad atsiras 
marios laiko sau. Tačiau mote-
ris juokiasi: pasirodo, to laiko 
vis tiek nepakanka! Kaime yra 
daugybė darbų, tik spėk suktis.

„Mano didžiausias pomėgis 
– gėlininkystė. Mano namuose 
tų gėlių tiek daug! Ir pykstu ant 
savęs, bet vis tiek nieko nega-
liu padaryti. Nebijau ir žemę 
„knisti“, daug sodinu. Taip pat 
mezgu, labai mėgstu skaityti. 
Sakiau, kad, kai išeisiu į pen-
siją, tiek laiko turėsiu! Bet žiū-
riu, kad aš jo visai neturiu! Tai 
tą griebi, tai aną – kaime daug 
darbų. Ateis pavasaris, vėl eisiu 
sėti, sodinti“, – apie savo po-
mėgius bei planus papasakojo 
dabar jau buvusioji Anykščių 
kultūros centro Vaitkūnų sky-
riaus renginių organizatorė Al-
dona Bagdonienė.
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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 Čia mano sodas. 
09:30 Minčiukų palėpė. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Serengetis.
12:55 Šiaurės Ispanija iš 
paukščio skrydžio.
13:55 Puaro  N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pagaminta Italijoje  
N-14.  
21:55 Kamerdineris  N-14.
00:20 Driskius   N-14. (kart.).
01:55 Kartą Niujorke N-14. 
(kart.).

06:35 Zigis ir Ryklys.
06:55 Žvėrelių būrys.
07:25 “Moko nuotykiai.
07:55 Įspūdingasis Žmogus-
voras.

08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Ponas Magu..
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:55 Kiškių mokykla.
11:30 Meškiukas Jogi.
13:10 Ištikimoji   N-7.  
15:05 Užkandinė ant ratų  N-7.  
17:20 Teleloto. TV žaidimas
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Kartos.  
21:30 Loganų sėkmė  N14.  
23:55 Išvarymas 2   N14.  
02:30 Už borto (k) N14.  

06:00 Elena iš Avaloro (kart.).
06:30 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 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Besikeičianti planeta.
13:10 Heida.
15:25 Karaliaus Saliamono 
kasyklos.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios (kart.).
19:20 TV3 sportas.Orai (kart.).
19:30 Princesės dienoraštis  
N-7.
21:55 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas  N-14.
23:45 Deadpool 2  N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Pasaulio taurė 2021“. 
(k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas. 
10:05 Kova už būvį.
11:15 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:15 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
13:45 Pragaro viešbutis  N-7. 
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“. 
19:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
22:25 Kondoras  N-7.  
23:25 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
00:35 Kartuvės (k) N14.  

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 100 metų propagandos. 
07:20 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Merės meilė virtuvei.
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7. 
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Nerimą keliantis dingimas  
N14. 

22:55 Tikslas - vestuvės! N14.  
00:40 Priešnuodis gyvenimui 
(k) S. 

 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 Nežinomi žmonės. 
10:30 Daiktų istorijos (kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Vaikystė paikystė.
15:40 Minčiukų palėpė.  
16:10 XI tarptautinis Balio 
Dvariono jaunųjų pianistų ir 
smuikininkų konkursas.  
17:25 Vytautas Mačernis. 
Kelionės (kart.).
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Žiemojimas su opera.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jean-Philippe Rameau. 
Galantiškosios indijos.Opera.  
24:00 Panorama (kart.).
00:22 Sportas. Orai (kart.).
00:30 Kamerdineris  N-14. 
(kart.).

06:10 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:00 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:55 Vienas (kart.) N-7.

09:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas N-7.
10:30 E– gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
11:30 Džiunglių ryklys.
12:35 Kalnai. Pasaulis virš 
debesų.
13:55 Išlikimas  N-7.
14:55 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 Los Andželo „Clippers“ – 
Niujorko „Knicks“.
22:30 NBA Action.
23:00 Žinios.
23:55 Orai.
00:00 Robinas Hudas  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Julija 
Beniuševičiūtė Žymantienė-
Žemaitė.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Partizanų keliais  N-7.
11.00 Vyrų šešėlyje.  
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.

18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 „24/7“.  
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 Mano pramogos veidai.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai? 
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas. 
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Kasdienybės herojai.  
20:00 Lietuviškos atostogos.
20:30 Lietuviškos atostogos.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:00 Egzotiniai keliai.
00:30 Egzotiniai keliai.
01:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
02:00 Mano pramogos veidai.

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 Savaitė (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią (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 TV daktaras.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (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 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Gynybos kodas  N14. 
00:20 Snaiperis  N-7. 
01:15 Loganų sėkmė (k)  N14.  

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Svajonių sodai  (kart.).
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Karališka meilė  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Tarp mūsų, mergaičių  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 Laiko policininkas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Laiko policininkas  N-14.
00:35 Bulis  N-14.
01:35 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. 
10:30 Kova už būvį (k).
11:35 Mentalistas (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. 
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Jonavos 
„CBet“. 
21:00 Stebuklas virš Hadsono  
N-7. 
22:55 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
23:55 Kondoras (k) N-7. 
01:00 Narkotikų prekeiviai (k) 
N14. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 Stažuotoja  N-7. .
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisaras Diupenas. 
Bretanės pasididžiavimas  N14.  
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:05 Svajoklė.
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Dizainas (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Čia mano sodas (kart.).
12:45 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga. 
16:40 Minčiukų palėpė. 
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Trumpos kelionės su 
Johnu Adamsu.
20:15 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 Muzikinė dokumentika. 
„Backstreet Boys“.  
23:20 Indivizijos.  
23:50 Vytautas Mačernis. 
Prasmės.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Pabandom iš naujo!  
(kart.).

06:05 Gelbėtojai (kart.) N-
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:50 Gazas dugnas (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (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 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
19:30 “Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Už priešo linijos 2  N-14.
23:10 Grobis  S.
00:40 Skorpionas  N-7.

05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Kaimo akademija.   
07.30 Aiškiaregė  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 SportasOrai.
20.50 Aiškiaregė  N-7. 

21.25 Juvelyrų klanas  N-7. 
22.30 Reporteris.   
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.   
23.30 „24/7“.   
00.30 Triguba apsauga  N-7. 
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7. 

06:00 2800 km Dunojumi bai-
dare.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Į pasaulio kraštą.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Egzotiniai keliai.
10:30 Egzotiniai keliai.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Gyvenimas inkile.
12:30 Jūs rimtai?
13:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
14:00 Šiandien kimba. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Egzotiniai keliai.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30  Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:30 Delfi diena..
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles
02:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

pirmadienis 2022 01 24

sekmadienis 2022 01 23 
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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 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 knyga“ 
N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 TV daktaras.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
06:30 Bus visko (k). 
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 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Šalutinis efektas  N14.  
00:35 Snaiperis  N-7.  
01:30 Ant ribos (k) N14. 

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 Susirašinėjimo draugas  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų, mergaičių  
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 Ledas  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Ledas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Ledas  N-14.
00:30 Bulis  N-14.
01:30 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 Mentalistas (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 Mentalistas   N-7. 
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom!  
21:00 Dvigubas smūgis N-7.  
23:15 Karo kiaulės (k) N14. 
01:00 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7.  

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 Stažuotoja  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Kasandra. Sukrėtimai  
N14. 
23:05 Legendų biuras  N14. .
00:15 Svajoklė.
01:15 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Širdyje lietuvis (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 Mirtina kova dėl valdžios. 
Anglijos karalius Eduardas II 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga. 
16:40 Mano geriausias draugas. 
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Kelionių atvirukai .
18:25 Krepšinis. Europos taurė. 
Krasnodaro „Lokomotiv Kuban“ 
– Panevėžio „Lietkabelis“..
20:30 Eurolyga per LRT. 
20:45 Atėnų „Panathinaikos“ – 
Kauno „Žalgiris“. 
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019.  

06:05 Skorpionas.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys 

(kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (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 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
21:00 Dredas  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vilniaus Babilonas. 
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten N-7.
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 Laikykitės ten   N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi bai-
dare.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Mano pramogos veidai.
08:00 Ateities karta.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Krepšinio zona.
10:30 Šaro Barsa.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
13:30 Į pasaulio kraštą.
14:00 Sveikatos receptas.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
18:00 Ateities karta.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles .
22:30 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles
02:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

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 Pabandom iš 
naujo!(kart.). 
13:30 7 Kauno dienos. 
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 TV daktaras.
01:00 LRT radijo žinios.

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 Ant ribos   N14. 
00:35 Snaiperis  N-7.  

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 Susižadėję, įsimylėję, 
susipainioję  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Tarp mūsų, mergaičių  
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 Ledas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Ledas  N-14.
00:25 Bulis  N-14.
01:30 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 Mentalistas (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 Mentalistas  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom!  
21:00 Karo kiaulės   N14.  
22:45 Stebuklas virš Hadsono 
(k) N-7. 
00:40 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 Stažuotoja  N-7. .
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Kasandra. Amžinasis 
sniegas  N14.  
22:55 Legendų biuras  N14.  

00:05 Svajoklė.
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
08:25 Mūsų miesteliai. Kriūkai. 
3 d. 
09:15 Vytautas Mačernis. 
Prasmės (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Į sveikatą! (kart.).
13:20 Kultūros diena (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Trumpos kelionės su Johnu 
Adamsu (kart.).
15:30 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 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 švariau 
(kart.).
19:30 Mirtina kova dėl valdžios. 
Anglijos karalius Eduardas II.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Spec. Žvėrynas   N-7.  
23:05 Stilius. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019.  

06:05 Skorpionas (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 E– gazas dugnas (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (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 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
21:00 Pranašas  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Skorpionas  N-7..

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
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 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi bai-
dare.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Egzotiniai keliai.
10:30 Egzotiniai keliai
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Alfo didysis šou.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
18:00 Krepšinio zona.
18:30 Šaro Barsa.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Radikalus smalsumas.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Iš esmės su A. Peredniu.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 01 25

trečiadienis 2022 01 26



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. sausio 22 d.

ketvirtadienis 2022 01 27

penktadienis 2022 01 28

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 TV daktaras.
01:00 LRT radijo žinios.

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 Ar gali išsaugoti paslaptį?  
N14. 
00:25 Snaiperis  N-7. 
01:20 Šalutinis efektas (k) N14. 

06:10 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:40 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilės padažas  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Tarp mūsų, mergaičių  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. 
19:27 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 4.0  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kietas riešutėlis 4.0  N-14.
01:10 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
Rodriguez.

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 Mentalistas (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 Mentalistas  N-7. 
18:30 LKL čempionatas. Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
21:00 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius   N-7. 
23:20 Dvigubas smūgis (k) N-7. 
01:30 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7..

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 Stažuotoja N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė  N14.  
23:05 Legendų biuras  N14.  
00:15 Svajoklė.
01:15 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Kūrybingumo mokykla. 
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 Mūsų miesteliai. Kriūkai. 3 
d. (kart.).
14:35 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas (kart.).
14:45 Šiaurės Ispanija iš paukš-
čio skrydžio (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  . N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Jaunoji jūra.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Džyzas kelyje  N-14. 
23:00 Čia – kinas (kart.).
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2019.  

06:05 Skorpionas (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 

N-7.
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:25 Fitnesas.
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 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas  N-14.
23:45 Rezidentas  N-14.
00:40 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais  N-7.
07.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas   N-7.
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 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Sveikatos receptas.
09:00 Delfi rytas .
10:00 Kaip pas žmones.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Kasdienybės herojai. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Marketingas 360.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
19:00 2800 km Dunojumi baidare.
20:00 Egzotiniai keliai.
20:30 Egzotiniai keliai.
21:00 Į pasaulio kraštą. 
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:00 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

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 Kaunas – Europos kul-
tūros sostinė 2022. Atidarymo 
ceremonija (kart.).
13:00 Čia mano sodas (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 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:55 Dvyliktasis vyras   N-14.
01:10 Gyvenimas aukštybėse   
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 Anna   N14. 
23:20 Grėsmingasis aštuone-
tas   S.  
02:40 Ar gali išsaugoti paslap-
tį? (k) 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 Mano mielas Valentinas  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
14:00 Tarp mūsų, mergaičių  
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 M.A.M.A. apdovanoji-
mai  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 M.A.M.A. apdovanoji-
mai  N-7.
23:00 Ji – šnipė  N-14.
01:30 Ledas (kart.) 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 Kova už būvį (k).
11:35 Mentalistas (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 Mentalistas  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Melo pinklės  N14.  
00:00 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius (k) N-7. 
02:15 Didžiojo sprogimo teo-
rija  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 Kapitonas Kainas  N-7.  
15:35 Stažuotoja  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Mirtis rojuje  N-7. 
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės. Angelų pakilumos raganos  
N-7.  
23:05 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta  N14.  
01:10 Rokas Skjavonė (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Džiunglių knyga  (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas?  
08:15 Kūrybingumo mokykla.  
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 Jaunoji jūra (kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Džiunglių knyga.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Europos vyrų rankinio 
čempionatas. I pusfinalis.  
20:30 Aistra varžytis.
21:00 Eurolyga per LRT.  
21:15 Milano „AX Armani 
Exchange“ – Kauno „Žalgiris“.  
23:30 Europos vyrų rankinio 
čempionatas. II pusfinalis.  
01:00 DW naujienos rusų 
kalba.
01:15 Dabar pasaulyje.  
01:40 Džyzas kelyje N-14. 
(kart.).

06:05 Skorpionas (kart.) N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Šaunioji įgula (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Fitnesas.
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 Šaunioji įgula  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Orai.
22:00 Atominė blondinė  N-14.
00:15 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas  N-14 (kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje.  
07.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
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 Laisvės TV valanda.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Netikėtas teisingumas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Gimę ne Lietuvoje.
08:30 Orijaus kelionės.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Į pasaulio kraštą.
10:30 Gyvenimas inkile.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Alfas vienas namuose.
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
18:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
19:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
20:00 Ateities karta.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene
23:30 Delfi diena.
01:30 Dviračiu per Indoneziją
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šeštadienis 2022 01 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Prenumeratos 
kainos 2022 - iesiems metams

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti 
,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 

apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - va-
dyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją 

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

„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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė kart.).
07:00 Kelionių atvirukai.
07:15 Kosminis vaikis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Mažyliai laukinėje .
12:50 Gyvenimo kelias.
13:40 Kelionių atvirukai.
13:55 Stulbinami protai  N-7. 
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.  
22:40 Anžas ir Gabrielė  N-7.
00:10 Dvyliktasis vyras   N-14 
(kart.).

06:35 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomas ir Džeris.  
09:00 Ponas Magu.
09:30 Žaislų parduotuvės 
paslaptis.
11:30 Žvaigždžių dulkės   N-7.  
14:00 Mažius   N-7.  
15:45 Šokis hip-hopo ritmu   
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Didžiapėdžio vaikis 2.
21:20 Afera   N14.  
23:15 Pasižadėjęs kitai   N14.  

01:30 Anna (k) N14. 

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 Besikeičianti planeta.
12:30 Dantukų fėja 2  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Dantukų fėja 2  N-7.
14:20 Asteriksas ir Obeliksas: 
jos didenybės tarnyboj  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 Australija  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Australija  N-7.
00:55 Persekiojama daktaro. 
Pacientės kerštas  N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas.  

09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 Kova už būvį.
11:15 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7.  
12:15 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija  N-7. 
13:45 Pragaro viešbutis  N-7. 
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - 
Vilniaus „Rytas“. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Slaptasis agentas   N14. 
23:55 Tylos zona   N14.  
01:45 Melo pinklės (k) N14.  

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
06:55 100 metų propagandos. 
07:25 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
13:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
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. Pagrobimas  N14. 
22:55 Nuostabi epocha  N14. 
01:15 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 Čia mano sodas.  

08:30 Gamtininko užrašai.  
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 Kelionių atvirukai.
14:15 Kosminis vaikis (kart.).
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda.  
17:30 Tarptautinei Holokausto 
aukų atminimo dienai. 
Uždanga. Muzika N-7.
19:00 Nežinomi žmonės (kart.).
19:30 Vizionieriai. 
19:35 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Elvis sutinka Niksoną  
N-14.  
22:45 Grupė „Kabloonak“.  
23:45 Pasivaikščiojimai  (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama (kart.).
01:02 Sportas. Orai (kart.).
01:10 Gyvenimas aukštybėse 
N-14. (kart.).

06:10 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:00 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:55 Išlikimas (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 Džavai. Indijos leopardų 
kalvos.
12:35 Kalnai. Gyvenimas virš 
debesų.
13:55 Išlikimas  N-7.
14:55 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 Ta nejauki akimirka  
N-14.
23:55 Atominė blondinė  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. 
Archeologė Marija Gimbutienė.
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Vilniaus Babilonas.  
11.00 Nepriklausomybės kovų 
verpetuose.  
11.30 Grįžtantys.  
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Festivalis „Pokrovskije 
kolokola-2021“.  
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 Siaubingosios gamtos 
stichijos.
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 Mano pramogos veidai.
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 Gyvenimas inkile.
12:00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Į pasaulio kraštą.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:30 Lietuviškos atostogos.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:00 Egzotiniai keliai
00:30 Egzotiniai keliai.
01:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
02:00 Mano pramogos veidai.
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įvairūs

Metus pradėkite su puikiomis nuolaidomis:
pasinaudokite „Tele2“ pasiūlymais

Nuolaidos telefonams, kompiuteriams, planšetėms, tele-
vizoriams, išmaniesiems laikrodžiams ir buitį lengvinan-
tiems robotams. Tai tik dalis išskirtinių pasiūlymų, kuriuos 
„Tele2“ paruošė naujųjų metų proga.

Jei metus pradėti norite atsi-
naujinę ir sutaupę – suskubkite 
pasinaudoti „Tele2“ išpardavimu. 
Daugiau apie jį sužinoti galima 
internetinėje svetainėje https://te-
le2.lt/privatiems/akcijos.

Didysis įrangos išpardavimas – 
pradinės įmokos tik nuo 1 Eur

Svajojate apie naują televi-
zorių, nešiojamąjį ar planšetinį 
kompiuterį? Gal norėtumėte 
įsigyti elektrinį paspirtuką, o 
namų ruošos darbus patikė-
ti robotams? Geros naujienos 
– šiems pirkiniams nereikia 
daugybės santaupų, nes jiems 
ir daugeliui kitų „Tele2“ šiuo 
metu taiko tik 1 Eur pradinę 
įmoką.

Dabar puikus laikas įsigyti 
naują kompiuterį. Rinktis gali-
ma iš patikimų „Asus“, „Dell“, 
„Lenovo“ ar „HP“ nešiojamų 
kompiuterių ir iš darbui, moks-
lams bei pramogoms tinkamų 
„Apple“ bei „Lenovo“ planše-
čių. Pastarųjų kaina prasideda 
vos nuo 4,66 Eur/mėn.

Jei norėtumėte mieste judėti 
paprasčiau ir patogiau – susi-
pažinkite su „Tele2“ taikomo-
mis nuolaidomis elektriniams 
paspirtukams. Pavyzdžiui, 
įkraunamas paspirtukas „Xiao-
mi Essential“ dabar kainuoja tik 
8 Eur/mėn – tiek, kiek maždaug 
atsieitų vos keletas pasivažinėji-
mų panašiu nuomotu įrenginiu.

Dar mažesnes mėnesio įmo-

kas operatorius dabar taiko bui-
tį lengvinančiai įrangai. Langus 
plaunantį robotą šiuo metu ga-
lima įsigyti vos nuo 6 Eur/mėn, 
o robotą siurblį – tik nuo 4 Eur/
mėn. Maža to, išskirtiniai pa-
siūlymai šiuo metu taikomi ir 
televizoriams – „Xiaomi Mi“ 
bei „Samsung“ televizorius 
šiuo metu įsigyti galima vos su 
1 Eur pradine įmoka. 

Šie išpardavimo pasiūlymai 
įrangai galioja su bet kuriuo 
www.tele2.lt skelbiamu „Tele2 
Laisvo interneto“ planu ir pasi-
rašant 24 mėn. paslaugų teiki-
mo bei 36 arba 24 mėn. įrangos 
išsimokėjimo sutartį.

Nauji metai – naujos 
išmaniųjų telefonų kainos

Besižvalgantiems naujo iš-
maniojo – taip pat verta su-
skubti. Operatorius paruošė 
daugybę viliojančių pasiūly-
mų, iš kurių beliks tik išsirinkti 
tinkamiausią sau.

Išpardavime dalyvauja 15 
skirtingų „Samsung“, „Apple“, 
„Xiaomi“ ir „Fonos“ telefonų 
modelių, o sutaupyti galima net 
iki 200 Eur. Be to, kai kuriems 
išmaniesiems taikomos ne tik 
nuolaidos, bet ir vos 1 Eur pra-
dinė įmoka.

Vienas tokių – „Samsung Ga-
laxy A12“. Pasirašius 24 mėn. 
sutartį ir sumokėjus minėtą 1 
Eur pradinę įmoką, šis telefonas 
kainuos tik 6,16 Eur/mėn. Beje, 

nuolaida galioja išmanųjį perkant 
ir be sutarties. Mokant iš karto šis 
telefonas dabar kainuoja vos 149 
Eur (įsigyjant taikomas 5,25 Eur 
laikmenos mokestis).

Perki 1 įrenginį, gauni 2: 
telefonai su dovanomis

Nors išpardavime dalyvauja 
itin daug skirtingų telefonų mo-
delių, į tris iš jų verta atkreipti 
ypatingą dėmesį. Juk įsigyda-
mi juos, dovanų dar gausite ir 
belaides ausines arba išmanųjį 
laikrodį vaikams.

Vienas tokių išmaniųjų su do-
vana – tai „Samsung Galaxy S21 
FE“ su 128 GB arba 256 GB 
vidine atmintimi, kuriems šiuo 
metu taikoma tik 1 Eur pradinė 
įmoka. Dabar šiuos stilingus 
modelius įsigyjantiems tiek su 
sutartimi, tiek mokantiems visą 
sumą iš karto – tik už 0,01 Eur 
dovanojamos belaidės ausinės 
„Galaxy Buds2“ (dovanos vertė 
– 149 Eur). Taip pat pridedama 
ir papildoma dovana – tai 30 Eur 
vertės „Wolt“ kuponas.

Bevieles „Galaxy Buds2“ au-

sines dovanų gaus ir perkantys 
išskirtinius „Samsung Galaxy 
Z Flip3 5G“ serijos telefonų 
modelius. Šie akį traukiančio 
dizaino išmanieji labiausiai 
išsiskiria analogų neturinčiu 
besilankstančiu ekranu. Beje, 
„Galaxy Z Flip3“ telefonus bū-
tent dabar įsigyti verta ne tik dėl 
dovanų, bet ir šiuo metu jiems 
taikomų nuolaidų – sutaupyti 
galima net iki 100 Eur.

Gera naujiena ketinantiems 
įsigyti vos 209 Eur (taikomas 
5,25 Eur laikmenos mokestis) 
kainuojantį telefoną „Fonos Mi“ 
(64 GB). Dabar perkantiems šį 
išmanųjį tik už 0,01 Eur yra 
dovanojamas išmanusis laikro-
dis vaikams „Okis“ (dovanos 
vertė – 99 Eur). Šis žaismingas 
laikrodukas vaikams padeda 
palaikyti ryšį su artimaisiais, o 
tėvams jaustis ramiau. Juo ga-
lima skambinti, susirašinėti ir 
siųsti garso pranešimus, o inte-
gruota GPS technologija suau-
gusiems leidžia visuomet žinoti 
vaiko buvimo vietą.

Įrangai papildomai taikomas 

vienkartinis, valstybės nusta-
tytas, laikmenos mokestis.

eSIM laikrodžiai – net iki 33
proc. pigiau

Operatorius paruošė ir dau-
giau išskirtinių pasiūlymų. 
Dabar ypač geromis sąlygo-
mis galima įsigyti ir „Samsung 
Watch“ arba „Huawei Watch“ 
išmaniuosius laikrodžius su in-
tegruota eSIM technologija. Šie 
įrenginiai padės lengviau įgy-
vendinti naujametinius pažadus 
sportuoti ir gyventi aktyviau. 
Turint tokį laikrodį, galima re-
čiau naudotis išmaniuoju. Už-
sisakius laikrodžiui skirtą pla-
ną, skambinti, rašyti ar naršyti 
internete taps įmanoma tiesiog 
ant riešo esančiame ekrane.

O rinktis tikrai yra iš ko – pa-
siūlyme dalyvauja 9 skirtingi lai-
krodžių modeliai. Juos perkant iš 
karto, be sutarties, sutaupyti gali-
ma net iki 150 Eur. Tačiau šiuos 
įrenginius įsigyjant kartu su pla-
nu ir sudarant 24 mėn. sutartį, 
taikomos dar didesnės nuolaidos 
– jos siekia iki 33 proc.

Be to, perkantys vieną iš ke-
turių pasiūlyme dalyvaujančių 
„Samsung Watch 4“ serijos lai-
krodžių – dovanų gaus belaidį 
įkroviklį „Samsung Duo Pad“ 
(dovanos vertė – 59,90 Eur). Su 
šiuo įkrovikliu galėsite patogiai 
papildyti ne tik išmaniojo lai-
krodžio, bet ir kitų to paties ga-
mintojo įrenginių baterijas.

Daugiau informacijos apie 
pasiūlymus, akcijas ir dovanas 
sužinosite www.tele2.lt, „Te-
le2“ salonuose arba paskam-
binę telefonu 117. Įrenginiams 
papildomai taikomas vienkar-
tinis laikmenos mokestis. Pa-
siūlymų laikas, įrenginių ir do-
vanų skaičius – labai ribotas.

Užsak. Nr.72

Informuojame žemės sklypų, esančių Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Gikonių k.: (kad. Nr. 3464/0003:2 
Gikonių g. 2) bendraturtį E.A.(netiksli deklaruota gyv. vieta), (kad. Nr. 3464/0003:30 Gikonių g. 8) sa-
vininkę N.S.-T.(išvykusi), nesuformuoto žemės sklypo tarp Gikonių g. 4 ir Gikonių g. 8 naudotoją (-us), 
kad UAB „Geomatininkų grupė“ matininkas Kęstutis Barškietis (kv. p. Nr. 2M-M-1302) 2022-02-09 
10 val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 3464/0003:67), esančio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Gikonių 
k., Gikonių g. 4, ribų ženklinimo darbus.    
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Geomatininkų grupė“ mat. K. Barškietį, adre-
su: Vasario 16-osios g. 7-1, Kaunas, el. paštu: info@geomatininkai.lt arba telefonu (8-633) 15303.

Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo
Informuojame žemės sklypo, esančio Anykščių r. Bičionių sen. Bičionių k. kad. Nr. 

3416/0005:0037 savininkus, kad UAB „Projektita“ 2020-12-01 atliko žemės sklypo 
Kad. Nr. 3416/0005:0190 ribų ženklinimą. Nesant galimybės jus informuoti registruotu 
laišku, dėl ribos nustatymo kviečiame atsiliepti šiais kontaktais: projektita@gmail.com, 
tel. +37060066692, matavimus vykdo matininkas Tomas Juozapavičius.

Dirbanti, tvarkinga moteris 
su vaiku ir šunimi ieško gyve-
namojo ploto nuomai. Siūlyti 
įvairius variantus.

Tel. (8-646) 42701.

Parduoda arba išnuomoja 
2 kambarių butą (4 aukštas, 
Pušyno mikrorajonas).

Tel. (8-670) 38670.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

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.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Automobiliams virina slenks-
čius, dugnus, ruošia dažymui. 
Remontuoja ir paruošia techni-
nei apžiūrai.

Tel. (8-699) 65148.

Vidaus remonto darbai: špa-
kliavimas, dažymas, įvairių grin-
dų montavimas, plytelių klijavi-
mas. Kaminų, krosnių valymas.

Tel. (8-610) 08039.

Montuoja gipsą, dažo, špa-
kliuoja, kloja laminatą, klijuoja 
tapetus, atlieka įvairius vidaus 
darbus. 

Tel. (8-664) 21242. 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.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

Minkštų baldų 
remontas

Tel. (8-682) 13728.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

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

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

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni, smulkina šakas, 
valo pakrantes. 

Tel. (8-644) 41260.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.
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perka

parduoda

siūlo darbą

UAB „Skado medis" 
Rokiškyje ieško statybos projektų vadovo asistento. 
Reikalavimai: statybinis išsilavinimas, anglų kalbos žinios 
raštu ir žodžiu. Atlyginimas nuo 900-1200 Eur. 
Tel. (8-687) 22602. CV siųsti: info@skadomedis.lt

Parduoda maistinio ir sėklinio 
dydžio BULVES („Vineta“, 
„Gala“, „Romano“, „Laura“, 
„Blue star“) ir ĮVAIRIAS 
DARŽOVES. Veža į namus.
Tel. (8-680) 37227.

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 - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Nori pigesnio buto, namo 
ar sodybos. Gali būti su sko-
lomis, areštuotas, įkeistas. 
Dokumentus susitvarkys. 

Tel. (8-608) 33078.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 
Tel. (8-608) 44340.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Mišką su žeme ir išsikirsti. 
Tel. (8-676) 60588.

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.

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

Nekilnojamojo turto vys-
tymo grupė perka 

butą, namą, sodybą arba 
didelį žemės sklypą. Už su-
teiktą naudingą informaciją 

atsilyginsime.
 Tel. Nr.: 8-679 63833.

Automobiliai

Brangiai - visų markių au-
tomobilius ir kitas transporto 
priemones. Gali būti su defek-
tais. Atsiskaito iš karto. 

www.webuycars.lt 
Tel. (8-603) 96660.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

„Lukagro“ - veršelius ir mėsi-
nių galvijų prieauglį iki 12mėn. 
Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-612) 26974.

Kita

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

Tel. (8-682) 11626.

Šiaudus ritiniais, 100 vnt. 
Tel. (8-600) 11708.

Nekilnojamasis turtas

7,5 aro žemės prie tvenkinio 
Rokiškio r. 

Tel. (8-610) 79676.

Anykščių r., Troškūnų sen., 
Mitošiūnų k. mūrinę sodybą. 
13 a sklypas, ūkiniai pastatai. 
Galimybė pirkti išsimokėtinai. 
7500 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

Sodybą su nuosavu ežeru 
Gečionių k. Reikia kapitalinio 
remonto. 49 000 Eur.

Tel. (8-679) 57028.

Sodybą ant Šventosios upės 
kranto, Žaliosios k. Prie pat 
pušynas, priklauso pakrantė. 
Asfaltuotas privažiavimas.

Tel. (8-648) 23721.

Kuras

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Malkas rąstais, kaladėlėmis 
arba skaldytas. Mašinos kaina 
nuo 200 Eur.

Tel. (8-688) 48169.

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

Tel. (8-656) 01913.

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.

Medžio pjuvenų briketus. 
Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Kita

Bulves. Atveža. 
Tel. (8-684) 57406.

Kiaulienos skerdieną puse-
lėmis. Lietuviska, svilinta, kai-
na 2,65 Eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Pateikia koky-
bės sertifikatą, kad mėsa lietu-
viška. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentie-
kio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško: 

1.Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. 
į rankas; 

2.Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas; 
3.Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėji-

nis tiesimas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą at-

vykimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121,  info@gensera.lt

įvairūs

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABIjuTAS, 

rašė Antonas FElJETONAS 

anekdotas

mėnulis
sausio 22-24 d.d. - pilnatis.

Gailigedas, Gunda, 
Raimundas, Armandas.

Anastazas, Gaudentas, 
Vincas Aušrius, Vincentas, 
Skaistė, Džiugas.

šiandien

sausio 23 d.

vardadieniai

oras

-5

-3

sausio 24 d.
Pranciškus, Vilgaudas, 
Gaivilė, Artūras, Felicija.

Anno

Domini 

MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

kas skanaus? 

Amiliutė aiškina starovierui paštininkui, 
kad ,,w“ dar nieko bloga

Skaniausi patiekalai – iš grikių
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Vot to tak, iš tų laikų - 
kelias X ir W, ir Q.
Atstovaujame progresą
,,Vilno naše!“ kaip per sviestą.

Jovaiša yra Sergejus:
Jei gerai panagrinėjus,
Rusišku vardu žmogus
Turi būti apdairus. 

Na, bet o tačiau Tomukas?
ką galvoja šis berniukas?
kur „Й“ ir „Щ“ - 
Nematau šitų raidžių.

Amiliutė prie tvoros
Susiėmus už galvos.
Paštininkui starovierui
Praveria ji naują erą.

X, W, Q - ne pabaiga - 
Dar suprantam apie ką.
Va, hieroglifai Taivano 
Užduotis bus, Dieve mano!

Politikas, teisininkas, gydy-
tojas ir statybininkas ginčijasi, 
kieno profesija senesnė:

- Kai dievas išvarė Adomą su 
Ieva iš rojaus, tai buvo juridinis 
aktas, - sako teisininkas.

- Bet prieš tai Ieva buvo su-
kurta iš šonkaulio, o tai chirurgi-
nė operacija, - sako gydytojas.

- O dar prieš tai, juk reikėjo 
pastatyti rojų, nes iki tol buvo tik 
chaosas, - sako statybininkas.

- O chaosą sukūrėme mes, - 
taria politikas.

***
Odontologas:
- Na, štai ir viskas. Imkite, tai 

jūsų išrautas dantukas.
- Ačiū. Ir jūs imkite, tai jūsų 

kėdės rankena.

***
Policininkas sustabdo greitį 

viršijusį vairuotoją. Išrašo bau-
dą, duoda vairuotojui kvitą ir 
sako:

- Šį kvitą išsaugokite.
- O kam man jis?
- Kai surinksite dvylika tokių 

kvitų, galėsite gauti dviratį.

***
Ateina vyras į barą ir sako pa-

davėjui:
- Man 100 gramų. Tau irgi.
Ir taip kelis sykius išgėrė jie. 

Po to barmenas atneša sąskaitą, 
o vyrukas sako:

- Kad neturiu už ką užmo-
kėt...

Barmenas jį sumušė ir išmetė 
iš baro. Po kiek laiko vėl užeina 
jis į tą patį barą ir vėl sako:

- Man 100 gramų. O tau ne-
galima, nes, kai išgeri, durnas 
daraisi...

Sveikos gyvensenos entuziastė Kristina KIAUŠAITĖ at-
skleidė, kad virtuvėje ilgai suktis nemėgsta: moteriai pa-
tinka patiekalai, kuriems pagaminti nereikia valandų va-
landas stovėti prie viryklės, o vienas pagrindinių produktų, 
kurio visuomet yra K. Kiaušaitės virtuvėje – grikiai. 

Iš jų, pasirodo, galima pagaminti ne tik košę su sviestu.

„Esu nekokia „gamintoja“. 
Labiausiai mėgstu grikius: jie 
gali būti vartojami labai įvairiai. 
Pavyzdžiui, grikiai su kefyru, 
taip pat – su raugintais agurkais: 
išverdi grikius, apibarstai saulė-
grąžomis ir valgai su raugintais 
agurkėliais. Labai skanu! Dar 
vienas – detoksikacijai – du 
šaukštus grikių iš vakaro užpil-
ti kefyru ir kitą dieną, iš ryto, 
valgyti. Šias kruopas galima pa-
ruošti ir saldžiai – su cinamonu, 
mirkytom razinom, galima įdėti 
šiek tiek medaus ir užkandžiauti 
– su kavute. Man grikiai – patie-
kalas širdžiai nuraminti.

Mėgstu natūralius, bet saldžius 
dalykus. Per Kalėdas ir Naujuo-
sius metus gaminau iš Beatos 
Nicholson laidos „atkeliavusį“ 
fantastišką tortą su graikiniais 
riešutais, datulėmis. Pagrindas 

gaminamas iš graikinių riešutų, 
datulių ir kokosų aliejaus. Kitas 
sluoksnis – iš avokadų, kakavos 
ir kokosų aliejaus. Išeina fantas-
tiškai skanus šokoladinis tortas. 
Man tai vienas skaniausių iš-
bandytų receptų. Gurmaniškas, 
greitai pagaminamas, jo nerei-
kia kepti, nėra jokių įmantry-
bių. Kadangi mano tėvai augina 
graikinius riešutmedžius, tai tor-
to pagrindą darau su ant jų už-
augusiais natūraliais naminiais 
riešutais.  

Šio torto receptas yra toks: 
reikia dviejų didelių, gerai su-
nokusių avokadų, 4 šaukštų 
medaus, 1 stiklinės datulių, 5 
šaukštų kokosų aliejaus, vienos 
stiklinės graikinių riešutų, 100 
gramų kuo riebesnės kakavos, 
vieno apelsino žievelės. Į dube-
nį sudėti datules (jei džiovintos, 

tai jas reikia išmirkyti) su dviem 
šaukštais kokosų aliejaus ir trin-
tuvu sutrinti iki vientisos masės. 
Tuomet supilti stiklinę riešutų, 
viską pasmulkinti, masę dėti į 
formą, ją paspausti. Šokoladinei 
masei gaminti - į dubenį sudėti 
avokadus, tris šaukštus kokosų 
aliejaus, medų, kakavą, nutarkuo-
tą apelsino žievelę ir viską smul-
kintuvu sutrinti. Visą masę dėti 
ant pagrindo, tortui leisti pastingti 
šaldytuve apie porą valandų, bet 
geriausia – per naktį. Aš tortą puo-
šiu graikiniais riešutais. 

Aš pati labiau mėgstu vegeta-
rišką maistą, mėsą valgau labai 
retai, kelis kartus per metus, jei 
labai užsimanau. Žiūriu, kad 
maistas būtų kokybiškesnis, 
nemėgstu visokių virtų pervirtų 
patiekalų. Man pats skaniau-
sias vaisius yra obuolys, labai 
mėgstu tikrus, naminius obuo-
lius. Stengiuosi gaminti naminio 
maisto. Vienas tokių – su indiš-
kais prieskoniais. Reikia išvirti 
basmati ryžius, pakepinti daug 
svogūnų, paprikos, pomidorų, 
česnako. Į visą masę dedama 

balto paniros sūrio (aš dedu 
paprastą baltą kaimišką sūrį) ir 
špinatų. Bent kartą per savaitę šį 
patiekalą gaminu, o jį gaminant 
svarbiausia – geri indiški pries-
koniai, kurių beriu intuityviai – 
vieną kartą vienų daugiau, kitą 
– kitų. 

Mano Faustina labai moka 
gaminti: ji tokius pusryčius pa-
ruošdavo! Patiekia labai estetiš-
kai, taip sudėlioja tuos vaisius, 
košę pagamina – labai skanu!“

Kristina Kiaušaitė sakė, kad 
jai svarbu, ką valgyti – sten-
giasi išsirinkti kokybiškes-
nius, sveikesnius produktus, 
nevalgyti mėsos patiekalų.


