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Aiškūs
kandidatų į
rajono
Tarybą sąrašai

2 psl.
šiupinys
Filmas. Gruodžio 23 dieną, nuo
21 valandos per LRT televiziją bus
rodomas naujas lietuviškas dokumentinis filmas apie kraštietį,
lietuvių literatūros klasiką, visuomenės veikėją, kanauninką Juozą
Tumą-Vaižgantą „Tumo kodeksas“ (režisierius Eimuntas Belickas, scenarijaus autorė Liudvika
Pociūnienė). Kai kurie šio filmo
epizodai buvo filmuojami Vaižganto gimtajame Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime.

Švyturio gatvėje
jau apgyvendinti
globojami vaikai

2 psl.

Antikorupcija. Trys iš keturių
Anykščių rajono Antikorupcijos
komisijos narių tapo mero Kęstučio Tubio visuomeninio komiteto
steigėjais. Antikorupcijos komisijoje yra du Anykščių rajono Tarybos nariai – Raimundas Razmislavičius (komisijos pirmininkas) bei
Alfrydas Savickas ir du Anykščių
seniūnijos bendruomenės atstovai – Žana Loginova ir Valentinas
Patumsis. Tik pastarasis nėra mero
rinkimų komiteto steigėju.

Spiečiūnai ir
palaimintojo
Teofiliaus kelias

2 psl.

12 psl.

„Labas, mano mielas, vienišas,
nepažįstamas žmogau...“

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleiviai prieš didžiąsias
metų šventes prisiminė tuos, kuriems šios šventės – vienišos, liūdnos, tuos, kurie dėl ligų, garbingo amžiaus jau nebegali pasidžiaugti išpuoštu miestu, žibančia egle, net puriu, prieš pat šventes iškritusiu sniegu...
Gimnazistai 300 Anykščių rajono socialinių paslaugų centro
globojamų žmonių parašė ir socialiniams darbuotojams padėjo
po namus išnešioti pačių rašytus, nuoširdžius, spalvotus laiškus.

Byla. Buvęs UAB Anykščių komunalinis ūkis laikinasis direktorius
Jonas Žukauskas bylinėjasi su įmone, kuriai vadovavo, ir Anykščių
rajono savivaldybe. J.Žukauskas
prašo teismo grąžinti jį į darbą, priteisti 5000 eurų neturtinės žalos bei
išmokėti atlyginimą už priverstinio
nedarbo laiką. Gruodžio 19 dieną,
teismo posėdyje liudijo komunalinio ūkio ekonomistė Daiva Valeikienė. Ji aiškino, kad J.Žukauskas
įmonėje steigė perteklinius etatus,
pirko nereikalingus daiktus, darbuotojams mokėjo nepagrįstus
priedus. Pačią D.Valeikienę įdarbino J.Žukauskas, įsteigęs naują
ekonomistės etatą. Plačiau – kitoje
„Anykštoje“.
Konkursas. Nuo birželio mėnesio UAB „Anykščių vandenys“
laikinai vadovauja buvęs Anykščių
rajono meras Alvydas Gervinskas.
Rajono valdžia pagaliau ryžosi
skelbti nuolatinio UAB „Anykščių
vandenys“ direktoriaus konkursą.
Konkursas greičiausiai įvyks tik
prieš pat savivaldos rinkimus.

Alvydas
Gervinskas
neteko Tarybos
nario mandato

92-ejų Aldona Matuliauskienė gyvena dukros šeimoje, yra nuolat lankoma Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų. Močiutė ypatingai laukia kiekvieno ją aplankančio
žmogaus – už dėmesį senolė dažnai atsidėkoja dainomis...

29-erių Vytautas Kaklauskas, nepaisant to, kad sėdi neįgaliojo
vežimėlyje, mėgsta būti gamtoje, dalyvauja įvairiuose renginiuose... Negalia vaikinui nesutrukdė vasarą apsilankyti ir festivalyje „Velnio akmuo“.

5 psl.

Iš Anykščių traukiasi Lietuvos Raudonojo
asmenukė
Robertas Aleksiejūnas
Kryžiaus draugija
robertas.a@anyksta.lt Linkėjimai
Nuo 2019 metų sausio 1 dienos Anykščiuose nebeliks Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos skyriaus.
Draugija atsisako prieš 15
metų pagal panaudos sutartį iš
Anykščių rajono savivaldybės
gautų patalpų Vinco Kudirkos
gatvės 14-uoju numeriu pažymėtame name. Šias patalpas
perims Anykščių rajono neįgaliųjų draugija, kuri žada tęsti
kai kuriuos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščiuose pradėtus darbus.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“
laikraščio numeris išeis gruodžio
29 dieną.

Vinco Kudirkos gatvėje buvusias Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos patalpas nuo Naujųjų perima Anykščių rajono neįgaliųjų draugija.

13 psl.

Apsupti artimųjų ir vienišieji,
svajotojai ir nuliūdusieji, tikintys ir nusivylusieji, kritikai ir
gerbėjai, brangūs „Anykštos“
skaitytojai,
Sveikinu Jus su šviesos pergale prieš tamsą!
Būkite laimingi!

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Švyturio gatvėje jau apgyvendinti globojami vaikai

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 20 dieną, ketvirtadienį, Anykščiuose, Švyturio gatvės
4-uoju numeriu pažymėtame name, pradėjo veikti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvens šeši vaikai, kurių amžius – nuo vienuolikos mėnesių iki dvylikos metų.
Bendruomeniniuose
vaikų
globos namuose visą parą pagal
slenkantį grafiką dirbs du socialiniai darbuotojai ir keturi jų
padėjėjai.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka sakė, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamentas gruodžio pradžioje
buvo atvykęs įvertinti namą, kuriame bus globojami vaikai.
„Komisija liko sužavėta šiuo
namu, neturėjo nei vieno klausimo. Ir, nors planavo licenziją
išduoti po Naujų metų, skubos
tvarka ją išdavė gruodžio 17 dieną“, - sakė A.Gališanka. Jis pabrėžė, kad nupirktas namas buvo

labai geros būklės, jame prireikė
tik nedidelio kosmetinio remonto.
Po to, kai Anykščių rajono Tarybos sprendimu buvo nuspręsta
steigti bendruomeninius vaikų
globos namus, Ažupiečių kvartalo gyventojai ėmėsi rinkti parašus po Anykščių rajono savivaldybei adresuotu pareiškimu,
kuriame išdėstytas nepritarimas
vaikų globos namų steigimui
Švyturio gatvėje. Susitikime su
gyventojais rajono savivaldybės
vadovams nepavyko įtikinti, kad
tokie namai įsikurs jų kaimynystėje.
„Mes juos nuraminom. Manau, kad tas nepasitenkinimas

spektras

Ant šio namo nebus iškabos, kad čia veikia vaikų globos namai.
kilo dėl nežinojimo, gal nesupratimo. Gal buvo galvojama,
kad bus įstaiga su iškaba, tačiau

to nėra. Tai yra paprastas namas,
jokio specialaus leidimo nereikia“, - sakė A.Gališanka.

Alvydas Gervinskas neteko Tarybos
Vidmantas ŠMIGELSKAS
nario mandato
vidmantas.s@anyksta.lt
Vyriausioji rinkimų komisija vakar, gruodžio 21-ąją, priėmė
sprendimą nutraukti Anykščių rajono tarybos nario Alvydo Gervinsko įgaliojimus prieš terminą „dėl nesuderinamų pareigų“ bei
pripažino savivaldybės Tarybos nario mandatą naujam nariui
Juozui Jukniui.
Sprendimą VRK pristatė komisijos narė Janė Valčiukienė. VRK
posėdžio išvakarėse „Anykštos“
paklausta, kodėl A.Gervinsko
klausimas iškilo tik dabar, kai jis
UAB „Anykščių vandenys“ laikinuoju vadovu yra jau nuo birželio,
J.Valčiukienė sakė: „Todėl, kad
gautas pranešimas“.
Kitaip tariant, A.Gervinskas VRK
buvo įskųstas. Pagal LSDP sąrašą
į Anykščių rajono tarybą išrink-

tas buvęs Anykščių rajono meras
A.Gervinskas prieš porą savaičių
tapo mero Kęstučio Tubio visuomeninio komiteto valdybos pirmininku.
Ir A.Gervinskas, ir rajono valdžia
buvo įsitikinę, kad laikinasis savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovas gali būti ir rajono Tarybos nariu.
„Anykštai“
komentuodamas
situaciją A.Gervinskas sakė, kad
jam VRK sprendimas buvęs kaip
perkūnas iš giedro dangaus. „VRK

rašte, kuriame man nurodoma pasiaiškinti, aš įvardinamas bendrovės direktoriumi, nors esu tik direktoriaus pavaduotojas“ – kalbėjo
UAB „Anykščių vandenys“ laikinai vadovaujantis A.Gervinskas. Jį
nustebino ir sprendimo priėmimo
tempas – tik ketvirtadienį po pietų
gavo pranešimą, kad penktadienio
rytą yra kviečiamas į VRK posėdį.
A.Gervinskas „Anykštai“ sakė,
kad nemato prasmės „tampytis“ –
pats parašė pareiškimą, kad traukiasi iš rajono Tarybos, o į VRK
posėdį nevažiavo.
Šios kadencijos rajono Taryba posėdžiaus jau tik tris kartus. Į naujos kadencijos Tarybą
A.Gervinskas nekandidatuoja.

Alvydas Gervinskas Anykščių rajono tarybos nariu
buvo nuo 2003-ųjų metų.

Už šią paslaugą savivaldybė per
metus Panevėžio gyvūnų globos
draugijai sumokės 5 040 Eur.
Anykščių rajono savivaldybė
planuoja, kad preliminariai per
metus Anykščių rajone bus sugau-

nama apie 60 beglobių bei bešeimininkių gyvūnų.
Vieno beglobio ar bešeimininkio
gyvūno laikinoji globa bei karantinavimas pagal paslaugų sutartį
kainuos 84 Eur (be PVM).

Šiais metais į Panevėžio gyvūnų
globos draugiją iš Anykščių rajono
buvo išvežti 42 beglobiai gyvūnai
(6 katės ir 36 šunys). Už šią paslaugą draugijai sumokėti 4 698 Eur.
Beglobius ir bešeimininkius
gyvūnus Anykščių rajone gaudo
UAB Anykščių komunalinis ūkis.
Šios bendrovės laikinasis direktorius Linas Pravilionis sakė, kad
gyvūnai gaudomi tik tuomet, kai
pranešimus gauna iš seniūnų arba

Aiškūs kandidatų į rajono Tarybą sąrašai
Vyriausioji rinkimų komisija kol kas neskelbia kandidatų į
Anykščių rajono tarybą sąrašų, tačiau didžioji dalis kovo 3-ąją
Anykščiuose besivaržysiančių politikų jau yra žinomi.
Mero Kęstučio Tubio visuomeninio komiteto „Už Anykščių kraštą“ kandidatų į Anykščių rajono
tarybą sąraše iškart po jo rikiuojasi
Rita Juodiškienė, Jonas Buziliauskas, Dangira Nefienė ir Audronius
Gališanka.
Toliau iš eilės: Viktorija Noreikienė, Vytautas Datenis, Jolita
Abraškevičienė, Juozas Mačys,
Kristina Beinorytė, Ramūnas Blazarėnas, Asta Sereikienė, Rita
Vilkė, Daiva Žiogienė, Alfrydas
Savickas, Daiva Tylienė, Gedimi-

nas Kutka, Algirdas Gansiniauskas, Dominyka Juškaitė, Donatas
Tuska, Arvidas Pajuodis. Sąrašas
yra maksimalaus ilgio. Jame – 50
asmenų. Paskutiniu įrašytas mero
patarėjas Donaldas Vaičiūnas.
Anykščių liberalų sąrašo lyderis
– partijos kandidatas į Anykščių
rajono merus Lukas Pakeltis.
Po jo rikiuojasi Veneta Veršulytė, Mindaugas Sargūnas, Saulius Rasalas, Marius Šimėnas,
Irma Laurinavičiūtė, Kęstutis
Indriūnas, Vilius Januška, Lukas

Vasiliauskas, Alvydas Talaišis.
Liberalų sąraše turėtų būti apie 40
asmenų.
Tėvynės sąjungos kandidatų
sąraše po lyderio Sigučio Obelevičiaus rikiuojasi Gabrielė Griauzdaitė Patumsienė, Ona Repečkienė,
Rita Kripaitienė, Dalia Kazlauskienė, Giedrutis Klimkevičius,
Jūratė Girnienė, Šarūnas Grigonis,
Valentinas Patumsis, Gintarė Žemaitienė, Rimvydas Griauzdė, Virmantas Gokas, Andrius Vitkūnas,
Žygimantas Obelevičius, Jūratė
Musteikienė, Tadas Pilkauskas.
Konservatorių sąrašas turėtų būti
artimas maksimaliam.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų

Algos. Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis sako, kad
mokytojų atlyginimai turi augti labiau nei vidutinis darbo užmokestis (VDU) šalyje. „Procentas nuo
VDU ilgalaikėje perspektyvoje
turėtų būti didesnis, nei dabar yra“,
– sakė D. Matulionis. Jis penktadienį pirmininkavo darbo grupės
dėl viešojo sektoriaus finansavimo
posėdžiui. Statistikos departamento duomenimis, mokytojai Lietuvoje uždirba 739 eurus „į rankas“,
o vidutinis atlyginimas šalyje siekia 728 eurus. „Neapsisprendėme,
koks mokytojų algų procentas nuo
VDU turi būti, ar 110, ar 120, ar
130 procentų, bet mokytojų algos
turi būti didesnės, nei yra VDU“,
– kalbėjo Vyriausybės vicekancleris. Vyriausybė žada, kad kitąmet
mokytojų atlyginimai turėtų būtų
didinami beveik dešimtadaliu dėl
baigiamos įvesti etatinio apmokėjimo sistemos.

vidmantas.s@anyksta.lt

Vaikai. Kauno istorijoje, kai iš
tėvų buvo paimti vaikai, nustatyta,
kad vaiko teisių apsaugos tarnyba
neužtikrino geriausių vaikų interesų, atlikusi tyrimą skelbia vaiko
teisių apsaugos kontrolierė. „Tikrinome laiką nuo vaikų paėmimo iki
grąžinimo. Praktiškai mėnuo laiko.
Žmogui būtų galima iškart paaiškinti, kur jis gali gauti teisinę pagalbą, jeigu finansinė padėtis nėra
gera, jis tikrai būtų gavęs ją nemokamai ir t. t. Formaliai viskas atlikta, bet turinio nėra, mes to nejaučiame“, – BNS sakė E. Žiobienė. Anot
kontrolierės, vertintas vaiko teisių
specialistų darbas nuo pat atvykimo
į šeimą. E. Žiobienė sakė, kad pirmiausia svarbu užtikrinti tinkamą
dialogą ir įvertinti situaciją bei su
šeima siekti bendradarbiavimo, tačiau to padaryta nebuvo.

sąjungą į savivaldos rinkimus ves
partijos kandidatas į merus Dalis
Vaiginas. Po jo įrašyti Raimondas
Balsys, Regina Patalauskienė, Dominykas Tutkus, Algirdas Ananka,
Renata Gudonienė, Kazimieras Šapoka, Rolandas Lančickas, Danius
Tursa, Mindaugas Kovoliūnas.
„Valstiečių“ sąraše turėtų būti per
30 asmenų.
Socialdemokartų sąrašo lyderius
skelbėme jau anksčiau, o Darbo
partija savo sąrašą ketino susidėlioti vakar vakare. „Darbiečių“
sąrašo lyderiu, greičiausiai, bus ne
partijos kandidatas į merus Vaidutis Zlatkus, o buvęs Seimo narys
Ričardas Sargūnas.

Streikas. Andriaus Navicko vadovaujama profsąjunga nuo penktadienio oficialiai sustabdo daugiau
nei mėnesį trukusį streiką dėl etatinio darbo apmokėjimo ir didesnių
algų.Streikas buvo pradėtas lapkričio 12 dieną, reiškiant nepasitenkinimą rugsėjį įvestu etatiniu algų
modeliu ir reikalaujant jį peržiūrėti. Mėnesio pabaigoje keliasdešimt mokytojų atvyko į Švietimo
ir mokslo ministeriją, kur nakvojo
tris savaites. Po derybų su laikinai
Švietimo ir mokslo ministerijai vadovaujančiu susisiekimo ministru
Roku Masiuliu sutarta, kad jis pasirašys įsakymą, kur modelis bus
detaliau išaiškintas.

Beglobiais gyvūnais ir toliau rūpinsis panevėžiečiai
Anykščių rajono savivaldybė lapkričio pabaigoje pasirašė naują vienerių metų trukmės sutartį su Panevėžio gyvūnų globos
draugija dėl sugautų beglobių ir bešeimininkių gyvūnų viešosiose
vietose laikinosios globos ir karantinavimo.

Kostiumai. Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) nusprendė, kad
„valstiečiai“ nepadarė pažeidimo
dalindami už partijos lyderio Ramūno Karbauskio įmonių lėšas pasiūtus vaikiškus tautinius kostiumus.
Už tokią išvadą balsavo penki VRK
nariai, tiek pat buvo prieš, lėmė už
darbo grupės parengtą išvadą balsavusios VRK pirmininkės Lauros
Matjošaitytės balsas.
VRK surinkta medžiaga taip pat
bus perduodama Generalinei prokuratūrai ir Valstybinei mokesčių
inspekcijai. Jos turėtų įvertinti, ar
nepažeistos įstatymų nuostatos dėl
paramos skyrimo, lėšų gavimo ir
panaudojimo. Darbo grupės išvadoje konstatuojama, kad projektas
„Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ finansuotas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovo R.
Karbauskio sprendimu, lėšas skyrė
su juo susijusios įmonės.

policijos.
Šios kadencijos Anykščių rajono valdžia beglobiams ir bešeimininkiams gyvūnams skiria
ypatingą dėmesį. Rudenį bent keliose Anykščių miesto vietose bei
Anykščių seniūnijos Šlavėnų kaime bešeimininkėms katėms pastatyti nameliai. Bešeimininkių kačių
maistu bei sterilizavimu rūpinasi
viešoji įstaiga „Pūkuota svajonė“.

-ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS

SITUACIJA

???

Kuo Jums buvo
įsimintini 2018ieji metai?

Donatas MIKULEVIČIUS:
- Kiekvieni metai būna savotiškai įvairūs, nešdami begalę pasikeitimų, išgyvenimų bei naujų
atradimų. 2018-ieji tai pat buvo
ne išimtis. Nauji gyvenimo keliai,
nauji atradimai su dar įdomesniais gyvenimo vingiais, nei buvo
praėjusiais metais. Nauja karjeros
kryptis, nauji namai ir dar daug panašių dalykų.

Simona STASIULIENĖ:
- 2018-ieji įsimins kaip ypač šilti
metai, dovanoję daug gražių akimirkų gamtoje ir kartu priminę apie
klimato šiltėjimą... Gegužės mėnesį buvo sumuštas karščio rekordas
nuo 1961 metų – oro temperatūra
pakilo net iki 32,7 laipsnių Celsijaus (Druskininkuose). Anykščiuose tą dieną termometro stulpelis
irgi šoktelėjo gana aukštai. Vasara
ir ruduo taip pat buvo išskirtinai
šilti. Netrukus, pasibaigus kalendoriniams metams, bus paskaičiuoti 2018 metų klimatologiniai
duomenys. Turbūt, sužinoję juos,
tikrai įsiminsime šiuos metus, kaip
gerokai viršijančius daugiamečius
vidutinius rodiklius...
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Valdžia pasiūlė pasitikrinti
matematikos žinias robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Gruodžio 20 dieną, ketvirtadienį, sušauktas paskutinysis 2018-ųjų metų Anykščių rajono tarybos
posėdis. Posėdyje dalyvavę 21 iš 25 rajono Tarybos narių priėmė sprendimus, kokia linkme Anykščių rajonas bus vystomas 2019 – 2025 metais, savivaldybės kontrolieriui ir savivaldybės administracijos vadovams nustatė naujus pareiginių algų koeficientus, o gyventojams prieš Kalėdas uždavė
„namų darbų“ – pareiginius valdininkų koeficientus patiems paversti pinigine išraiška.

Anykščių rajono tarybos posėdyje labiausiai domėtasi
savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus
Gališankos tarnybinio atlyginimo pokyčiais.
Į posėdį atvykusius rajono Tarybos narius ir „Anykštos“ žurnalistą Anykščių rajono valdžia sutiko
su kalėdinėmis dovanomis: įteikė
2019-ųjų metų sieninį kalendorių „Anykščių krašto menininkų
darbai“, šokoladukų rinkinį su
Anykščiais bei atviruką su Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio
kalėdiniais bei naujametiniais palinkėjimais.
48-ajame Anykščių rajono tarybos posėdyje patvirtintas 2019
– 2025 metų Anykščių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas. Po šio plano viešų svarstymų
prieita išvada, kad Anykščių rajono vizija iki 2025 metų skambės
taip: „Anykščių kraštas – plačiai
žinomas kultūrinio turizmo ir Lėto
miesto kurortas Anykščių šilelio
prieglobstyje su išskirtine gamta,
savita kultūra bei tradicijomis,
darbščia ir jaunatviška bendruomene, išvystyta infrastruktūra.
Čia gera ir saugu gyventi, dirbti,
ilsėtis.“
2019 – 2025 metų Anykščių rajono savivaldybės strateginį plėtros
planą pristatė jį rengusi UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų
vadovė Odeta Bačianskienė. Už
strateginio plano vidaus ir išorės
aplinkos analizės parengimą UAB
„Eurointegracijos projektai“ sumokėjo 9 tūkst. 992 Eur.
Išklausius strateginio plano pristatymą, rajono Tarybos nariui
Arūnui Liogei „užkliuvo“ „Lėto
miesto“ terminas.

„Kažkur prieš 25 metus Tautvydas Kontrimavičius pirmojoje
Anykščių strategijos vizijoje pasakė, kad įsivaizduojantis Anykščius kaip pensininkų miestą. Ar tas
„Lėtas miestas“ ir turima galvoje
pensininkų miestas?“, - klausė visuomeninio rinkimų komiteto „A.
Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“ atstovas.
Savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Jucevičienė
aiškino, kad „Lėtas miestas“ – tai
„savita gamta, mažas eismas, vystomas vietinis verslas, kurio produkcija parduodama mažose parduotuvėlėse“ ir tai nieko bendro
neturi su gyventojų amžiumi.
Socialdemokratui Dainiui Žiogeliui pasirodė, kad strateginiame
plėtros plane netiksliai apibrėžiamos žemės ūkio plėtros galimybės,
kur be kita ko, Anykščių rajone akcentuojama gyvulininkystė.
„Gyvulininkystė dabar mažėja ne
aritmetine, bet geometrine progresija. Per penkerius metus sumažėjo
penkis kartus. Gali būti perspektyva sodams, bet ir tai neaišku. Na,
nebent dar šiltnamiams. O visiems
kitiems beliko augalininkystė. Negalima pritarti tam, ko pas mus jau
nebebus. Prioritetai nebe tie“, - kalbėjo D.Žiogelis.
Rajono tarybos narys Lukas Pakeltis domėjosi, kokiomis priemonėmis bus siekiama, kad Anykščių
rajonas, kaip tai kalbama vizijoje,
taps atjaunėjusiu ir darbingu.
Kadangi neseniai Pakelčių šeima
susilaukė kūdikio, Anykščių rajono
meras K.Tubis replikavo, kad pats
L.Pakeltis ir prisideda prie vizijos
įgyvendinimo.
„Aš darau, ką galiu“, - juokėsi
L.Pakeltis.
Posėdyje Anykščių rajono savivaldybės kontrolieriui Artūrui Juozui Lakačauskui, Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktoriui Audroniui Gališankai ir jo
pavaduotojui Ramūnui Blazarėnui
nustatyti pareiginės algos koeficientai. Svarstant sprendimo projektą
dėl A.Gališankos pareiginės algos
koeficiento, socialdemokratas Donatas Krikštaponis paprašė internetu posėdžio transliaciją stebintiems
gyventojams žmoniška kalba pa-

aiškinti, koks nuo ateinančių metų
bus A.Gališankos atlyginimas.
„Ar negalima žmonėms pasakyti tikrąja, ta šnekamąja kalba,
kiek konkrečiai žmogus gaus? Koeficientai yra vienas dalykas, o kai
žmogus sužinos tikrąjį atlyginimą,
mažiau bus paklausimų ir diskusijų“, - kalbėjo D.Krikštaponis.
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis paaiškino, kaip gyventojai galėtų sužinoti A.Gališankos atlyginimo
piniginę išraišką: reikia 14,5 padaugint iš 173 ir minusuoti 39 proc.
Tiesa, net ir po tokių matematinių skaičiavimų, gyventojai
nesužinos galutinio atlyginimo
dydžio, mat administracijos direktoriui A.Gališankai prie algos
dar mokami ir įvairūs priedai.
Meras
K.Tubis
sakė,
kad
A.Gališankos atlyginimas nuo sausio 1 dienos pakils 1 Eur 20 ct.
Rajono Tarybos sprendimu, taip
pat pakeistas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybių
aprašymas.
„Dabar jau papildomų funkcijų
naujuose pareigybių aprašymuose
nebeliko ir nenumatytų priemokų
jau nebebus nei vienam, nei kitam”,
- tai, kad po šio sprendimo galbūt
mažės A.Gališankos ir R.Blazarėno
atlyginimai, svarstė socialdemokratas D.Žiogelis.
Anykščių rajono savivaldybės
interneto svetainėje šiuo metu
skelbiami 2017 metų Anykščių
rajono savivaldybės darbuotojų vidutiniai atlyginimai. Pernai
priskaičiuotas vidutinis mėnesinis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
A.Gališankos darbo užmokestis
buvo 2 000 Eur, o jo pavaduotojo
R.Blazarėno – 1 459 Eur.
Paskutinysis 2018-ųjų metų
Anykščių rajono tarybos posėdis baigtas Anykščių rajono mero
K.Tubio padėkomis rajono Tarybai.
„Labai noriu padėkoti visiems
Tarybos nariams už sutartiną darbą, už tai, kad mes čia priimame
sprendimus, nebūna vilkinimų, nebūna, sakykim, tokių įžeidinėjimų
iš vienos ar kitos pusės. Dėkoju už
dalykišką kritiką, o kai kada ir susilaikymą”, - dėkojo K.Tubis.

Išleistas naujas žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“
numeris
Konsteliacijos - įtaigus spektaklis ar
psichoterapijos metodas
Daiva DAUGIRDIENĖ:
- Kojomis suskaičiavau 777
finikietiškų laiptų pakopas ir pamačiau Akselio Miuntės aprašytos
San Mikelės sfinksą.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Apskrities savivaldybėse bus bent
vienas naujas meras
Anykščiuose ieškodavo vaikystės
šviesos

savaitės citatos
O Vatikane sankryžos
praktiškai neįžiūrimos
Artūras NEGUDINAS, tolimųjų reisų vairuotojas, apie
naujai įrenginėjamą žiedinę sankryžą Anykščiuose:
„Italijoje mažos žiedinės sankryžos, o Olandijoje – dar mažesnės...“
Nei pedagoginiam, nei policijos
mokykloje to nemoko

Irena
ANDRUKAITIENĖ,
kovo 11-osios Akto signatarė,
apie didžiausius šių dienų Lietuvos skaudulius:
„Lietuvoje vis dar trūksta tikrų
valstybininkų, turinčių aukštą profesinę, etinę, politinę kvalifikaciją...“
Tegu jaunieji pratinasi –
gyvenimo kelias ne rožėmis
klotas
Tomas TUSKENIS, Anykščių
menų centro direktorius, apie
projektuotojų siūlymą, šalia koplyčios esančius takelius išgrįsti
akmens skalda ar žvyru:
„Jeigu norime, kad būtų reprezentatyvi vieta, plius čia vyksta
santuokos, nemanau, kad kas nors
norėtų eiti skalda ar žvyru“.
Ir vėl užteko penkių minučių,
kad būtų apžavėti?
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius, apie
Švyturio gatvėje atidarytus vaikų globos namus:
„Komisija liko sužavėta šiuo
namu, neturėjo nei vieno klausimo“.
Šv. Kalėdų proga pastebėtos ir
pelės po šluota
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, su šventėmis sveikino Tarybos narius:
„Dėkoju už dalykišką kritiką, o
kai kada ir susilaikymą“.
Šnekamąja kalba nelabai to
pasakysi

Donatas KRIKŠTAPONIS, socialdemokratas, Anykščių rajono
tarybos narys, apie savivaldybės
vadovų atlyginimus:
„Ar negalima žmonėms pasakyti tikrąja, ta šnekamąja kalba, kiek
konkrečiai žmogus gaus?“
Savitai atrodanti moteris... Ar
čia komplimentas?
Jolanta
JUCEVIČIENĖ,
Anykščių rajono savivaldybės
Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė,
aiškino sąvoką „lėtasis miestas“:
„Tai – savita gamta, mažas eismas, vystomas vietinis verslas...“

„ANYKŠTA“ TV

2018 m. gruodžio 22 d.

Šalia koplyčios nebereikia
vaizduoti kapinių
Apie Anykščių koplyčios teritorijos sutvarkymo projektą
„ANYKŠTA“ TV kalbėjosi su Anykščių menų centro direktoriumi Tomu TUSKENIU.
Pašnekovą kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
ALEKSIEJŪNAS.
- Kaip manote, kodėl anykštėnams svarbu, kaip ateityje
atrodys Anykščių koplyčios teritorija?
- Manau, kad anykštėnams turėtų rūpėti, kaip atrodys jų gimtosios vietos ir ne tik tai, o visa
Lietuva. Manau, kad yra labai
gerai, kai į susirinkimus, kuriuose
aptariami vieni ar kiti projektai,
žmonės susirenka ir išsako savo
nuomones. Vėliau į tas nuomones
galima atsižvelgti ir priimti tam
tikrus sprendimus.
- Kokią vietą anykštėnų gyvenime užima Anykščių koplyčios
teritorija? Tenka ten dažnai
praeiti, dažniausiai nematau ten
daug susirinkusių, sėdinėjančių
žmonių.
- Išskyrus festivalį „Devilstone“ (juokiasi). Ta vieta tapusi tokia „tranzitine“. Daug kas Anykščių koplyčios teritorija praeina į
prekybos centrą „Norfa“ ar iš jo
grįžta. Ir retas vasarą atsisėda ant
suoliuko pasėdėti. Tačiau labai
džiugu, kad galų gale atėjo tas
laikas, kai galime išsakyti savo
nuomones apie tą vietą. Ji nėra tik
istorinė, bet ji gali, kaip mes norėtume, būti reprezentatyvi poilsio
erdvė.
- Ko gero, dar prieš rengiant
Anykščių koplyčios teritorijos
sutvarkymo projektą turėjote
kažkokią viziją, kaip ten viskas
galėtų atrodyti?
- Per tą laiką atsirado Anykščių
koplyčios teritorijos įgarsinimas.

rievės

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
Lekiu šviesos greičiu.
Juk tik ką buvo Kalėdos.
Gerai prisimenu, kaip vengiau
nupuošti eglutę. Nuo vaikystės
man taip – puošiu su didžiausiu
džiaugsmu, Kūčių vakarą, o
kitą dieną po Trijų Karalių kaip
aklas arklys sustojęs prieš tiltą –
užsikertu ir niekaip. Matau, kaip
byra spygliukai, kaip tai, kas
ką tik kvepėjo ir skleidė šventę,
virsta apgailėtinom dulkėm,
netikru auksu, bet ieškau šimto
priežasčių, kam permesti šį
darbą.
Kažkur, skaitinėdama apie
kvantinę fiziką, radau pastabą,
kad, kai objektas pasiekia šviesos greitį, tuomet laiko tėkmė
sustoja.

- Susirinkime su projektuotojais ir visuomene dėl Anykščių
koplyčios teritorijos sutvarkymo virė aistros. Ar jūs pritariate, pavyzdžiui, sumanymui
Anykščių koplyčios teritorijoje
iškirsti dalį medžių?
- Jeigu specialistas sako, kad
medį reikia nukirsti, vadinasi, taip
ir yra. Buvo ir mūsų rašyti raštai,
vienas medis šalia kelio skubiai
nupjautas. Iš visuomenės buvo
ir tokių siūlymų, kad kai kuriuos
medžius užuot nupjovus, reikėtų
paremti. Žmonės vaikščios, sėdės
ant pievelės, o čia stovės paremti medžiai. Tiesiog turi būti protu
pasvertos ribos, kad nebūtų pavojinga. Manau, kad reikia tartis su
specialistais ir neabejoju, kad bus
priimti teisingi sprendimai.

Balsuoja. Internete - manomeras.
lt - siūloma vertinti savivaldybių ir
merų veiklą. Gruodžio 21 dieną,
14 valandą, Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio veikla penkiabalėje
sistemoje buvo įvertinta vidutiniškai 1,3 balo. Už K.Tubį prasčiau
vertintas tik Pagėgių meras Virginijus Komskis, vidutiniškai rinkęs
po 1 balą.
Atkaklumas. Anykščių rajono
savivaldybės administracija paskelbė konkursą į Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas.
Kelintą kartą skelbiamas šis konkursas jau turbūt nebežino ir patys
jo organizatoriai, paprastai Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo konkursui nesiregistruoja nei
vienas asmuo.

Mes tikrai norėtume, kad ta vieta
būtų miela pabūti. Nesakau, kad
tai yra „puotų“ vieta, tačiau vasarą matau Anykščių koplyčios teritorijoje besibūriuojančių žmonių.
- Anykščių koplyčioje vyksta
vestuvių ceremonijos, šalia jos
renkasi triukšmingai nusiteikę
vestuvininkai. Ar jums netrukdo tokia kaimynystė?
- Ne, tikrai netrukdo. Žmonės
susituokia ir tai tikrai nėra kažkokia „puota“, šokiai. Aš manau,
kaip anksčiau Anykščių koplyčios
teritorijoje vykdavo koncertai,
vasaros metu ir toliau jie čia gali
vykti. Tai yra pakankamai jauki
vieta, žmonės įsikuria ant žolės.

šiupinys

Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis pasakojo, kad Anykščių koplyčios teritoriją vienu metu buvo pamėgę rūkyti, išgerti bei šiukšlinti nevengę asmenys, todėl jis pasisako už tai, kad dalis jos teritorijos būtų tveriama tvora.
- Gyventojai Anykščių koplyčios teritorijoje norėtų matyti
daugiau žalumos, o ne betoninių
trinkelių. Ar sutinkate su jais?
- Nematavau, koks betoninių
plytelių santykis yra dabar ir koks
būtų įgyvendinus siūlomą projektą, bet greičiausiai išliktų panašūs plotai. Panašu, kad koplyčios
aplinkos sutvarkymo koncepcija
buvo dėl koncepcijos, todėl taip
ir gavosi, kad daugiau tų trinkelių,
praėjimai nelogiški. Manau, kloti trinkeles aplink medžius nėra
būtina – buvo ir toks projektuotojų siūlymas. Visuomenės atstovai siūlė koplyčios takus išgrįsti
akmens skalda ar žvyru, bet aš
manau, kad tai ne ta vieta. Jeigu
norime, kad būtų reprezentatyvi
vieta, plius čia vyksta santuokos,
nemanau, kad kas nors norėtų eiti
skalda ar žvyru.

- Vienas prieštaringiausių
projektuotojų siūlymų – Anykščių koplyčios teritoriją aptverti
tvora. Kaip supratau, tą siūlymą palaikote?
- Mes prieš tvorą nuo Vilniaus
gatvės pusės. Čia jau nebe kapinės ir jų nebereikia vaizduoti.
Ta atmintis labai gražiai jau yra
įamžinta menininko Antano Žukausko ir to užtenka. Ir anksčiau
rašėme raštus, kad žmonės nemindžiotų pievelės. Koplyčios
teritorija turėtų būti atskirta nuo
prekybos centro „Norfa“, kad
būtų ta jauki erdvė. Kadangi prie
koplyčios nuošalu, būdavo, kad
žmonės vartodavo alkoholinius
gėrimus, skambindavome ir į policiją. Dėl to kreipėmės ir į rajono
Tarybą, kad būtų padaryta nerūkymo zona. Po to sumažėjo įvairių
nusižengimų.

Visą pokalbį su Anykščių menų centro direktoriumi T.TUSKENIU
žiūrėkite portale anyksta.lt, rubrikoje „ANYKŠTA“ TV.

Dažnai jaučiuosi ne sąmosenatvėje. 220. Visą amžių dorai
ningu žmogumi, o objektu, kuris
dirbusios mano mamos pensijos.
skrieja milžinišku greičiu iš
100 – atidėti vaistams ir elekanksto kažkieno jam parinkta
trai... Tačiau, jeigu neatvažiuotutrajektorija neturėdamas nei
me, ji puikiausiai išgyventų, nes
su laiku, nei su aplinka jokio
kažkaip juk išgyvena jos vaikų
asmeninio, emocinio kontakto.
nesusilaukusi vieniša draugė.
Lekia net nesuprasdamas ir neIr abi dar bent po du kartus pasusimąstydamas, kodėl lekia ir
skambintų reklamuojamu Telios
kur. Tiesiog yra priverstas lėkti.
numeriu, kad paaukotų Maltiečių
Tamsu – rytą, tamsu – vakarą,
sriubai.
pirmadienis – penktadienis, pusPrie senatvės ir neturto kažryčiai – vakarienė, valstiečiai
kaip prisitaikoma. Ketvirtadalis
– konservatoriai, tautininkai –
Lietuvos gyvena ant skurdo ribos,
globalistai, minimalus – padio protestuoti išėjo tik mokytojai.
dintas, sviestas – pabrangintas.
Mes ne prancūzai, kad už darbą
O ir kas iš to, jeigu ir susisiektume gauti orų atlygį. Turėti
mąstysi? Kas dėl to pasikeis? Ar
darbą mums jau savaime atlygis,
susimąstęs
nes,
...„Tikslai tarsi skirtingi, tačiau iš es- matyt,
sustosi, kai
mės visi apie tą patį. Apie negyvenimą daugevisi lekia...
šiandien vardan gražaus gyvenimo atei- lis dar
Ar daug
pažįstate
gerai
tyje. “...
sustojusių?
prisiKas buvo
mena
paskutinis sustojęs? Sitharta
laikus, kai sandalų prakirptais
Gautama? Jėzus Kristus?
galais neturėjo gal tik įmonių
Visi lekiame dėl turtingesvadovų, kolūkių pirmininkų ir
nių namų, vaikų išsilavinimo,
vyriausiųjų specialistų vaikai.
atostogų prie šiltų jūrų, sąskaitos
Ar tai padarė mus nelaimingais?
banke.
Kažkaip traumavo?
Tikslai tarsi skirtingi, tačiau
Nebent traumą reikėtų suprasti
iš esmės visi apie tą patį. Apie
kaip tarybinio žmogaus žymą bet
negyvenimą šiandien vardan
kokia kaina atsilaikyti, išstovėti,
gražaus gyvenimo ateityje.
nepalūžti. Kariauti gyvenimą. Be
Nuoširdžiausia pasirodė viena
karo už išlikimą nemokėti būti
mano draugė, sykį pasakiusi, kad
laimingu, apie ką rašo naujosios
labiausiai už viską bijo skurdo
kartos rusų ir baltarusų rašyto-

jai – Vasilijus Šukšinas, Svetlana
Aleksijevič – apmąstę tarybinio
žmogaus, ugdyto būti didvyriu,
mentalitetą.
Ar ne iš to susirūpinimo,
susikaupimo minos mus atpažįsta
užsienio viešbučiuose ir sveikinasi rusiškai, net, jeigu ant veido
neturim nė lašo grimo ir vilkime
paprasčiausius drabužius be
blizgučių.
Kodėl apie tai rašau, kai
dažnuose namuose dabar čeža
spalvotas dovanų popierius, o iš
virtuvės sklinda dieviškas imbiero ir cinamono kvapas? Kodėl
nepasakoju apie stebuklingus
kalėdinių kojinių prisipildymus
plančetais ir aifonais, žmonių
kalba vidurnaktį prabylančius
mėsinius galvijus (limuzinus,
aubrakus, galovėjus ir šarolė)?
Nekalbu apie lašišą, troškintą
tupperware puode, ant archaiško, šienu dengto Kūčių stalo,
tamsoje į atokius gimtuosius
vienkiemius įsukančių mašinų
šviesą? Apie paskutinę sugrįžtančią į kaimus (tegul tik
šventėms) kartą, apie tai, kad
tų sugrįžtančiųjų automobilių
žibintai vis dažniau atsispindi
tuščiuose pakelės trobų languose?
Nes šventės yra tik ritualas.
Šviečiantys stulpeliai pakelėje,
kad nepasimestume. Gyvenimas
gyvena kasdienybėje.

Seniūnas. Po Naujųjų turėtų
įvykti Viešintų seniūno konkursas,
kuriam registravosi trys asmenys.
Paskelbtas ir Andrioniškio seniūno
konkursas. Pretendentai į Andrioniškio seniūnus dokumentus gali
pateikti iki sausio 15 dienos.
Sambūris. Gruodžio 20 dieną
Anykščių rajono savivaldybėje
vyko įstaigų vadovų sambūris. Susitikimo metu aptarti prabėgusieji
metai, nuveikti darbai, pasidalinta
įsimintiniausiomis metų akimirkomis. Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis visiems
susirinkusiems nuoširdžiai dėkojo
už visų metų darbą, už tai, kad visi
kartu stengiasi gerinti savo įstaigose
teikiamų paslaugų kokybę ir saugo
krašto kultūrines tradicijas.
Gaisras. Gruodžio 20 dieną,
Svėdasuose, S. Zobarsko g., gyvenamojo namo dūmtraukyje degė suodžiai. Atvykus iškviestiems ugniagesiams, uždaryta sklendė.
Pensijos. Sodra pranešė, kad
2019 metais pensijas į namus
anykštėnams ir toliau pristatys tie
patys pensijų nešiotojai.
Spektaklis. Gruodžio 19 dieną
Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje
buvo rodomas tradicinis kalėdinis
labdaros spektaklį. Šiemet gimnazijos bendruomenės teatras pristatė
komediją „Šuo ant šieno“ (pagal
Lope de Vegą).
Vagystė. Gruodžio 20 dieną gautas moters (g. 1946 m.) pareiškimas,
kad iš jai priklausančio buto Anykščiuose, J. Biliūno g., nulaužus durų
spyną, buvo patekta į vidų ir pavogta apie 5 000 eurų bei trys auksiniai
žiedai, kurių bendra vertė 240 eurų.
Padaryta žala 5 240 eurų.
Mirtis. Anykščiuose, J. Biliūno
g., rastas vyro (g. 1931 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Eglutė. Svėdasiškiai kritikuoja
savo eglę, jos papuošimus. Ko norėt, juk gerokai gražesnę eglę svėdasiškiai padovanojo Anykščiams
ir, apskritai, kokia prasmė kasmet
kirsti eglutę, kai kelios gražuolės
skarotašakės auga Bronės Buivydaitė aikštėje bei prie bibliotekos.
Šventės. Senųjų metų palydų vakare Anykščių kultūros centro scenoje ir šiais metais koncertuos vyrų
vokalinis ansamblis „Qourum“.
Vakaras su muzika bus organizuojamas ir Anykščių koplyčioje. Abu
renginiai vienu metu – 19 valandą.
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„Labas, mano mielas, vienišas,
nepažįstamas žmogau...“

88-erių buvusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, literatė Veronika Dikčiuvienė gyvena viena.
Prieš septynerius metus likusi našle, senjorė su dideliu džiaugsmu laukia kiekvieno, į jos namus
užsakančio svečio.
Skaitydamos laiškus – braukė
ašaras

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta
Pleškienė (kairėje) ir Pagalbos į namus socialinė darbuotoja
Vilma Kazlovienė džiaugėsi, jog visi jų centro paslaugų gavėjai
prieš šv. Kalėdas sulauks moksleivių rašytų laiškų.
(Atkelta iš 1 psl.)
Mokiniai rodė iniciatyvą
lankyti sergančius žmones
Ši graži idėja – seniems, vienišiems, sergantiems žmonėms
parašyti šventinius laiškus gimė
Anykščių J. Biliūno gimnazijos
dorinio ugdymo mokytojai Daivai
Kuprionienei.
„Prieš kelis metus mūsų gimnazijos moksleivė Vincenta sugalvojo, kad būtų prasminga aplankyti
Anykščių ligoninėje gulinčius sunkiai sergančius ligonius. Atsirado
ir dar keli tai daryti panorę vaikai
ir su gydytojos Virginijos Pažėrienės pagalba ši idėja virto realybe.
Lankėme ligonius, prieš šv. Kalėdas eidavome į ligoninę papuošti
sergantiesiems eglutės. Laikui bėgant, liko vos keli šiai savanorystei
atsidavę vaikai. Jie man pasiguosdavo, kad jiems vis dėlto per sunku
matyti sunkius ligonius – vienus
atbaido ligoninėje tvyrantis specifinis kvapas, kitiems tiesiog per
sunku būti prie ligos pakirsto žmogaus – matyti jo kančią, skausmą...
Vasarą pradėjau galvoti, kaip tuos,
savanoriauti pasiryžusius moksleivius išlaikyti, ką jiems pasiūlyti...
Prasidėjus naujiems mokslo metams užėjau pas Anykščių rajono
socialinių paslaugų centro Pagalbos į namus socialinę darbuotoją
Vilmą Kazlovienę ir papasakojau,
kad turiu kelis vaikus, kurie norėtų
užsiimti savanoryste... Taip mums
bekalbant ir gimė idėja, kad šv.
Kalėdų proga pagalbos į namus
paslaugos gavėjams gimnazistai
galėtų parašyti laiškus“ – apie šią
gražią iniciatyvą kalbėjo mokytoja
D. Kuprionienė.
Paklausta, ar vaikai noriai ėmėsi rašyti laiškus nepažįstamiems
žmonėms, D. Kuprionienė džiaugėsi: „Buvo vos keli mokiniai, kurie man sakė, kad laiškų neparašys,
tačiau gali gražiai papuošti vokus.
Matydama, kaip rimtai vaikai į

tai pažiūrėjo, negaliu atsidžiaugti
mūsų jaunimu. Kiekvienas laiškas
– unikalus, kiekviename laiške –
po dalelę vaiko širdies. Jie tikrai
labai stengėsi – ieškojo gražių sveikinimo žodžių, rašė nuoširdžius,
kartais net asmeninėmis patirtimis
grįstus laiškus, buvo ir tokių, kurie laiškuose nurodė savo adresus,
telefono numerius – moksleiviai
tikisi, kad laiškų gavėjai ne tik perskaitys laiškus, bet galbūt panorės
ir toliau bendrauti“.
Mokytoja ypatingai džiaugėsi
tais mokiniais, kurie ne tik rašė
laiškus, bet ir pasiryžo kartu socialiniais darbuotojais apsilankyti pas
senolius ir asmeniškai jiems įteikti
laiškus.
Kalbėdama apie savo mokinių
gerumą, jų atviras širdis, mokytoja D. Kuprionienė svarstė: „Tenka išgirsti, kad mūsų jaunimas tai
– šioks, tai – anoks, kad tai – informacinių technologijų pavergta
karta, kad jai nieko nereikia, tik
spoksoti į išmaniųjų prietaisų ekranus. Drąsiai galiu teigti, kad tikrai
taip nėra. Vaikams reikia nuoširdaus bendravimo, jie nori eiti į
asmeninį kontaktą... Ne visi vaikai turi gyvus senelius, kiti – juos
turi, tačiau dėl vienokių ar kitokių
priežasčių su jais nebendrauja. Iš
laiškų akivaizdu, kad mokiniai jų
ilgisi...
Skaitydama savo mokinių laiškus ir ašarą nubraukiau, ir savo
asmeninę istoriją prisiminiau...
Mano tėtis mirė jaunas – būdamas
vos 46-erių... Turiu jau garbingo
amžiaus sulaukusią mamą, kuri gyvena pas mane, ir tetą – priešingai
nei mama – gyvybingą, norinčią
bendrauti, viskuo besidominčią...
Žiūriu į savo mamą ir matau, kokia
ji liūdna, kiek dėmesio jai reikia,
kaip ligos ir amžius atima gyvenimo džiaugsmą... Pagalvoju, kaip
jie gyventų, jeigu tėvelis būtų gyvas... Gal ir mamai būtų lengviau,
ramiau, gal šypsotųsi daugiau...“

Anykščių J. Biliūno gimnazistų
laiškais vienišiems, seniems žmonėms ypač džiaugėsi Anykščių
rajono socialinių paslaugų centro
direktorė Jolanta Pleškienė bei
jau minėta socialinė darbuotoja
V. Kazlovienė. Moterys kalbėjo,
kad kiekvieną laišką perskaičiusios, ne vieną ašarą nubraukusios...
„Kad mūsų centro globojamiems
žmonėms reikia dėmesio, kad jie
ilgisi gyvo bendravimo, mums –
akivaizdu... Tačiau sulaukę šitiek
laiškų supratome, kad ir jauniems
žmonėms tas gyvas bendravimas
yra reikalingas. Ir reikia ne tik
bendraamžių kompanijos, bet ir tų,
kurie gali pasidalyti gyvenimiška
išmintimi, kurie nuoširdžiai laukia
kiekvieno, bent trumpai panorusio
su jais pabūti...
Laiškuose vaikai prisimena savo
jau išėjusius senelius, rašo, kokios būdavo gražios šventės, kai
prie stalo susėsdavo kelios kartos,
rašo, kad ne blizgančios dovanos
ir girliandomis papuoštos eglutės
šventes daro tikromis šventėmis...“
– kalbėjo pašnekovės.
Pasak J. Pleškienės, popieriniai
ranka rašyti laiškai kai kuriems
moksleiviams buvo nauja patirtis
– juk retas kuris šiandieninis vaikas ką nors berašo ranka, o laiškai
dabar – juk elektroniniai.
„Gražus mūsų jaunimas... Tik
linkėčiau jiems, išlaikyti tą nuoširdų norą, galbūt net poreikį, bendrauti gyvai, pamatyti šalia gyvenantį seną, ligotą, vienišą žmogų...
Gimnazistai labai aukštai iškėlė
kartelę, todėl belieka tik viltis, kad
šie laiškai bus gražaus, nuoširdaus
tolimesnio bendravimo pradžia“ –
kalbėjo centro direktorė.

vertė visai kitokiais žmonėmis...“
„Noriu Tave pasveikinti su stebuklingu laikotarpiu – šventomis
Kalėdomis. Manau, kad Kalėdas
suprantu kitaip, nei dauguma žmonių. Na, galbūt aš keistuolė, bet
man labai nepatinka gauti per Kalėdas dovanų, geriau žmogus mane
stipriai apkabintų ar kelis gražius
žodžius ištartų, geriau su manimi
išgertų puodelį kakavos su zefyriukais, pažiūrėtų filmą... Geriausios dovanos yra tos, kurios nieko
nekainuoja – šeima, draugai, juokas, džiaugsmas. Kai mes augame,
senstame, mūsų norų sąrašas vis
mažėja... <...> Man labai įdomu,
koks tu žmogus, įsivaizduoju tave
pilną šilumos ir jaukumo. Tiesa, aš
senelių neturiu. Tėvai man pasakojo apie juos, bet niekada nenorėčiau būti tokie, kaip jie...“
„Turbūt dažnai kyla klausimas
– kodėl mes patiriame tiek sunkumų ir kančios? Kodėl susiduriame
su neteisybe ir skurdu? Kodėl regime tiek daug apleistumo ir bejėgystės? Ar Dievas apsigalvojo
ir nuo mūsų pasitraukė? Žinau,
atsakymą atrasti sunku, bet šventai tikiu, kad Dievas yra su mumis

ir Jis arti mūsų. Šis Jo artumas
stiprina mūsų viltį, su kuria žengiame į Naujuosius metus. Laikui
atėjus, neliks kančios ir sunkumų,
neliks mirties ir neteisybės, nes tą
naktį, kai Betliejuje gimė Jėzus,
sušvito pirmasis aušros spindulys. Aušros, kuri yra amžinosios
dienos pradžia. Mes gyvename
šioje aušroje ir, nors jos nemato
mūsų akys, ją galime regėti tikėjimo akimis. Linkiu Jums niekada
neprarasti tikėjimo ir gyvenimo
džiaugsmo, nes Jūs esate geriausia Dievo atsiųsta dovana. Ačiū,
kad esate!“
„Mano mielas Drauguži, norėčiau palinkėti tau linksmų bei
šiltų šv. Kalėdų ir Naujųjų metų.
Nesvarbu, kas ant stalo – svarbu,
kas yra širdyje. Žmogus reikalingas tol, kol jį prisimena. Tu esi
mūsų mylimas žmogus su didele
patirtimi, todėl esi mums labai reikalingas. Šv. Kalėdos – tai ne vaišių pilnas stalas. Tai yra tarpusavio
bendravimas, šiluma širdyje. Net
nesvarbu, ar papuošti namai, ar
papuošta eglutė. Svarbu, kad būtų
šiluma, gerumas, draugiškumas,
santarvė“.

Eilutės iš moksleivių laiškų
„Mielas bičiuli“, „Mano mielas,
nepažįstamas drauge“, „Mano pagyvenęs drauge“ – tokiais kreipiniais prasideda vaikų laiškai.
„Daug kas mini, jog Kalėdos –
tai šventė, kurią turėtumėm švęsti
su šeima, bet ne vieną kartą šią
šventę praleidau su močiute, sese
ir broliu, nes tėveliai turi dirbt, kas
man yra skaudžiausia...“
„Kad ir kaip bebūtų gaila, šilumos nei vienam iš savo senelių aš
suteikti nebegaliu. Gaila, kad pažinti bent vieną iš jų yra per vėlu.
Tėvai man pasakojo, jog mano seneliai kadaise buvo be galo darbštūs ir mylintys, teisingi žmonės.
Deja, laikas ir sunkumai juos pa-
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Nieko neturėjom, bet koks džiaugsmas būdavo!
Artėjant didžiosioms metų šventėms, nejučia norisi brėžti brūkšnį – atskirti ribą ties daugybe
dirbtinių eglučių, ties gausybe materialinių dovanų, o sugrįžti prie pamatinių ir gilių dalykų bei
prasmių. Kokia yra šv. Kūčių vakarienės prasmė ir kur slypi tikrasis džiaugsmas šv. Kalėdų rytą?
Apie visa tai – pokalbis su Anykščių rajono, Šovenių kaimo gyventojomis, seserimis Alfonsa SUNKLODIENE (72 m.) ir Gene SKURULSKIENE (69 m.). Seseris kalbino Lina DAPKIENĖ.

Genės Skurulskienės teigimu, jaunoji karta neretai nebejaučia gyvenimo.
- Nusikelkime į Jūsų vaikystę.
Papasakokite apie savo šeimą.
Kokio dydžio ji buvo, kokias
vertybes perdavė Jums tėvai?
- Genė: Mūsų šeima buvo keturių asmenų: tėtis, mama, sesuo ir
aš. Tėvai mus mokė dorai gyventi, sąžiningai dirbti, būti geriems,
mylėti žmones, atjausti senelius ir
jiems padėti. Sakydavo: „Darbas
puošia žmogų. Mylėkite visus ir
jūs būsit mylimi“.
- Alfonsa: Vaikystė prabėgo Eidrikonių kaime netoli nuo Traupio.
Po melioracijos ten ničnieko nebelikę, nebėra nei vieno gyventojo.
Sulygino viską su žeme. Nelengva,
pamenu, buvo į Jusiškio pradinę
mokyklą eiti. Dabar visi tik ir dejuoja: „Oi, kelio nenuvalė!“ Niekas nenuvalydavo, niekas nepalydėdavo. Jei kas nors malkas vežė,
pravažiavo, tai ir brendam, vaikai,
tuo siauručiu takeliu. Tėvai dirbo
kolūkyje. Dirbti ėjom nuo pat mažumės, mat kolūkyje iš pradžių net
nebuvo uždarbio tėvams. Pamenu,
būdavo, paskiria kiekvienam žmogui nuravėt po lauką runkelių. Nenuravėsi – ganyklos neduos.
-Kokias atsimenate Kūčias,
kokia būdavo šv. Kalėdų išvakarėse valgoma vakarienė?
- Genė: Viską pajusdavom labai
natūraliai: matydami besiruošiančius tėvus, švarindami namus. Kūčių vakarienės labai laukdavom.
- Alfonsa: Esu trejais metais
vyresnė, tad aš dar atsimenu tuos
metus, kai žuvies ant Kūčių stalo
net ir nebūdavo. Kvapnaus šieno
ant stalo padėdavo, tada staltiesę
lininę tiesdavo. Ant stalo pastatydavom kryželį, žvakę uždegdavom. Kūčių vakarienė – visiškas
pasninkas, be pieno, be mėsos, be
kiaušinių. Kalėdaičių turėdavom,
nes atnešdavo kunigas, kai į namus
vaikščiodavo, kalėdodavo. Pamenu, kunigas įeina, tai visi išsirikiuojam, šventina – atsiklaupiam,
o tada dar duodavo kiekvienam iš
mūsų kryželį pabučiuot. Gyventojai kunigui atsidėkodavo daugiausia grūdais, nes pinigų gi mažai kas
beturėjo. Grūdų duonai užtekdavo,
o štai kas dėl pinigų... Kolūkyje
metų pabaigoje jei kiek duoda, tai
duoda. O buvo metai, kai nieko už
darbą nesumokėjo, o tik kiną „Tarzanas“ parodė. Sustoję prie Kūčių
stalo, pirmiausia pasimelsdavome.
Tėtis visada pradėdavo maldą.

Alfonsa Sunklodienė pagal seną tradiciją gyvą
eglutę puoš tik Kūčių dieną.
Autorės nuotr.

- Kur slypi tikrasis džiaugsmas
šv. Kalėdų rytą? Kiek čia svarbus tikėjimas? Kas Jums yra šv.
Kalėdų stebuklas?
- Genė: Anksti keldavomės, ryte
eidavom į bažnyčią, kuri buvo už
5 kilometrų. Visas kaimas skubėdavo, visas kaimas gyvas. Pilna
bažnyčia žmonių. Visi karštai meldėsi. Pasimeldę, grįždavom namo,
susėsdavom prie šv. Kalėdų stalo.
Viską valgydavom, ir viskas labai
skanu būdavo, nes po Advento
norėdavome mėsos. Kalėdų stebuklas? Didžiulė vertybė, prilygstanti
stebuklui – būti su artimaisiais, su
tau brangiausiais žmonėmis.
- Alfonsa: Mama nuvesdavo
mus, vaikus, prie prakartėlės, paaiškindavo, kad va, guli dievuliukas, jau gimė. O gi mažutis toks,
tai mums, vaikams, labai įdomu
žiūrėti (šypsosi).
- Kas paliko ypatingą, ryškiausią įspūdį? Nepaprastas švaros
jausmas, sėdant po pirties prie
balto Kūčių stalo? Baimės krislelis, kai vyriausiasis narys po
vakarienės traukia iš po staltiesės šiaudą – o jei, neduok Dieve, jis bus trumpiausias? O gal
atminty vis dar išlikęs tas vidinis
mažo vaiko nerimastingumas,
ant Kūčių stalo matant tuščią
lėkštę, padėtus įrankius šalia jos
ir maldoje minimus išėjusius...
- Alfonsa: Šiaudų iš po staltiesės
netraukdavom. O jei pats vyriausias ištrauks trumpiausią? Tokiais
burtais neužsiimdavom, nebuvo
mados. Pirtyje visada išsimaudydavom Kūčių vakarą. Iki šiol
atsimenu, kaip žarijose smarkiai
įkaitintą akmenį įmerkia į vandenį,
koks tas garsas... Viso kaimo gyventojai išsiprausdavo.
- Kiek reikėdavo šeimininkei
pastangų įdėti, kad Kūčių vakarienė būtų tokia, kokią ir valgydavot?
- Alfonsa: Didžiosioms metų
šventėms šeimininkės ruošdavosi
visą savaitę. Visi tie, kas gyveno
kaime, maisto nepirkdavo – patys viską pasigamindavo. Ir mano
mama duoną kepdavo duonkepyje. Šventėms pyragą kepdavo, tai
man, vaikui, duodavo paminkyt. O
gi labai skanu tos razinkos būdavo,
tai aš minkau, ir burnon razinką,
minkau, ir vėl burnon...
- Genė: Dar, pamenu, iš tos pačios kūčiukams užmaišytos tešlos

visokių antyčių susukdavom, snapelius padarydavom. Pajusdavom,
kad šventės.
- O Kūčių patiekalai? Kokie
jie būdavo?
-Alfonsa: Kepdavom šližikų,
dabar vadinamų kūčiukų. Iki parduotuvės Traupyje mums buvo
kokie 5 km kelio. Kartą paprašė
mama silkių nueit nupirkt. Kol parnešėm, nedaug ir beliko tos silkės
(šypsosi). Daugiausia gamindavo
iš bulvių, burokėlių, džiovintų grybų, iš išvirtų kviečių. Žinoma, dar
kisielių virdavo. Daržovių ant stalo
padėdavo, obuolių, spanguolių.
- Ar kas nors jums paaiškindavo, kodėl 12 patiekalų, kodėl būtent tokie ir ką jie simbolizuoja?
Pavyzdžiui, imk spanguolę, nes
raudona spalva reiškia apsaugą
nuo visų priešų ar nelaimių – nei
laumių nužiūrėjimai, nei ligos
bus nebaisu. Ragauk medaus,
kad darbštus kaip bitutė būtumei, kad niekada savo namų
nepaliktumei ir juos atkakliai
gintumei. Kąsk obuolio ir visada
atsimink, už ką Adomas ir Ieva
iš Rojaus buvo išvaryti, prie ko
priveda nepaklusnumas.
- Alfonsa: Neaiškindavo. O
gal nelabai ir žinodavo (šypsosi)?
Kalėdaitį tai visi prie stalo lauždavome. Tėtis duodavo visiems po
gabaliuką atsilaužti. Jei dar liko,
tai duodavo mums, vaikams, suvalgyti. Anksčiau visi kalėdaičiai
tik balti būdavo.
- Genė: Nieko mums per daug ir
neaiškindavo, ką simbolizuoja tie
patiekalai (šypsosi).
- Žinau, kad Jūs, Alfute, esate

dirbusi Šoveniuose parduotuvėje. Kelinti tai buvo metai? Papasakokite plačiau.
- Alfonsa: Pradėjau dirbti 1965
metais, dirbau šešerius metus. Prekybinė bazė buvo Anykščiuose.
Pirmininkas Žibutis surašydavo, ko
reikia, bet vieną pilną dėžę atidėdavo – mat negalima parduot, čia jam
pačiam (šypsosi). Miežinių kruopų
būdavo po 16 kapeikų, tai net susipešdavo moterys. Ne visiems tenka, o kas negauna, gi labai pyksta.
Pamenu, parduotuvėj nebuvo šaldytuvo, o šaldyta žuvimi liepdavo
prekiaut. Visaip stengdavausi išlaikyt – visokiais kartonais uždengdavau, jei nepavykdavo parduot,
jei likdavo kitai dienai į priekį dar.
Lubos įlinkusios buvo, o grindys
senos, kad net kilnodavosi – taip
šalta, kad net limonadas užšaldavo. Stačiamalkis stovėjo, kūrendavau, bet kad vėjai aplink pučia pro
langus, vis tiek labai šalta būdavo.
Su pirštinėm nepadirbsi, nes viskas
sveriama buvo. Susukdavom į popierių va taip (pademonstruoja laikraščio lapu), viršų užlenki. Sunki
prekyba būdavo. Nebuvo nei valytojos, o iš sanepideminio atvyksta darbuotoja, su vatyte brūkšteli
kur šoneliuose, ir oi, kiek būdavo
galvos skausmo. O juk miltų kai
pili, neišvengiamai tie miltai kiek
pabyra. Statinė žibalo buvo lauke.
To bidoniuko kraniuką reik atsukt,
o jokios užuovėjos. Ir vėl be pirštinių – gi jei su pirštinėm, tai išsižibaluosi visas.
- Genė: Mielių Šovenių parduotuvėje nebūdavo, tai lėkdavom
į turgų ieškot. Ne visada ir silkės
visiems užtekdavo. Saldainių nusipirkdavom. Nueinam, klausiam,
kurie gi skanesni, kurių nusipirkt.
- Net jaunos šeimos renkasi
puošti ne gyvą eglutę ar jos šakas, o įsigyja dirbtinę. Kokį pasaulio suvokimą gali susidaryti
vaikas, per šventes matantis papuoštą plastmasės gabalą? Ką
jums reikšdavo gyvos eglutės atnešimas į namus?
- Alfonsa: Labai laukdavom,
kada mūsų tėtis įneš eglutę į namus, į vidų – didelis džiaugsmas
mums, vaikams, būdavo. Pajusdavom miško kvapą namuose. Puošdavom tą kalėdinį medelį prieš
pat Kūčias, dažniausiai pirmoje
Kūčių dienos pusėje. Paprastai
kabindavom žvakutes – su siūlu
ir su skuduriuku pririšdavom. Dar
puošdavom saldainiais iš cukrinių
runkelių. Išdžiovindavom, labai
plonai supjaustydavom, susukdavom, ir ant eglutės! Tiesa, mama
prikepdavo visokių paukštyčių iš
tešlos. Vėliau, kai jau pakabodavo
ant eglutės šakų, tuos kepinukus

suvalgydavom.Girliandas
patys
gamindavom. Paprastas, popierines, iš suklijuojamų, perveriamų
žiedų. O atsisveikindavome su nupuošta eglute visada tą pačią dieną
– tik per tris Karalius.
- Genė: Eglutė būdavo statoma
nemaža, gal 1,5 metro. Pamenu, tėtis paimdavo kaladę, išgręždavo ten
skylę ir įstatydavo nukirstą medelį.
Atsimenu, mamai nematant, išvyniodavom saldainį iš popieriuko
ir suvalgydavom, o įvyniodavom
duonos gabaliuką, ir vėl atgal ant
eglutės pakabinam. Kai jau reikia
eglutę nupuošt, mama primena gi,
kad jau galėsim saldainius suvalgyti, o kad gi nėra ten tų saldainių
(šypsosi)!
- Alfonsa: Ne, nepatinka man
dirbtinių eglučių mada. Taip, spyglių nepribyrės, bet ir to eglės kvapo nebus, tikrumo jokio.
- Kaip švenčiate šventes dabar? Kokios, tikitės, šventės bus
šiemet? Ką sako širdis? Kuo
džiaugiasi?
- Alfonsa: Džiaugiamės, kad
turim vieni kitus, branginam, kad
visi sveiki esam ir turim, ko pavalgyt. Turim keturis anūkus, vieną
proanūkėlį, vardu Hubertas.
- Genė: Vaikai suvažiuoja, anūkai. Sukamės čia visi, šešerių anūkėlė Gabrielė irgi mielai mums talkininkauja virtuvėje.
- Kaip, Jūsų nuomone, derėtų
auklėti mūsų jaunąją kartą, kad
jaunimas gebėtų giliai pajusti
švenčių prasmę?
- Alfonsa: Jei neparodysi vaikui
tinkamo, prasmingesnio kelio, tai
jis, tikėtina, pasirinks lengvesnį.
Kalėdos turėtų būti kaip tam tikras
šventas laikas pabūti su pačiais
artimiausiais. Norėtųsi, kad nepritrūktų jaunimui sąmoningumo:
kad įsiklausytų, kad geriau suprastų save ir kitus. Na, o kad taip būtų,
turi būti visi išvien: tėvai, mokykla,
bažnyčia. Jei vieningai auklės, ugdys ugdymo įstaigose, bažnyčiose,
o ir tėvai laikysis tų pačių nuostatų,
bus gerų pasiekimų.
- Genė: Reikėtų daugiau su bažnyčia draugaut. Taip, tarybiniais
laikais buvo daug draudimų, o patys vyriausieji mokytojai juk dar
yra iš tų laikų. Nebeliko to tikrojo
Advento, jokių ribų, o juk ta palaida bala visiškai neįdomi. Anksčiau
Adventas buvo tarsi pagarboj ir
visi laikydavosi pasninko. Neretai
jaunimas nebejaučia gyvenimo.
Seniau nieko neturėjom, bet koks
džiaugsmas tos šventės būdavo! .
Nuoširdžiai dėkoju Jums už
atvirą ir šiltą pokalbį!

Mielieji,
Šv. Kalėdos ir Naujieji metai – pačios gražiausios metų šventės Lietuvoje. Jos visada
primena apie mūsų nudirbtus prasmingus darbus, įgytą vertingą patirtį ir šiltus susitikimus su
žmonėmis.
Pasitikdami šventes būkime kartu su artimaisiais, atverkime širdis meilei, laimei, santaikai
ir vidinei ramybei!
Tegul ateinančiais 2019-aisiais metais niekuomet nepritrūksta džiaugsmo ir artimųjų
šilumos! Laimė telydi Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbus!
Su nuoširdžiausiais linkėjimais Jums ir Jūsų šeimoms
Seimo narys Antanas Baura
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Premjera. Brolių Grimų
pasakos. Gyvybės vanduo
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Kerintis Tailandas.
Paslaptingoji šiaurė
12:55 Didingoji upė. Riaumojantys
vandenys
13:50 Puaro N-7 Po laidotuvių
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Tumo kodeksas.
22:20 Auksinė taurė N-14
00:30 Skorpionų Karalius N-7
06:05 Dienos programa.
06:10 “Madagaskaro pingvinai” (k)
06:35 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
07:00 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:30 “Neramūs ir triukšmingi”
08:00 “Riterių princesė Nela”

08:25 Plojus
10:05 Muzikinė kaukė (k).
12:45 Policijos akademija 5.
Užduotis Majamio pakrantėje
14:30 Sveiki atvykę į praeitį! N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Finalinės
kovos.
22:50 Blogasis Santa 2 N14
01:05 Skrodimas S
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Aplink Lietuvą. Miestai”.
12:30 “Daktaras Dolitlis 2” N-7
14:15 “Žvėrelių maištas” N-7
16:05 “Princas ir aš” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 TIESIOGIAI “X Faktorius”.
N-7
22:30 “Kalėdinis firmos vakarėlis”
N-14
00:40 “Galaktikos sergėtojai” N-7
(kart.)
5 “Geriau vėliau, negu niekada”
(k) N-7.
07:20 Debesų upė (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.

09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 Iš liūtukų - į liūtus karalius
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7
12:35 “Geriau vėliau, negu niekada” N-7
13:30 “Ekstrasensų mūšis” N-7
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis
- Rytas.
19:30 Oskaras N-7
21:15 “Karo vilkai. Likvidatoriai
V” N14
22:15 “Gyvi numirėliai” N14
23:15 Misionierius (k) N14
01:10 Bredokas. Dingęs be žinios
(k) N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:15 “Būrėja” (k)
11:25 “Akloji” (k)
12:00 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:30 “Silvijos itališki valgiai”
13:00 “Laukiam svečių su Reičele
Alen”
13:30 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 “Likimo šešėlis” N-7
23:15 Praradimas
01:20 Tarp jaunų ir karštų (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Festivalis „Midsummer
Vilnius 2017“. (kart.).

pirmadienis
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Gimę tą pačią dieną. (kart.).
07:00 Gyvenimas. (kart.).
07:55 Beatos virtuvė.
(kart.).
08:55 Nuostabios Kalėdos
N-7
10:20 Kaip Grinčas
Kalėdas vogė N-7
12:05 Benediktas XVI.
Pagarba tiesai
13:00 Popiežiaus
Pranciškaus tikėjimo pamokos
13:50 Seserų Fontanų
siuvykla N-7
17:25 Loterija „Keno
Loto“.
17:30 Žinios. Sportas.
Orai
18:00 Gražiausios poetų
dainos.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Bernelių šv. Mišios
iš Vilniaus arkikatedros.
22:30 Kalėdų nakties šv.
Mišios iš Vatikano.
00:25 Kalėdinis atsisveikinimas N-7
06:00 Dienos programa.
06:05 Kalėdų senelio
slaptoji tarnyba (k)
07:40 Tomas ir Džeris.
Pasaka apie Spragtuką
08:35 Drakono užkeikimas
10:10 Haris Poteris ir

Išminties akmuo N-7
13:15 Transformeriai N-7
16:05 Monstrai prieš ateivius
17:55 Ponas Bynas.
Kalėdos N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Valanda su Rūta.
Kūčios.
21:00 Kaip pavogti žmoną. N-7.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Kaip pavogti žmoną
tęsinys. N-7.
22:50 Kalifornijos svajos
N-7
01:15 Krikštatėvis N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
07:00 “Simpsonai” N-7
08:00 “Vienas namuose
3” N-7
10:00 “Šuo, kuris išgelbėjo
Kalėdas”
11:45 “Karališkos Kalėdos”
N-7
13:25 “Mažasis Kalėdų
senelio padėjėjas”
15:15 “Sniego karalienė
2” N-7
16:45 “Kalėdų karštinė”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Lino Adomaičio
šventinis koncertas
“Vandenynai”.
21:00 “Trys riešutėliai
Pelenei”
22:40 “Graži moteris” N-14

01:00 “Ties riba” N-14
07:20 “Geriau vėliau, negu
niekada” (k) N-7
08:10 “Vaikai šėlsta”
09:00 Uraganas. Vėjo
odisėja
10:40 35-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas
12:30 36-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas
14:25 “Karaliaus
Saliamono kasyklos” N-7
18:05 Adamsų šeimynėlės
vertybės N-7
20:00 Merūno koncertas “
21:00 Rizikinga erzinti
diedukus 2 N14
23:15 Ponas ir ponia
gangsteriai (k) N-7
01:05 “Karo vilkai.
Likvidatoriai V” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų
šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Muča Luča”
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas”
14:25 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
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07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis. (kart.).
09:00 Sporto galia. Vokietijos
futbolo sėkmės paslaptys
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Pradėk nuo savęs.
13:00 Stop juosta.
13:25 Dainuoju Lietuvą.
15:50 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
16:45 Mokslo ekspresas.
17:05 (Ne)emigrantai
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 Istorijos perimetrai. 3 d.
Nepriklausomybės kovos.
19:40 Premjera. Dauntono abatija
1 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22:00 Atspindys.
23:30 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:15 Bjaurusis amerikietis N-14
(kart.).
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
(kart.) N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-

bliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Nanetės vaikystė”.
09:00 “Benas Tenas”.
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Lego Nindžago”.
11:00 “O gal ir pavyks!” (kart.)
11:10 “Iš visų po truputį” (kart.)
11:30 “Žiema Rūgpienių kaime”
(kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
12:00 “Reindžeris Robas”
13:00 “Taisiukai”.
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
15:00 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio Kalėdos”.
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:10 “Kalėdos Kaslberių pilyje”
20:00 “Raudonoji gėlelė”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Kitokios Kalėdos” N-7
22:55 “Romanas elnių užeigoje”
N-7
00:45 “Kalėdų laimikis” N-7 (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Gamtos šokis” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Savaitė su Kauno
„Žalgiriu““.
11:00 “100% Dakaro”. N-7
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!”. N-7
13:00 “Pingvinai gamtos spąstuose” N-7
14:00 “Pavojingiausi pasaulio
keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias”. N-7
16:00 “Aliaskos geležinkeliai” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7

18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
20:00 “Dainų dvikova” N-7
21:00 “Žinios”.
21:52 “Sportas”.
21:57 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “Dainų dvikova” N-7
00:00 “Skorpionas” (kart.) N-7
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 TV Europa pristato. „Vyrų
šešėlyje. Ramunė StačiokaitėLedienė“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 „Neprijaukinti. Kodjako
sala“. N-7.
09.00 Šiandien kimba.
10:00 „Kaip rasti meilę internetu?“.
11.10 4 kampai.
11.40 Skonio reikalas.
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.00 „Šerlokas Holmsas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 ‚Jūreivio keliai...Krepšinio
uoste“
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
00.45 „Gurovo bylos. Medžioklė“
N-7.
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21:00 Tobulos Kalėdos N-7
23:05 “Mano lemties diena” N-7
01:00 “Dolmenas” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Dauntono abatija 1
N-7 (kart.).
06:50 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo
07:05 Džeronimas
07:30 Belaukiant.
Šventinis Kūčių vakaras su
Zita Kelmickaite.
08:55 Klasikos šedevrai.
10:30 Laiškai iš niekur.
11:45 Rasos lašeliai 2018.
I koncertas.
13:30 Grizis ir lemingai
13:40 Alfa ir Omega 3.
Didžiosios vilkų žaidynės
14:25 Berniukas ir pasaulis
15:45 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo
16:00 Karalaitės
Garbanėlės ir Antanėlio
Burokėlio nuotykiai.
17:00 Šv. Kūčių pamaldos
iš Evangelikų liuteronų
bažnyčios.
18:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:30 EL FUEGO 10-mečio
koncertas.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Nebijok. Draugystė
su popiežiumi Voityla
22:40 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedra bazilika.
22:50 Kalėdinis koncertas
„Tyli naktis“.
23:30 Riešutų duona.

00:40 Dabar pasaulyje. .
07:00 “Televitrina”.
07:15 “Raudonoji gėlelė”
(kart.)
08:00 “Boleko ir Lioleko
nuotykiai”. (kart.)
08:15 “Kitokios Kalėdos”
N-7
10:00 “Kalėdų dvasia” N-7
11:40 “Meilė Kalėdoms”
13:20 “Kalėdos iš naujo”
N-7
15:00 “Kalėdų didvyrė” N-7
16:40 “Kalėdų laiškelis”
N-7
18:15 “Kalėdų angelas”.
N-7
20:00 “Kūčių naktis”
21:00 “Kalėdų paslaptis”
N-7
22:40 “Kalėdų dvasia” N-7
(kart.)
00:20 “Dangiškos Kalėdos”
N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Dainų dvikova”
(kart.) N-7
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Bibliotekininkai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.)
N-7
12:30 “Amerikos talentai”
(kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7

18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Univeras” N-7
19:30 “Univeras” N-7
20:00 “Filologyno berniukai” N-7
21:00 “Kietas riešutėlis”
N-14
23:45 “Muzika, suradusi
mus” N-7
01:50 “Svieto lygintojai”
N-7

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 „TV Europa pristato.
Mažoji Lietuva“.
07.35 „Pasaulio turgūs.
Berlynas“. N-7.
08.15 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“. N-7.
08.50 Adomo obuolys. N-7.
09.50 „24 valandos
Žemėje“ N-7.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“ N-7.
14.40 „Viešnia iš ateities“
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Didysis baletas“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Didysis baletas“
(tęs.). N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. Debatų
laida. Ved. R. Janutienė.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „XX amžiaus piratai“. N-7.
00.10 „Gluchariovas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt (kart.).
06:35 Beatos virtuvė.
(kart.).
07:30 Eglutė ant stogo N-7
(kart.).
09:00 Sniego karalienė
10:30 Bjaurusis Aš
12:05 Patys mieliausi gyvūnai
12:55 Urbi et Orbi.
13:30 Prancūzijos 2017 m.
magijos čempionatas
15:05 Šeima Kalėdoms
N-7
16:30 Prie pasakų miesto.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:55 Stebuklas. N-7
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Kalėdinis interviu
su Vilniaus arkivyskupu
Gintaru Grušu.
21:15 Juozo Erlicko kūrybos vakaras „Įrašysiu
į knygą Raudonąją“. I, II
dalys.
00:20 Nuostabios Kalėdos
N-7 (kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 Tomas ir Džeris.
Pasaka apie Spragtuką (k)
07:00 Sniego karalienė
08:30 Denis - grėsmė visuomenei. Kalėdos
10:15 Haris Poteris ir paslapčių kambarys N-7

13:25 Transformeriai.
Nugalėtųjų kerštas N-7
16:25 Roko karalienė N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Nuo... Iki... Kalėdos.
21:00 Trys milijonai eurų
N-7.
22:50 Čapis N14.
01:10 O, ne! O, taip!. N14.

14:05 Tas beprotiškas,
beprotiškas, beprotiškas
pasaulis
17:10 Kaip išgyventi
Kalėdas N-7
19:00 K.Kerbedžio koncertas “Mano balsas”.
21:00 Stalingradas N14
23:30 Rizikinga erzinti
diedukus 2 (k) N14
01:35 “Sostų karai” N14

06:25 “Televitrina”.
06:40 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
07:10 “Simpsonai” N-7
07:40 “Trys riešutėliai
Pelenei” (kart.)
09:15 “Šuo, kuris išgelbėjo
kalėdines atostogas”
11:00 “Kalėdos Kaslberių
pilyje”
12:45 “Trys Kalėdų uodegėlės”
14:25 “Palikti sniegynuose” N-7
16:50 “Nykštukas Nosis”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Kastyčio Kerbedžio
jubiliejinis koncertas
“Amžinai”.
21:30 “Žvaigždžių karai.
Galia nubunda” N-7
00:10 “Kalėdinis firmos
vakarėlis” N-14 (kart.)

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų
šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Muča Luča”
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas”
14:25 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudystės X. Nekalta nuotrauka N-7
23:00 “Mano lemties diena” N-7
00:55 “Dolmenas” N-7

07:30 “Vaikai šėlsta”
08:20 Metų laikai
10:05 37-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas
12:05 38-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas

PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 LRT OPUS ORE.
Grupė „The Roop“. (kart.).

trečiadienis
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Patys mieliausi gyvūnai (kart.).
07:30 Šeima Kalėdoms
N-7 (kart.).
09:00 Geležinis Hansas
10:25 Bjaurusis Aš 2
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš
Kauno Prisikėlimo bazilikos.
13:15 Tarptautinis sportinių
šokių festivalis „Lithuanian
Open 2018“.
14:40 Kalėdų daina N-7
(kart.).
16:05 Gražiausi metai –
geriausios dainos.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Kalėdos su „Dviračio
žiniomis“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksiniai duetai.
22:40 Robinas Hudas N-14
01:00 LRT radijo žinios.
06:15 Dienos programa.
06:20 Sniego karalienė (k)
07:55 Princesė gulbė.
Princesė rytoj, piratė šiandien
09:20 Sniego karalienė 3
11:05 Haris Poteris ir
Azkabano kalinys N-7
13:50 Transformeriai.
Tamsioji Mėnulio pusė N-7

16:45 Ketverios Kalėdos
N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tarzanas. Džiunglių
legenda N-7
21:45 Klasės susitikimas.
Berniukai sugrįžta!. N14.
23:50 Kūčių naktis S
01:40 Čapis (k) N14.

11:00 41-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis
13:35 “ Geriausias žmogaus draugas”
15:45 Riterio žvaigždė N-7
18:25 “Rondo” gyvai.
21:00 Saulėlydis.
Brėkštantis vėjas N14
22:40 Stalingradas (k) N14
01:10 “Velniški Stivo
Ostino išbandymai” (k) N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
07:00 “Simpsonai” N-7
08:30 “Nykštukas Nosis”
N-7 (kart.)
10:10 “Šuo, kuris išgelbėjo
Kalėdas 2”
11:55 “Normas, lokys iš
Šiaurės”
13:40 “Kalėdų karštligė 2”
N-7
15:20 “Mikė Pūkuotukas”
16:25 “Sniego šunys”
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Ledo šalis”
21:20 “Ledinis karštis”
21:30 “Olafo nuotykiai ledo
šalyje”
21:55 “Piršlybos” N-7
22:25 “Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Piršlybos”
N-7
00:05 “Žvaigždžių karai.
Galia nubunda” N-7 (kart.)
02:35 “Karo kiaulės” N-14
(kart.)

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų
šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Muča Luča”
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas”
14:25 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudystės X. Raudonasis
progailis N-7
23:00 “Mano lemties diena” N-7
00:55 “Dolmenas” N-7

07:25 “Vaikai šėlsta”
08:40 40-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis

PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos 06:00
Lietuvos Respublikos
himnas.

2018 12 25
07:00 Grizis ir lemingai
07:10 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo
07:25 Berniukas ir pasaulis (kart.).
08:45 EL FUEGO 10-mečio koncertas (kart.).
10:45 Šiaulių berniukų ir
jaunuolių choro „Dagilėlis“
koncertas.
11:45 Rasos lašeliai 2018.
II koncertas.
13:30 Grizis ir lemingai
13:40 Alfa ir Omega.
Legenda apie Pjūkladantę
olą
14:25 Moliūgėlio gyvenimas
15:35 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo
15:50 Džeronimas
16:15 Lietuvos Globėja.
16:30 Inteligentai. 2011
m.
19:00 Koncertuoja
Salvadoras Sobralis.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Žmogžudystės radijuje N-14
22:45 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas.
Kristaus Prisikėlimo bazilika.
22:55 Santa. N-7
00:40 Dabar pasaulyje.
06:40 “Televitrina”.
06:55 “Kūčių naktis”
(kart.)
07:45 “Džeimio Oliverio
Kalėdos”.
08:20 “Kalėdos kalnuose”
N-7
10:05 “Kalėdinių vestuvių
pasaka”

11:45 “Kalėdų pagalbininkė” N-7
13:20 “Kalėdinė istorija”
14:55 “Kalėdiniai sausainiai” N-7
16:35 “Kalėdų Senelio
beieškant”
18:20 “Mano Kalėdų senelis” N-7
20:00 “Timoškino eglutė”
20:10 “Kai įsižiebia eglutės”
20:30 “Senelis
Ivanovičius”
20:40 “Kalėdų senelis ir
vasara”
21:05 “Kalėdų senelis ir
vilkas pilkas”
21:15 “Kalėdų eglutė visiems”
21:30 “Kelrodė žvaigždė”
N-7
23:10 “Kalėdų žvaigždė”
N-7
00:50 “Kalėdinė istorija”
(kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Filologyno berniukai” (kart.) N-7
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
(kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.)
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.)
N-7
12:30 “Moderni šeima”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.)
N-7
14:30 “Televitrina”.

15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Filologyno berniukai” N-7
21:00 “Kietas riešutėlis 2”
N-14
23:25 “Sielonešė” N-14
01:45 “Svieto lygintojai”
N-7
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Skinsiu raudoną
rožę.
07.15 Nuoga tiesa.
08.45 „Tamsioji sielos
pusė“ N-7.
10.55 „Kelionė Žeme“.
N-7.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“ N-7.
14.40 „Viešnia iš ateities“
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Šerlokas Holmsas
ir daktaras Vatsonas.
Pažintis“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerlokas Holmsas
ir daktaras Vatsonas.
Kruvinas užrašas“ N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Patriotai. N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Vikingas“. N-14.
01.15 „Albanas“ N-7.

2018 12 26
06:05 LRT OPUS ORE.
Grupė „Parranda Polar“.
(kart.).
07:05 Grizis ir lemingai
07:10 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo
07:25 Moliūgėlio gyvenimas (kart.).
08:35 Nebijok. Draugystė
su popiežiumi Voityla
(kart.).
10:15 Prancūzijos 2017
m. magijos čempionatas
(kart.).
11:45 Rasos lašeliai
2018. III koncertas.
13:40 Alfa ir Omega.
Šeimos atostogos
14:25 Mažasis riteris
Trenkas
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Premjera. Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo
16:05 Džeronimas
16:30 Inteligentai. 2011
m.
18:15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18:30 Koncertas „Kerinti
ekspresija“.
19:30 Premjera. Siekiant
neįmanomo.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Ksanadu N-7
22:35 Mieloji Čariti N-14
00:40 Dabar pasaulyje.
06:55 “Televitrina”.
07:10 “Timoškino eglutė”
(kart.)
07:25 “Besmegenis - laiškanešys”
07:30 “Stebuklingas šulinys”
07:40 “Kalėdų senelis ir

vilkas pilkas” (kart.)
08:15 “Kalėdinė išdaiga”
N-7
09:55 “Kalėdų gražuolė”
11:40 “Kalėdos
Evergryne”
13:20 “Nepamirštamos
Kalėdos” N-7
15:00 “Tikrasis šv.
Nikolas”
16:40 “Stebuklinga kojinė”
18:20 “Paslaptingos
Kalėdos” N-7
20:00 “Naujametinės
eglutės šventė”
21:10 “Naujametinė pasaka”
21:25 “Kalėdos su princu”
N-7
23:10 “Dovanų dalijimo
metas” N-7
00:50 “Paslaptingos
Kalėdos” N-7 (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Filologyno berniukai” (kart.) N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio keliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
09:00 “Statybų gidas”.
(kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.)
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.)
N-7
12:30 “Moderni šeima”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.)
N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7

17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Filologyno berniukai” N-7
21:00 “Kietas riešutėlis.
Kerštas su kaupu” N-14
23:30 “Viešbutis „Didysis
Budapeštas““ N-14
01:25 “Svieto lygintojai”
N-7
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Čempionai.
06.55 Patriotai. N-7.
08.05 „Pasaulio turgūs.
Tel Avivas“. N-7.
08.45 „Tamsioji sielos
pusė“ N-7.
10.55 „Cukrus prieš riebalus“. N-7.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“ N-7.
14.40 „Viešnia iš ateities“
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Baskervilių šuo“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Baskervilių šuo“ N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Bachūras“. N-14.
00.10 „Gluchariovas“ N-7.
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ketvirtadienis 2018 12 27
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė
policija 3 N-7
11:10 Komisaras Reksas
N-7
12:00 Gyvenimas.
13:00 Klauskite daktaro.
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Premjera. Greiti ir
įsiutę 6 N-14
00:40 Klausimėlis.lt (kart.).
06:15 Dienos programa.
06:20 Sniego karalienė 3 (k)
07:55 “Tomo ir Džerio pasakos”
08:20 Peliukas Stiuartas
Litlis 2
09:40 Jau atvažiavom?
11:30 Haris Poteris ir ugnies

taurė N-7
14:25 Spaidervikų kronikos
N-7
16:15 Marlis ir aš
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Transformeriai.
Išnykimo amžius N-7
22:40 Tėtukas namie N14
00:35 Aš Žvaigždė N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Tavo supergalia”.
07:00 “Ledo šalis” (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”.
20:30 “Moterys meluoja
geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Tobuli aferistai” N-14
23:45 “Kalėdų karštinė” N-7
(kart.)
01:20 “Viktoras
Frankenšteinas” N-14
07:10 “Vaikai šėlsta”
07:35 “Stoties policija” (k)
N-7
08:35 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:35 “Įteisintas faras” (k)
N-7

10:40 “Gelbėtojai - 112” (k)
N-7
11:40 “Reali mistika” N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
(k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Žudikai N14
23:25 Saulėlydis.
Brėkštantis vėjas (k) N14
01:00 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų
šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Muča Luča”
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas”
14:25 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa”
N-7
19:00 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė
policija 3 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Klauskite daktaro. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Gladiatorius N-14
01:30 Klausimėlis.lt (kart.).
06:15 Dienos programa.
06:20 Spaidervikų kronikos
(k) N-7
08:00 Šarlotės voratinklis
09:40 Jau baigėm?
11:30 Haris Poteris ir Fenikso
brolija N-7
14:05 Įsivaizduok tai
16:10 Liūtas N-7

18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Transformeriai.
Paskutinis riteris N-7
22:30 Tėtukas namie 2 N14
00:30 12 kėdžių N14
06:20 “Televitrina”.
06:35 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
07:05 “Kalėdų meilė” N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
14:30 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Liūtas karalius” N-7
21:10 “Kapitonas Amerika.
Žiemos karys” N-7
23:50 “Piršlybos” N-7 (kart.)
01:55 “Kastyčio Kerbedžio
jubiliejinis koncertas “Amžinai”.
(kart.)
07:10 “Vaikai šėlsta”
07:35 “Stoties policija” (k) N-7
08:35 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7
09:35 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k)
N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų ga-

tvės” N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Riaušės N14.
22:40 Tarptautinis turnyras
“BUSHIDO KOK 2018 Ryga”.
N-7
01:05 Žudikai (k) N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų
šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Muča Luča”
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:25 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa”
N-7
19:00 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 “ Byla” N14
22:55 Azartiniai žaidimai N14
00:55 Nusikaltimo vieta Hamburgas. Padegėjas N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2018.

19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Paryžiaus paslaptys.
Eifelio bokšto paslaptis N14
22:50 “Mano lemties diena”
N-7
00:45 Nusikaltimo vieta Hanoveris. Rakštis N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE.
Grupė „Royce“. (kart.).
07:05 Džeronimas
07:30 Mažasis riteris
Trenkas (kart.).
08:45 Sporto galia
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 Mieloji Čariti N-14
(kart.).
14:05 Teturiu Tėvynės meilę. S. Daukanto 200-osioms
gimimo metinėms.
14:55 Laiko ženklai.
Simonas Daukantas.
16:00 Globalios Lietuvos
apdovanojimai.
17:00 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18:45 Misija knygnešys.
19:15 Pokalbiai pas
Bergmaną. Baimė
20:00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Jaunasis Popiežius
N-14
23:20 Anapus čia ir dabar.
00:05 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo kodas.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedra bazilika. (kart.).
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Naujametinės eglutės šventė” (kart.)
08:10 “Saldžiausios
Kalėdos”
09:50 “Kalėdų ryšys”
11:30 “Kalėdų magija” N-7
13:10 “Kalėdinė svajonė”
N-7
14:50 “Likit sveikas, pone
Kringlai”
16:30 “Atvyksta Anė Klaus”
18:15 “Sugauk Kalėdų
žvaigždę”
20:00 “Ką pasakė Kakė
Makė?”.
20:15 “Sniego karalienė”
21:30 “Kalėdinių žaisliukų
magija” N-7
23:10 “Kalėdinis pasiūlymas” N-7
00:50 “Dovanų dalijimo metas” N-7 (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Filologyno berniukai”
(kart.) N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio keliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.)
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
N-7
20:30
20:58
21:00
N-14
00:40
N-14

“Havajai 5.0” N-7
“Elementaru” N-7
“Kobra 11” N-7
“Moderni šeima” N-7
“Univeras” N-7
“Filologyno berniukai”
“Žinios”.
“Orai”.
“Kietas riešutėlis 4.0”
“Daktaras Hausas”

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Vantos lapas. N-7.
06.55 Ant bangos. N-7.
08.05 „Šerlokas Holmsas
ir daktaras Vatsonas.
Pažintis“ N-7.
10.55 „Albanas“ N-7.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“
N-7.
14.40 „Viešnia iš ateities“
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Agros lobiai“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Agros lobiai“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7.
22.00 Reporteris.
22.28 Orai.
22.30 „Kovotojas“.N -7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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(kart.).
07:05 Už kadro. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
07:55 Džeronimas
08:20 Garsiau. (kart.).
08:50 Pasakojimai iš Japonijos
4
09:10 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų)
bažnyčia.
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertas (kart.).
13:00 Tėvas Stanislovas.
Stotis tyloje. 1998 m.
13:40 Apie R. M. Rilkę
Dotnuvos vienuolyne.
14:20 Pokalbiai pas Bergmaną.
Baimė (kart.).
15:05 Pasakojimai iš Japonijos
4
15:45 Grizis ir lemingai
15:50 Premjera. Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:20 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis. Vertybės karvedžio Akečio Micuhidės akimis.
Tanbos provincijos Komiodži
šventykla ir Fukučijamos pilis
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Aukšti

kulniukai N-14
23:20 LRT OPUS ORE. Grupė
„Driezahs“.
00:15 Dabar pasaulyje.
06:40 “Televitrina”.
06:55 “Ką pasakė Kakė
Makė?”. (kart.)
07:10 “Sniego karalienė” (kart.)
08:25 “Su meile, Kalėdos”
10:05 “Kalėdinis sugrįžimas”
N-7
11:45 “Auklė Kalėdoms” N-7
13:20 “Laimingos Kalėdos” N-7
15:00 “Kalėdų senelio išdaigos” N-7
16:35 “Pelenės Kalėdos” N-7
18:20 “Kalėdinė kelionė” N-7
20:00 “Snieguolė”
21:20 “Dvyliktąją Kalėdų dieną”
N-7
23:00 “Susituokę per Kalėdas”
N-7
00:40 “Sugauk Kalėdų žvaigždę” (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Filologyno berniukai”
(kart.) N-7
07:00 “Jokių kliūčių!” (kart.)
N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “Elementaru” (kart.)
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.)
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7

16:00 “Elementaru” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Dešimt jardų” N-7
00:00 Eurolygos rungtynės .
“Gran Kanarijos “Herbalife” Kauno “Žalgiris”.
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“. N-7.
07.15 Ant bangos. N-7.
08.15 „Vikingas“. N-14.
10.55 „Albanas“ N-7.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“
N-7.
14.40 „Viešnia iš ateities“
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Dvidešimtasis amžius prasideda“ N-7
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Dvidešimtasis amžius prasideda“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.28 Orai.
22.30 „Miražas“. N-7
00.10 „Gluchariovas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gimę tą pačią dieną.
(kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Kalėdų šeima Elfų
šalyje
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gyvūnų jaunikliai.
Savanų mažyliai
12:55 Liūtų kelionė. Brangus
krovinys
13:50 Džesika Flečer 5 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų
dainos.
22:40 Laumės šluotos pažadas N-7
00:10 Gladiatorius N-14
(kart.).
06:25 Dienos programa.
06:30 “Tomo ir Džerio pasakos” (k)
06:55 “Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas”
07:20 “”Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė”
07:45 “Neramūs ir triukšmingi”
08:10 “Riterių princesė Nela”

08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:10 Katinas su skrybėle
10:50 Haris Poteris ir netikras princas N-7
13:35 Milijonas šventinių
lempučių
15:25 Krokodilas Dandis N-7
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Didysis gerulis milžinas N-7
21:45 Medalionas N-7
23:35 Seks video S
01:20 Tėtukas namie 2 (k)
N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Tavo supergalia”.
11:00 “Kelionių panorama”.
11:30 “Paauglės dvasia” N-7
13:10 “Ko nori moterys?” N-7
15:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
17:25 “Laimingas, nes gyvas”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Vienas namuose 5.
Šventinis apiplėšimas” N-7

21:15 “Pjūklo ketera” N-14
00:00 “Kapitonas Amerika.
Žiemos karys” N-7 (kart.)
07:30 “Vaikai šėlsta” (k)
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 “Varom!” (k)
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai”
11:40 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” N-7
12:40 “Geriau vėliau, negu
niekada” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai”
N-7
17:00 Betsafe–LKL. Rytas Pieno žvaigždės.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 Hankokas N-7
23:45 Anakonda N-7
01:25 “Ekstrasensų mūšis”
(5) (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia
į gamtą”
08:10 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:35 “Šviežias maistas.
Anos Olson receptai”
12:05 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 3”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas
raides.
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18:55 “Būrėja”
19:30 “Įsimylėjęs karalius”
N-7
21:00 Prieblanda. Aistrų
ratilai N14
22:50 Fargo N14
00:45 Azartiniai žaidimai (k)
N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
08:00 Misija: Vilnija. Ved.
Katažina Zvonkuvienė.
08:30 ARTS21.
09:00 Globalios Lietuvos
apdovanojimai. (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Už kadro.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 F. Leharas. Operetė
„Linksmoji našlė“.
14:20 „Meilė – tik tai, kas
tikra“.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Daiktų istorijos.
19:00 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Juozas TumasVaižgantas.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Kalėdinis koncertas
„Kūdikėlio sapnas“.
22:30 Kažkur laike N-14
00:15 Dabar pasaulyje.
06:45 “Televitrina”.

07:00 “Snieguolė” (kart.)
08:20 “Sėkmingosios
Kalėdos” N-7
10:00 “Kalėdos Houmstede”
11:40 “Kalėdinis spektaklis”
N-7
13:20 “Kalėdų Spragtukas”
15:00 “Rogių varpelių
skambesys”
16:40 “Kalėdos trobelėje”
N-7
18:20 “Mano Kalėdų meilė”
N-7
20:00 “Arkliukas - kupriukas”
21:25 “Žvaigždėtos
Kalėdos” N-7
22:35 “Romanas su šokių
mokytoja” N-7
00:20 “Mano Kalėdų meilė”
N-7 (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Pingvinai gamtos
spąstuose” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai”
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų
žaidynės”.
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Baltieji lokiai.
Gyvenimas ant plono ledo”
N-7
14:00 “Pavojingiausi pasaulio keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Aliaskos geležinkeliai” N-7

17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos talentai”
N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Nepageidaujami
genai” N-14
00:05 “Kietas riešutėlis 2”
N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Adomo obuolys. N-7.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“ N-7.
13.15 „Šeimininkė“ N-7
15.35 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 Skonio reikalas.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Mentalistas“ N-7
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Mentalistas“ N-7
23.10 „Mentų karai:
Kijevas. Laisva valia“ N-7
01.15 „Moterų daktaras“
N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Padovanok savo artimajam
„Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“
prenumeratą, ir Jus atsimins visus metus.

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).

Kupono teirautis – „Anykštos“ redakcijoje, Vilniaus g. 29, Anykščiai,
tel. (8-381) 5-94-58.

IŠ ARTI

spektras
Egzaminas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT)
paliko galioti dabartinę lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzamino tvarką – autorius iš visos programos rinksis patys abiturientai.
LVAT šią savaitę nutraukė bylą dėl
lietuvių kalbos ir literatūros egzamino reikalavimų, buvusios švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos
Petrauskienės įsakymu atsisakius
parinktų privalomų autorių. Į teismą kreipėsi trys Seimo nariai konservatoriai teigdami, jog egzaminą
tapo galima išlaikyti ir neskaičius
nė vieno lietuviško kūrinio. Anot
jų, tai gali prieštarauti Konstitucijai ir Švietimo įstatymui. LVAT
įvertino, kad lietuvių kalbos ir literatūros mokomąjį dalyką sudaro ne
tik lietuvių, bet ir visuotinė literatūra, tad dabartinė egzamino tvarka neprieštarauja dalyko bendrajai
programai.
Pertvarka. Seimas ketvirtadienį
uždegė žalią šviesą bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ pertvarkai. Už
Geležinkelių transporto kodekso
pataisas balsavo 69 Seimo nariai, o
susilaikė 9. Jos numato, kad vietoj
trijų „Lietuvos geležinkelių“ direkcijų – Keleivių, Krovinių vežimo ir
Geležinkelių infrastruktūros – bus
steigiamos trys naujos bendrovės,
kurių akcijas valdys „Lietuvos geležinkeliai“. Pastarųjų visas akcijas
ir toliau valdys valstybė.
Nutarimas. Šaldyta produkcija
prekiaujančiai bendrovei „Judex“
nepavyko atšaukti Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
2017 metų nutarimą, kuria bendrovei paskirta 700 eurų bauda už bauda už nesaugius koldūnus „Liux“,
kuriuose aptikta salmonelių. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ketvirtadienį nusprendė
atmesti bendrovės skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą,
kuriuo bendrovės skundas buvo atmestas. Ši nutartis neskundžiama.
Atsisakė. Koncerno „MG Baltic“ politinės korupcijos bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos
teismas ketvirtadienį atsisakė panaikinti kaltinamajam, buvusiam
„darbiečiui“ Vytautui Gapšiui
skirtus ribojimus išvykti iš šalies.
„Teismas sprendė, kad kardomoji
priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti kaltinamajam V.
Gapšiui paskirta siekiant užtikrinti
jo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą bei bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio
įvykdymą“, – sakė teismo atstovė
spaudai Lina Nemeikaitė. „Minėti
kardomosios priemonės taikymo
tikslai nepasikeitė. Kaltinamajam
paskirta švelniausia kardomoji
priemonė, pagrįstų motyvų ją panaikinti nenurodyta“, – pridūrė ji.
Pajėgos. NATO penktadienį
nurodė, kad aljansui žinoma apie
žiniasklaidos pranešimus, jog
Jungtinės Valstijos ruošiasi išvesti
iš Afganistano didelį skaičių karių,
taip pat išreiškė pagarbą atsistatydinti nutarusiam Pentagono vadovui Jamesui Mattisui. Naujienų
agentūra AP ir kitos žiniasklaidos
priemonės ketvirtadienį citavo
JAV pareigūnus, sakiusius, kad
Gynybos departamentas parengė
planus dėl iki 7 000 karių galimo
išvedimo iš karo.
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Šventasis Tėvas kviečia gailestingumui

Raimondas GUOBIS

Šie, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį žymintys metai yra
ypatingi dar ir tuo, kad mūsų šalyje viešėjo Romos katalikų bažnyčios vadovas popiežius Pranciškus. Kiek jo viešnagė, jo pamokantys žodžiai paveiks užkietėjusias savanaudžių, savo artimųjų
sąskaita kuo daugiau pelnytis ir nepamatuotai prabangiai gyventi
trokštančių, laikinuose malonumuose, gyvenimo tuštybėse skendinčių širdis? Nežinia... Pamokymas dabarties žmogų menkai tepaveikia, jis pasirengęs gyventi savo galva, pats viską spręsti ir
kiekvienam savo neteisingam žingsniui pasiteisinimą surasti.
Prieš ketvirtį amžiaus mūsų
šalyje viešėjęs mūsų laisvės ir
vilties Popiežius Jonas Paulius
II kvietė nebijoti, drąsiai atverti savo širdies duris Viešpačiui,
įsileisti jį į save ir jo šviesoje gyventi. Popiežius Pranciškus kvietė mus atsiverti gailestingumui,
kartu kurti šiuolaikinę gailestingumo bažnyčią, nebijoti parodyti
gailestį, užuojautą šalia gyvenančiam, stokojančiam, tam, kuriam
nepavyko taip, kaip tau. Savo
pavyzdžiu šis mokytojas bando
parodyti, kad ir aukščiausias pareigas užimant galima gyventi labai kukliai, tenkintis mažu, gebėti
dalintis su stokojančiais.
Kuomet buvo pakeltas vyskupu, vėliau pakeltas į dar aukštesnes pareigas, jis atsisakė kardinolo rūmų, viso dvaro, kad galėtų
gyventi arčiau savo bažnyčios,
arčiau žmonių. Klebonijoje pasirinko mažiausią ir kukliausią
kambarėlį.
Patirtis su lūšnynų žmonėmis.
Mums Lietuvoje tiesiog sunku
įsivaizduoti, kiek menkai teturi,
kaip skurdžiai gyvena daugybė
žmonių Lotynų Amerikoje. Neįtikėtina, kad Buenos Aires priemiesčių vargetų kvartaluose, vadinamuose lūšnynuose, gyvena
apie 40 tūkstančių vargšų. Kun.
Chorkė Marijus Bergolius ten eidavo kasdien, rūpinosi kaip nors
palengvinti ten gyvenančių dalią,
rūpinosi sielovada, kad kiekvienas, net ir mažiausias tos vietos
gyventojas būtų pakrikštytas, turėtų dangiškąjį užtarėją ir globėją.
Ir nors kartą metuose visiems ten
gyvenantiems vaikams surengdavo šventę.
Labai gražiai aprašomas mažo
lūšnynų berniuko gyvenimo akimirksnis, diena, kuomet jis vienintelį kartą metuose atsikelia iš
miego laiku ir niekieno neraginamas. Jis ruošiasi didelei, jų bičiu-

lio rengiamai šventei, vadinamai
Bergolijo diena. Šventei, kuri
prasidės žaidimais, tikėjimo istoriją atspindinčiais vaidinimais,
o po to jau bus bendri pietūs su
ypatingomis gardybėmis ir dovanų dalijimas. Tiesiog neįtikėtina,
kaip šis žmogus galėdavo gauti
apie penkis tūkstančius dovanų
– po dovaną kiekvienam lūšnyno vaikui, mažyliui, kuris niekad
nieko negavęs ir visus metus net
Šv. Kalėdų proga nieko negaus.
Kokia puiki organizacija, koks
gebėjimą sutelkti daugybę žmonių
bendriems reikalams.
Tėvo Pranciškaus gyvenimas
kupinas asketizmo pavyzdžių. Iš
kokio nors susitikimo, šventės jis
būtinai sugrįš autobusu, traukiniu,
nors ne vienas siūlėsi patogiai pavežti automobiliu.
Jam tapus vyskupu, pagal seną
tradiciją buvo susirūpinta jo naujais, puošniais apdarais, tačiau
naujų drabužių nesiuvo, taupė,
tiesiog panaudojo buvusio vyskupo paliktus apdarus, tik siuvėjas
juos kiek pataisė, mat Bergolijui
jie buvo gerokai per dideli.
Tarnystės suvokimas. Juk jis
vienuolis, tad paprastas žmogus,
kuris turi dirbti. Darbas yra laimė.
Argentinoje tik laimingieji turi
darbą. Tegul ir dirba po keturiolika valandų kasdien, be atostogų,
tačiau jaučiasi laimingi. Pranciškus niekad neatostogavo, nenorėjo
išsiskirti iš kitų šalies žmonių, atlikus pareigas laisvą laiką taip pat
išnaudodavo tarnystei – kolegijos
studentams virti pietus. Šventadieniais, kad galėtų atsikvėpti ten
dirbančios virėjos. Šv. Tėvas įsitikinęs, kad darbas yra šventas ir jis
kaip duona turėtų būti padalytas
visiems.
Pribloškiantis suvokimas – atleisti iki begalybės... „Jaustis nusidėjėliu man yra gražiausia, kas
žmogui gali nutikti“ – yra pasakęs

Šventojo Tėvo pasisveikinimas Vilniuje.
Bergolijo. Juk ir Jėzus Kristus
prisakė atleisti septynis kartus po
septyniasdešimt septynis kartus.
Nuolat kartojami iš vienos jaunos
moters išpažinties metu išgirsti
žodžiai: „Jei Viešpats neatleistų,
pasaulis neegzistuotų.“
Moko be reikalo neišlaidauti.
Tapęs popiežiumi, paprašė savo
tautiečius nekeliauti į Romą, į jo
įšventinimo iškilmes, patarė jiems
nuoširdžiai pasimelsti, o numatytus kelionei pinigus išdalyti vargšams.
Pasak Pranciškaus, politika yra
nešvari, tačiau nei vienas neturėtų kaip Pilotas nusiplauti rankų, o
bandytų imtis atsakomybės, ryžtųsi įsitraukti į valdžios reikalus,
imtis atsakomybės su evangeline
drąsa.
Apie savižudžius, kuriuos kartais bažnyčios tarnai pasmerkia,
popiežius kalba su didžia užuojauta, pagarba, nes tai žmonės,
kuriuos palaužė pernelyg sunki
našta. Juos reikia ne teisti, o patikėti Dievo gailestingumui.
Lankydamasis Lietuvoje garbus svečias prabilo apie mūsų
istoriją. Lietuvius pavadino tauta, turinčia stiprią dvasią. Mokė,
priminė tolerancijos svarbą,
mūsų žemėje vykusį holokaustą,
okupacijų metais patirtus kentėjimus. Kvietė neužsisklęsti savyje,
būti savos bendruomenės, savos
tautos reikaluose. „Tie, kurie eina
vieni, niekada taip ir nenueina.
Yra keliavimo kartu, kovojimo
kartu, mylėjimo kartu tapatybė.
Yra priklausymo šeimai, tautai
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tapatybė. Tapatybė, kuri suteikia
meilę, švelnumą, rūpinimąsi kitais. Tapatybė, kuri suteikia jėgų
kovoti ir švelnumo paglostyti.
Eikite pas senolius ir paprašykite, kad jie jums papasakotų apie
jūsų tautos šaknis, džiaugsmus,
kentėjimus ir vertybes... Jei norite, kad jūsų tauta būtų didi ir
laisva, prisiminkite savo šaknis
ir veskite tautą pirmyn.“ – sakė
Šventasis Tėvas.
Mokė atsigręžiant į praeitį, ne
didžiuotis ar ginčytis, kuris daugiau yra nusipelnęs, tačiau eiti
pirmyn. Mokė branginti savo tėvynę, jos neapleisti ir kurti savo
laimę ne svetur, bet brangiausioje, Dievo patikėtoje žemėje. Atsisakyti savo vardo, net ištirpti vardan tų, kurie atsidūrę gyvenimo
kelkraštyje. Vardan kenčiančių,
nesuprastų, nerandančių prasmės, vardan tų, kurių gyvenimas
yra nepalyginamai sunkesnis.
„Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu. Kad ji būtų veiklios
atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią
neteisybę. Skatinti kūrybinius siekius apginti visų žmonių, ypač bejėgių ir pažeidžiamų, teises. Ir kad
būtų sutaikinimo ir skirtingumų
harmonijos mokytoja“ – meldėsi
Šv. Petro įpėdinis.
Gilinantis į Šv. Tėvo gyvenimo
kelią, jo rūpesčius, pavyzdį tenka
paklausti, kiek gyvenimų pakeitė
susitikimas su juo mūsų tėvynėje,
ar atsirado visuomenėje daugiau
solidarumo, tikėjimo, vilties? Manau, kad atsirado...

BAIGTI VANDENS GERINIMO, GELEŽIES ŠALINIMO
SISTEMŲ ĮRENGIMO ANYKŠČIŲ RAJONO ČEKONIŲ, KIRMĖLIŲ,
SENŲJŲ ELMININKŲ KAIMUOSE DARBAI
2018 m. kovo 21 d. UAB ,,Anykščių vandenys“ ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau NMA)
vadovai pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ Paramos sutartį.
Programos tikslas – prisidėti prie gyvenimo kokybės Čekonių, Kirmėlių bei Senųjų Elmininkų kaimuose gerinimo ir kaimo
aplinkos patrauklumo didinimo, plėtojant viešąsias paslaugas. Projekto įgyvendinimu siekiama užtikrinti vandens tiekimo sistemos
efektyvumą bei kokybišką, reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.
Projekto veiklos - vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Čekonių, Kirmėlių bei Senųjų Elmininkų kaimuose.
Bendra projekto vertė siekia 99,5 tūkst. eurų. Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, Lietuvos
valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Atlikus viešųjų pirkimų procedūrą, šio projekto įgyvendinimui su
UAB ,,Infes“ pasirašyta statybos darbų Rangos sutartis.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. spalio 5 d. 2018 m. trečiame
ketvirtyje projektas pilnai įgyvendintas ir Čekonių, Kirmėlių bei Senųjų
Elmininkų kaimų gyventojai naudoja nustatytus kokybės reikalavimus
atitinkantį geriamąjį vandenį.
Užsak. Nr. 1305
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Spiečiūnai ir palaimintojo
Teofiliaus kelias
Raimondas GUOBIS

Tas kaimas yra garsiojoje Skiemonių parapijoje, prie nedidelio, lėtai sruvenančio Lento vardu žinomo upelio, plukdančio savo
vandenis į didžiausią šių apylinkių upelaitę Lukną, visuomet buvo
nedidelis, net tarpukariu, 1923 m., surašant tebuvo 7 sodybos su
trisdešimčia gyventojų, o po visų amžių audrų ir negandų pasiliko tik trys gyvenimai, kuriose prieš penkerius metus suskaičiuoti
vos penki čia registruoti sodiečiai. Tokia mat dabar lietuviškojo
kaimo realybė.
Melioracijai šluojant, tuštinant laukus neliko ir jaukios bei istoriškai svarbios Balaišių sodybos, kurioje ne kartą lankėsi šeimininkų giminaitis, skiemoniškis, katalikų bažnyčios palaimintasis,
arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Algirdas Balaišis šypsosi,
kad gyvenimas buvo ir tebėra smagus bei įdomus.
sodybą, keliavo arklių traukiamomis
rogėmis, ėjo pėsčiomis baltu sniegu
užverstais kalnais ir slėniais. Prie
sodybos garbės vartai, čia ir savieji,
kaimynai ir plačiai besišypsantis provizorius Steponas Žvirblis ir kažko
susimąstęs Anykščių dekanas kan.
Jurgis Žitkevičius. Duona ir druska,
didžioji artimųjų laimė, broliškas
bendravimas, sodietiškos gardybės
užgeriamos alučiu ir, žinoma, daina,
ta lietuviška, dvasią aukštyn, į šviesą
kelianti daina.
Jaunasis brolis – žinios nešėjas

Vyskupas Teofilius Matulionis kunigų apsuptyje.

Balaišių sodyba, kurioje daug kartų lankėsi palaimintasis
Teofilius Matulionis.
Klėtelės paslaptys
Būsimo palaimintojo pusseserė
Anastazija Matulionytė buvo ištekėjusi už Jono Balaišio į Spiečiūnų
kaimą. Buvusi jauki, giliai tikinčių
žmonių šeimyna. Kuomet vyskupas
Teofilius Matulionis lankydavosi
gimtuose kraštuose, šių giminaičių
sodyboje apsistodavo ilgesniam laikui, o 1934 - ųjų vasarą gyveno net
dvi savaites. Jam patiko paprastoje
klėtelėje, kur nakvodavo bei įsirengęs altorių kasdien švęsdavo šv.
Mišias. Lankėsi ir kitose apylinkės
bažnyčiose – Alantoje, Anykščiuose, Burbiškyje, užsukdavo pas giminaičius bei pažįstamus – lankėsi pas
Filomeną Navikienę Klykūnuose,
pas Juozą, Anicetą bei Kazimierą
Paulavičius Anykščiuose. To didžio
žmogaus tikėjimas, nuoširdumas,
tiesumas, kentėjimų sovietų kalėjimuose legenda ypač paveikė Anastazijos anūką, jos sūnaus Teofiliaus
vyresnįjį sūnų Bronių, kuris, matyt,
todėl apsisprendė ir pasirinko kunigo kelią. Per visą savo dvasininko
kelią, uoliai tarnaudamas vikaru
prie vyresniojo kunigo, o vėliau jau
pats būdamas klebonu, nuolat prisimindavo šventojo aureolės vertą pamaldų vyrą, gilinosi į jo neįtikėtiną
istoriją, ką išgirdęs, pajautęs užrašinėjo. Taip palengva susidėjo kelių

dešimčių lapų aprašas, istorijos, apie
kokias pasakoja visų amžių šventųjų
gyvenimus nušviečiančios knygos.
Buvo girdėję apie Teofiliaus studijas
Petrapilyje, apie darbus, skleidžiant
Kristaus tiesą, statant bažnyčias Latvijoje, apie dar vieną sugrįžimą į
bolševikų valdomą, prievarta paženklintą, jau Petrogradu tapusį miestą
prie Nevos. Apie šiame dideliame
mieste neįprastai sunkiomis sąlygomis statomą katalikų bažnyčią,
proletarinės valdžios persekiojimus,
metus, praleistus kalėjime ir išmainymą į Lietuvos bolševikus. Tuomet visoje Lietuvoje buvo rašoma ir
kalbama apie grupę lietuvių kunigų,
kuriuos sovietinė vyriausybė sutiko
paleisti, jei mainais į Rusiją galės
išvykti mūsų šalyje kalinti bolševikai. Saviškiai, tokie kaip Antanas
Sniečkus ir kiti tėvynės išdavikai
bei jos laisvės duobkasiai išvyko pas
saviškius. Tuomet T. Matulionis jau
atvyko kaip vyskupas. Lankėsi šioje
sodyboje, pamaldos vyko Skiemonių bažnyčioje, Alantoje, kryžiaus
pašventinimas, o po to kelionė į
Romą, kelionė į Ameriką, net Afriką. Visą pasaulį apskriejusi žinia,
kad jį su broliška meile sutikęs popiežius Pijus XI paprašė, kad pirmasis jį palaimintų vyskupas Teofilius,
nes jis yra tikėjimo kankinys. Prieš
išvykdamas į didžią kelionę, viešėjo

Balaišių vienkiemyje, išvykęs pasigedo rožančiaus, todėl susirūpinęs
laiške iš Klaipėdos, prieš sėsdamas
į laivą per Švediją keliauti į Ameriką, A.Balaišienei rašė: „Man išgaišo
paminklinis, iš Rusijos atsivežtas
Rožančius, kuris mane lydėjo kalėjimuose. Man regis, kad jis iškrito iš
palto kišenės, kai jis buvo valomas
nuo dulkių padėjus ant darželio tvoros. Prašome paieškoti, jeigu rasit,
prašau palaikyt, o grįžus iš Amerikos
man jį atiduoti...“ Relikvija atsirado.
Palaimintasis lankėsi ir Anykščiuose, svečiavosi vietinių verslininkų
klubo šventėje, sakė pamokslą apie
tikėjimą ir darbą.
Uolusis Bronius Balaiša...
Kaip pasakoja amžininkai, jaunojo Broniaus pasirinkimas žengti
kunigystės keliu buvo nulemtas garsiojo giminaičio, tikėjimo kankinio
kova, atkaklumas, iškęsti persekiojimai ir tvirtybė. Kunigas per amžius
- buvo pasakyti įšventinimo žodžiai
ir Skiemonių bažnyčią jo primicijų
dieną, dar spindint pavasario sniegui
prigužėjo pilnutėlė džiaugsmingai
nusiteikusių žemiečių ir tolimesnių
tikinčiųjų. Užrašas prie šventovės
durų kvietė Bronių būti narsiu Kristaus kariu, tikėjimo saugotoju. Uolus
ir buvo. Pandėlyje buvau jį susitikęs.
Važiavo dviračiu, ant vairo, kurio
gale spindėjo prisuktas veidrodėlis,
buvo užsikabinęs nemenką išsipūtusį portfelį, plakėsi ilgo palto skvernai, per spindinčius akinių stiklus

Mielieji,
Sustabdykime mintimis metų virsmo akimirkas. Tas, kurios džiugino, palaikė, vedė pirmyn,
mokė mus brandos ir išminties, mąstyti ne tik apie save, gyventi ne vien tik sau. Į naują metą
ženkime per sielą virpinantį kalėdinį šurmulį ir viltingą laukimą. Tikėkime, kad gyvenimas susideda iš skirtingų akimirkų – džiugių, svaigių, prasmingų. Dalykimės jomis vieni su kitais.
Sveikiname visus Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!
Pagarbiai

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka

švytėjo linksmos akys.
Susitikom ir Janonyse, įsimintinas
buvo 2000 metų paminėjimas, tuomet Skiemonys šventė 500 metų jubiliejų ir buvo susirinkęs visas būrys
kunigų. Šioje vietoje ypač pakylėtai
jautėsi tikri savo krašto patriotai Pipiras ir Balaiša. Juk Kaune įšventintąjį kunigą pasitiko didžiulė minia
skiemoniškių ir iš toliau atvykusių.
Ties vartais į bažnyčią, jos fasadą
puošė didžiulė juosta su užrašu:
„Kun.Bronislovai, būk uolus meilės
ir taikos nešėjas“. „Pasitiko puikiausiai nusiteikęs klebonas Aleksandras
Papučka, giminės, moksladraugiai,
bičiuliai. Pamaldos buvę ypatingos,
primiciantui Broniui asistavo didysis bičiulis Albinas Pipiras ir dar keli
kunigai. Po to laimingasis kunigas
laimino visus bažnyčioje susirinkusius. Tada visi keliavo į Balaišių

Tam, kad dar daugiau apie Teofilių
sužinotume, ko dar niekas negirdėjo
išgirstume keliavome pas Balaišos
brolį Algirdą Balaišį į Uteną. Šis
linksmas vyras kelias valandas įdomiai pasakojo apie brolį, apie tai, ką
girdėjo, ką regėjo, apie palaimintąjį
arkivyskupą Teofilių.
Geroji naujiena yra ta, kad buvusio valsčiaus pastatus įsigijęs skiemonietis verslininkas ir didis savo
krašto patriotas Zenonas Karalkevičius yra užsimojęs įrengti nedidelį
muziejų, kurio esmė būtų žinia apie
palaimintąjį Teofilių Matulionį. Tai
būtų fotografijos, tardymo protokolų faksimilės, kita ikonografinė medžiaga, gal pavyktų gauti kokį nors
liturginį drabužį, kurį palaimintasis
dėvėjo lankydamasis vienoje ar kitoje krašto bažnyčioje. Taip pat būtų
laiškų faksimilės, galima būtų išgirsti
įrašą, kuriame skamba šventojo vyro
balsas. Galbūt tuomet pavyktų Skiemonių kraštą įtraukti į šventkelionių
maršrutus, ne tik lietuviškuosius, bet
ir tarptautinius, gal būt atsirastų Šv.
Teofiliaus piligrimų kelias.
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Iš Anykščių traukiasi Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugija
(Atkelta iš 1 psl.)
„Čia viskas yra ne mano valioje.
Yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija, kuri priima visus sprendimus visoje respublikoje. Tai yra
jų sprendimas“, - „Anykštai“ sakė
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos Anykščių skyriaus vadovė Rasa Palevičienė.
Daugiau informacijos apie pokyčius Lietuvos Raudonajame
Kryžiuje R.Palevičienė patarė
kreiptis į draugijos vadovybę.
„Yra nutraukiama panaudos
sutartis ir veiklos nebus. Nebent
lieka pirmoji pagalba ir higienos

paslaugos“, - sakė nuo sausio 1
dienos iš darbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje išeinanti
R.Palevičienė.
Apie pokyčius Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje „Anykštai“ komentarą atsiuntė Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus generalinė
sekretorė Gintarė Guzevičiūtė.
„Mes keičiamės ir tampame organizacija, kurioje didžiąją dalį
darbų atliks parengti ir apmokyti
savanoriai. Mūsų pokyčių tikslas – tapti efektyvia savanoryste
grįsta organizacija, kuri įgyvendindama savo programas šalies
mastu, teikia reikalingą pagalbą

žymiai didesniam skaičiui žmonių. Kuriame naują organizacijos
modelį, kuris, tikime, sudarys
galimybes efektyviausiai išnaudoti savanorių potencialą ir užtikrinti, kad mūsų vietos grupės
veiktų tik savanoriškomis pajėgomis. Esame dėkingi skyriaus
vadovei Rasa Palevičienei už jos
įsitraukimą, energiją ir nuveiktus
darbus. Tikimės, kad pasikeitę ir
atsinaujinę būsime dar naudingesni anykštėnams“, - komentavo G.Guzevičiūtė.
Pagrindinės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos veiklos
sritys: senyvų, vienišų žmonių

priežiūra ir slauga, mokymas
teikti pirmąją pagalbą, pagalba
pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams ir humanitarinė pagalba pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje ir už
jos ribų. Šiemet prieš Velykas
duodama interviu „ANYKŠTA“
TV, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos Anykščių skyriaus vadovė R.Palevičienė kalbėjo, kad
Anykščių rajone vienokia ar kitokia pagalba reikalinga kas antram
Anykščių rajono gyventojui.
Gera žinia – be pagalbos sunkiai besiverčiantys anykštėnai,
uždarius Lietuvos Raudonojo

Kryžiaus Anykščių skyrių, neliks.
Dalį skyriaus veiklų apsisprendė
perimti Anykščių rajono neįgaliųjų draugija.
„Mes plečiame savo veiklas
– teiksime paramą maistu bei
perimsime Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos sunkiai besiverčiantiems dalinamus drabužius“, - Anykštai“ sakė Anykščių
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aldona Šerėnienė.
Anykščių rajono neįgaliųjų
draugijai taip pat siūloma organizuoti ir pirmosios pagalbos mokymus, tokios galimybės, anot
A.Šerėnienės, svarstomos.

5 dalykai apie pensijų kaupimą, kuriuos būtina žinoti
Kitąmet daugelio gyventojų, tiek
kaupiančių II pakopos pensijų fonduose, tiek nekaupiančių, laukia
pokyčiai. Visi kaupiantieji mokės
įmokas nuo savo darbo užmokesčio, o nenorintieji dalyvauti pensijų
kaupimo sistemoje turės teisę per
pusę metų kaupimo atsisakyti.
Nuo 2019 m. gyventojai bus skatinami dalyvauti pensijų kaupime
sumažėsiančiais mokesčiais ir papildomais pervedimais iš valstybės
biudžeto kaupiantiesiems. Be to,
nuo šiol dalyvaujantieji kaupime
„neskriaus“ savo būsimos iš „Sodros“ mokamos senatvės pensijos
– ji dėl kaupimo nebebus mažinama, nes pervedimų iš „Sodros“ į
kaupimo fondus nebebus.
Pateikiame penkis svarbiausius
dalykus, kuriuos svarbu žinoti apie
kaupimą, kad gyventojai galėtų ramiai priimti apgalvotą sprendimą,
kuris lems, kokio dydžio pensiją
jie gaus senatvėje.
1.
Jeigu šiuo metu dalyvaujate kaupime
Gyventojai, kurie iki šiol moka
įmokas į pensijų fondus, dalyvauja
kaupime ir toliau perveda įmokas
nuo savo darbo užmokesčio į pensijų kaupimo fondus nuo sausio.
Jeigu šie gyventojai nori toliau dalyvauti kaupime, jiems nieko daryti nereikia.
Jeigu gyventojas iki šiol į pensijų fondus mokėjo tik „Sodros“

įmokas ir lėšų nuo savo darbo užmokesčio nepridėjo (2+0+0), tuomet
nuo sausio į fondą bus pervedama
1,8 proc. šio gyventojo darbo užmokesčio. Įmoka kasmet palaipsniui
didės, kol pasieks 3 proc.
Jeigu gyventojas iki šiol į pensijų
fondus prisidėjo ir lėšomis nuo savo
darbo užmokesčio (2+2+2), tuomet
nuo sausio į fondą bus pervedama 3
proc. jo darbo užmokesčio.
Jeigu šie gyventojai norėtų kaupime nebedalyvauti, jie turėtų apie tai
informuoti savo kaupimo bendrovę
iki birželio 30 d. Įmokų pervedimas
stabdomas nuo to mėnesio, kai įsigalioja kaupimo bendrovei pateiktas
prašymas.
2.
Jeigu šiuo metu kaupime
nedalyvaujate
Gyventojai, kurie iki šiol kaupime
nedalyvauja ir yra jaunesni nei 40
metų, įtraukiami į pensijų kaupimą.
Yra kelios svarbios sąlygos. Šie gyventojai įtraukiami, jeigu jie sausio
2 dieną yra Lietuvos gyventojai,
turi darbą ar vykdo bet kurią savarankišką veiklą. Į kaupimą taip pat
įtraukiami tie gyventojai, kurie dalyvavimą kaupime sustabdė 2013 m.
nepriklausomai nuo jų amžiaus.
Žmogus, kuris sausio 2 dieną neturi darbo ir nevykdo savarankiškos
veiklos ar yra emigravęs, į kaupimą
nėra įtraukiamas.
Beje, į kaupimą taip pat įtraukiami
tėvai, kuriems tuo metu yra suteiktos

motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogos.
Visi šie iki šiol nekaupę ir įtraukti
gyventojai mokėti įmokas nuo savo
darbo užmokesčio į pensijų kaupimo
fondus pradės nuo liepos 1 d. Viena
iš penkių kaupimo bendrovių jiems
bus parenkama atsitiktine tvarka
(jeigu kaupimą sustabdė, lieka ta
pati bendrovė).
Jeigu šie gyventojai nori dalyvauti kaupime, jiems nieko daryti nereikia. Įmokos dydis bus 1,8 proc. nuo
darbo užmokesčio ir kasmet palaipsniui didės, kol pasieks 3 proc.
Į kaupimą įtraukti gyventojai gali
atsisakyti dalyvauti kaupime. Jie
apie tai turėtų informuoti „Sodrą“
prisijungę prie asmeninės „Sodros“
paskyros gyventojui ir pateikę atitinkamą prašymą iki birželio 30 d.
3.
Nauji kaupimo tarifai,
valstybės paskata ir pensija
Nuo 2019 m. sausio keičiasi pensijų kaupimo tarifai. Iki šiol galiojusių
kaupimo tarifų „2+2+2“ ir „2+0+0“
nebelieka. Gyventojai nuo sausio
mokės 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio įmokas į pensijų kaupimo
fondą, o valstybė pridės 1,5 proc. nuo
užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio vidurkio – 16,4 euro.
Jeigu gyventojai iki šiol nekaupė
arba neprisidėjo prie kaupimo įmokomis nuo darbo užmokesčio, jie pradės kaupti nuo 1,8 proc., o valstybė
proporcingai pridės 0,3 proc. Tiek gy-

ventojo įmoka, tiek valstybės paskata
penkerius metus palaipsniui augs, kol
2023 m. visi mokės 3 proc. įmokas ir
gaus 1,5 proc. paskatą iš valstybės.
Kadangi nuo šiol į pensijų kaupimo
fondus nebebus pervedamos įmokos
iš „Sodros“ , dėl kaupimo „Sodros“
senatvės pensija nebemažės. Žmogus
kaups tik iš savo darbo užmokesčio.
Jeigu žmogus kuriuo nors laikotarpiu
neturės darbo, tuo laikotarpiu ir įmokų
į pensijų kaupimo fondą nemokės.
Tačiau nuo kitų metų taip pat mažėja mokesčiai. Dėl sumažėjusių mokesčių daugelis gyventojų, kurie pradės į pensijų kaupimo fondus mokėti
įmokas nuo savo darbo užmokesčio,
nuo sausio vis tiek gaus didesnį atlyginimą nei gavo šiais metais.
4.
Dalyvauti kaupime
galima atsisakyti
Kadangi pensijų kaupimo sąlygos
nuo kitų metų keičiasi, visiems gyventojams, tiek šiuo metu dalyvaujantiems kaupime, tiek, tiems, kurie į
kaupimą įtraukiami, suteikiama galimybė atsisakyti dalyvauti kaupime.
Tie gyventojai, kurie kaupė iki
šiol, turi kreiptis į savo kaupimo
bendrovę ir ten pasirinkti: ar sustabdyti kaupimą ir palikti lėšas fonde iki
senatvės pensijos, ar visą sukauptą
sumą pervesti „Sodrai“ ir taip padidinti savo „Sodros“ senatvės pensiją. Tai galima padaryti iki birželio 30
dienos.
Tie gyventojai, kurie iki šiol ne-

„Tele2“ Kalėdos: telefonai iki 43 proc. pigiau, o kartu su planais – dovanos
„Tele2“ klientams Kalėdos jau prasidėjo – operatorius skelbia įspūdingas
nuolaidas telefonams, o kartu su mokėjimo planais nuo 4GB vos už vieną
centą dovanoja išmanius įrenginius. Nuo roboto siurblio iki ausinių ar kolonėlės – dovaną išsirinkti galima pačiam.
„Norėjome, kad per šias šventes mūsų klientai galėtų daugiau dėmesio skirti
laikui su artimaisiais, o ne rūpesčiams dėl kalėdinių pirkinių ir ypač – išlaidų.
Todėl paruošėme sutaupyti padedančių pasiūlymų, su kuriais kartu įgyjama dar
ir dovana“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direktorė.
„Samsung“ išmanieji – iki 43 proc.
pigiau!
Artėjančių švenčių proga, „Tele2“ nuolaidos telefonams siekia net iki 43 proc. ir
galioja tiek sudarant 24 mėn. sutartį su bet
kuriuo operatoriaus mokėjimo planu, tiek
perkant išmaniuosius be sutarties ir mokant
visą sumą iš karto.
Šventiniais pasiūlymais itin džiaugtis turėtų „Samsung“ gerbėjai. Grožio filtrą asmenukėms ir 6,0 colio ekraną turintį išmanųjį
„Samsung Galaxy A7“ dabar galima įsigyti
itin geromis sąlygomis. Sumokėjus pradinę
75 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį, šis
telefonas kainuos tik 9,33 Eur/mėn. Perkant
išmanųjį be sutarties, jis kainuos vos 299
Eur (kaina ne akcijos metu – 349 Eur).
Norintys sutaupyti dar daugiau turėtų rinktis vos pernai pristatytą „Samsung Galaxy
S8“ – jį dabar galima įsigyti net 310 Eur pigiau. Sumokėjus pradinę 100 Eur įmoką ir
sudarius 24 mėn. sutartį, šis išmanusis kai-

nuos vos 12,45 Eur/mėn. Perkant telefoną
be sutarties, jis kainuos tik 399 Eur (kaina
ne akcijos metu – 709 Eur).
Ieškantiems dar naujesnio modelio siūlomas šiais metais pristatytas, papildytos realybės „Samsung Galaxy S9“. Sumokėjus
pradinę 142 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį, telefonas tekainuos 17,79 Eur/mėn.
Perkant šį išmanųjį be sutarties, jis kainuos
vos 569 Eur (kaina ne akcijos metu – 859
Eur).
Tai dar ne viskas. Suskubti turėtų ir svajojantys apie vos šį rudenį pristatytus „Apple“
išmaniuosius „iPhone XS“, „iPhone XS
Max“ ir spalvinguosius „iPhone XR“. Šiems
modeliams dabar taikomos nuolaidos siekia net iki 100 Eur. Su visais kalėdiniais
pasiūlymais susipažinti ir jais pasinaudoti
galima internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt arba „Tele2“ salonuose.
Telefonams papildomai taikomas valstybės nustatytas laikmenos mokestis.

Pasiūlymų ir įrenginių kiekis bei laikas – riboti.
Perkant telefoną su planu nuo 4 GB –
įspūdingos dovanos
Staigmenų paruošta ir daugiau.
Perkantiems bet kurį telefoną su neribotų
pokalbių, SMS ir interneto planais nuo 4GB,
„Tele2” siūlo kartu pasiimti dovaną vos už
vieną centą. Skirtingiems planams paruošti
ir skirtingi siurprizai – tereikia išsirinkti.
Šiuo metu neribotas pokalbių ir SMS planas su 4 GB duomenų, sudarius 24 mėn.
sutartį, kainuoja tik 11 Eur/mėn., o kartu su
juo už vieną centą galima įsigyti „JBL T500“
ausines, išmaniąją apyrankę „Huawei
Band A2“ ar magnetinį telefono laikiklį su
bevieliu krovikliu „X Move“. Perkantiems
šį planą ir telefoną internetu – dovanų pasirinkimas dar didesnis. Galima rinktis ne tik
iš išvardintų, bet ir papildomų: „JBL Go 2“
kolonėlės bei karaokė mikrofono su garsiakalbiu „Celly Festival“.
Tiems, kam reikia daugiau duomenų,
siūlomas neribotas pokalbių ir SMS planas su 8 GB. Sudarius 24 mėn. sutartį, šis
planas kainuos 14 Eur/mėn., o kartu su juo
už vieną centą dabar galima įsigyti žvejybą
palengvinsiantį išmanų echolotą „Deeper
Start“ arba ausines „JBL E55“. Perkant telefoną ir šį planą internetu, minėtų dovanų,

iš kurių galima rinktis, sąrašą dar papildo
ir IP kamera „Vimtag CP1“ bei apyrankė
„Amazfit BIP“.
Kalėdinis pasiūlymas paruoštas ir neribotų pokalbių ir SMS planui su 16 GB.
Sudarius 24 mėn. sutartį, jis kainuos 19
Eur/mėn., o kartu su planu už vieną centą
šiuo metu galima įsigyti kolonėlę „Harman
Onyx 5“. Perkant šį planą ir telefoną internetu, galima rinktis iš minėtos kolonėlės ir
roboto konstruktoriaus „Xiaomi Mi Bunny
Robot Builder“.
Norintiems naršyti visai laisvai, rekomenduojama rinktis neribotų pokalbių, SMS ir
interneto duomenų planą, kuris, sudarius
24 mėn. sutartį, dabar kainuoja 21 Eur/

kaupė ir į kaupimą yra įtraukiami,
apie atsisakymą dalyvauti kaupime
turėtų informuoti „Sodrą“ prisijungę
prie asmeninės „Sodros“ paskyros
gyventojui ir pateikę atitinkamą prašymą iki birželio 30 d.
5.
Kur viską sužinoti?
Visi gyventojai, kurie dalyvauja
kaupime ar bus įtraukti į kaupimą,
detalią informaciją apie tai, į kokį
pensijų kaupimo fondą pervedamos
jų įmokos ar kokia kaupimo bendrovė jiems parinkta, bei skaičiuoklę,
kurioje bus galima paskaičiuoti, kokio dydžio „Sodros“ senatvės pensiją
ir kokio dydžio papildomą išmoką iš
sukauptų lėšų pasirinkę vieną ar kitą
kaupimo variantą gautų, nuo sausio
ras asmeninėje „Sodros“ paskyroje
gyventojui.
„Sodra“ juos informuos ir elektroniniu paštu, jeigu gyventojai, prisijungę prie paskyros, yra nurodę savo
elektroninio pašto adresą. Todėl tai
padaryti verta.
Gyventojams informacija bus teikiama ir „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuose bei telefonu 1883.
Taip pat daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti interneto svetainėje www.
kiek.lt.

Saulius Jarmalis
„Sodros“ Komunikacijos
skyriaus vedėjas
Užsak. Nr. 1300

mėn. Kartu su šiuo planu už vieną centą
galima įsigyti planšetę „Huawei MediaPad
T3 10“, o perkant internetu – ją arba robotą
dulkių siurblį „Xiaomi Mi Robot Vacuum“.
Kalėdų proga – dar daugiau
gigabaitų!
Tai dar ne viskas – kalėdinis pasiūlymas
paruoštas ir neribotų pokalbių bei SMS
planui su 2 GB. Sudarius 12 mėn. sutartį,
jis kainuos tik 8,50 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu – 9,90 Eur/mėn), o „Tele2“ kas
mėnesį papildomai padovanos net 5 GB
duomenų! Juos naudoti bus galima visoje
Lietuvos teritorijoje.
Pasiūlymų, įrenginių ir dovanų kiekis bei
laikas – riboti.
Užsak. Nr. 1307

SKELBIMAI

įvairūs
Ieško mokinės ar studentės, galinčios pamokyti vokiečių kalbos
pagrindų.
Tel. (8-622) 58043.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 51561,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Glaistymas, dažymas, tapetavimas, skystų tapetų dėjimas, tinkavimas gipsiniu tinku. Dekoratyvinis
glaistymas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-685) 86677.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS
Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Ažupiečių g. 1A, Anykščių m. (toliau – Turtas), viešąjį nuomos
konkursą.
Nuomojamų negyvenamųjų patalpų (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3499-2002-6014, plane pažymėtas indeksu 11U2p) indeksai:
1. 1-53 ir 1-54 (bendras plotas – 26,88 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis
indeksais 1-1 ir 1-2, bendras nuomojamų patalpų plotas – 27,71 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,92 Eur (vienas euras devyniasdešimt du centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;
2. 2-2 (plotas – 16,31 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1
iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 17,00 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,94 Eur (vienas euras devyniasdešimt keturi
centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;
3. 2-3 (plotas – 9,10 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1
iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 9,49 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,94 Eur (vienas euras devyniasdešimt keturi
centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;
4. 2-4 (plotas – 9,10 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1
iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 9,49 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,94 Eur (vienas euras devyniasdešimt keturi
centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;
1-4 punktuose išvardintas Turtas nuomojamas kaip atskiri objektai.
Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai.
Nuomojamą Turtą naudoti kirpyklų ir kitų grožio salonų ir/ar fizinės gerovės užtikrinimo, ir/ar tatuiruočių ir papuošalų vėrimo studijų veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2019 m. sausio 10 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J.
Biliūno g. 23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2019 m. sausio 4 d., adresu Ažupiečių g. 1A, Anykščių m., nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt.
Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Savickienė (Anykščių
rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).
Konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. sausio 11 d. 11 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667,
esančią AB ,,Šiaulių bankas.“

Užsak. Nr. 1304

Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis ir telefono numeris,
antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, šeštadienio – 6 eurus.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

Jei norite ką nors padovanoti, toks skelbimas „Anykštoje“ Jums nieko nekainuos.
Skelbimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai

2018 m.gruodžio 22 d.

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą.
Garantuojame kokybę ir pateisiname
lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra "21 Amžius".
Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt

Statybinės įrangos nuoma
su pristatymu į vietą.
Perforatoriai, kopėčios, aliuminio bokšteliai, plovimo įranga,
santechninės movų užspaudimo
replės, beorio dažymo siurbliai,
hugsvarnos, suvirinimo aparatai,
skersavimo staklės ir kt.
Atliekame statybos, santechnikos, elektros bei dažymo darbus,
konsultuojame.
Tel. (8-679) 90305,
feisbukas: dailusnamas

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-12-13 atliko žemės sklypų projektiniai Nr. 330-1, Nr. 330-3, Nr.330-4, esančių Petkūnų k., Troškūnų sen., Anykščių raj.,
kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo
kad. Nr. 3458/0003:88 bendrasavininkius, gretimų sklypų kad. Nr. 3458/0003: 61 ir
3458/0003:62 savininkų turto paveldėtojus dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10
dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-12-13 atliko žemės sklypo projektinis. Nr. 330-5, esančio Juostininkų k.,
Troškūnų sen., Anykščių raj., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3458/0001:229 savininkę dėl bendros sklypų
ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-615) 52931.

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „European Energy Lithuania“, įm.
k. 304887022, Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, el. p. europeanenergylithuania@gmail.com, tel. (8-698) 13536.
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų
ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-206, Klaipėda, el. p. info@corpi.
lt, tel. (8-46) 390818.
3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – vėjo elektrinių parko įrengimas, Staškūniškio k., Kurklių sen.,
Anykščių r.
4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti iki 15 vėjo elektrinių. PŪV yra numatoma vystyti
žemės sklypuose kad. Nr. 3466/0001:379, 3466/0001:332, 3466/0001:213, 3466/0001:55, 3466/0001:151,
3466/0001:53, 3466/0001:158, 3466/0001:341, 3466/0001:32, 3466/0001:324, 3466/0001:26, 3466/0001:278,
3466/0001:325, 3466/0001:60, esančiuose Kurklių sen., Anykščių r. PVSV apimtyje PŪV siūloma SAZ ribas
formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA izolinijas.
5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 11 d. imtinai,
Kurklių seniūnijos patalpose (Šviesos g. 2, Kurkliai, Anykščių r.) ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-206,
Klaipėda) darbo metu (I–IV 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val.). PŪV PVSV ataskaitos santrauka paskelbta
interneto svetainėje www.corpi.lt.
6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. sausio 11 d. 17.00 val.
Kurklių seniūnijos patalpose, adresu Šviesos g. 2, Kurkliai, Anykščių r.
7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-206, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt.
8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena,
el. p. utena@nvsc.lt, tel. (8-389) 61941.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Tvarkingą sodybą Anykščių r.
Tel. (8-679) 80037.
Gerą 3 kambarį butą
Anykščių m.
Tel. (8-678) 59793.
Kuras
Skaldytos malkos už neskaldytų
kaina.
Tel. (8-600) 22488.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Malkas 3 m ilgio, veža miškovežiu: alksnis 21 Eur, berzas 25 Eur,
uosis 30 Eur uz kub. m.
Perka mišką.
Tel. (8-620) 59821.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Kita
Vokiečių Aviganio šuniuką, gimęs rugpjūčio 6 d. paskiepytas,
nukirmintas, laukia šeimininkų,
kaina sutartinė. Anykščių r.
Tel. (8-626) 53400.
Granulės - smulkintos anglies
automatinis kieto kuro katilas 15
- 120 kW. Kaina nuo 1650 Eur.
Montavimas, santechnikos darbai.
Tel. (8-670) 30743.

Rotacines, diskines šienapjoves,
lėkštinius skutikus, purkštuvus,
vagotuvus, kultivatorius, plūgus,
bulvių sodinamas, kasamas, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius,
600 - 1000 l plasmasines talpas,
vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.

Geros būklės FORD MONDEO
Ghia (1999 m., 1,8 (dyzelis), universalas, TA iki 2019-05).
Tel. (8-675) 32101.

Parduoda dideles,
skanias bulves (veislės:
"Secura", "Agila"). 30 kg
maišas 9 Eur.
Dėl didesnio kiekio ar pastovaus tiekimo kaina derinama.
Pristato į vietą, išrašo sąskaitas
- faktūras.
Žirnius - 40 kg 9 Eur.
Tel.: (8-681) 68975,
(8-641) 50768.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. (8-641) 55554.
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Kita
Lašų ŽŪB - presuotą šieną (4060 Eur/t + PVM), didesnį kiekį gali
pasiimti. Parduoda granuliuotą
žirnių-avižų pašarą (150 Eur/t +
PVM), šienainį (24 Eur/rulonas +
PVM).
Tel. (8-611) 44130.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Perkame
melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.
Tel. (8-673) 19696.

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.

siūlo darbą
Veterinarijos farmacininkui (-ei)
darbui veterinarijos vaistinėje.
Būtinas veterinarinis išsilavinimas.
Tel. (8-609) 97785.
Žemės ūkio bendrovė ieško
mechanizatorių.
Tel. (8-686) 35193.
Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų tvarkytoja
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija,
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius
neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com

Siūlo nuolatinį darbą

STATYBOS DARBŲ VADOVUI
Darbo pobūdis:
Inžinerinių tinklų, hidrotechninių
statinių statyba, melioracijos darbai.
Išsamesnė informacija
tel. (8-698) 87977
arba kreiptis adresu:
Durpyno g. 2,
Kavoliškio k.,
Rokiškio r.

Skelbimas „Anykštoje“,
rubrikoje „Ieško darbo“,
kainuoja 4 eurus
(portale www.anyksta.lt skelbimas bus dedamas nemokamai).
Skelbimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

MIŠKUS

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Brangiai perkame
ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

AB „Anykščių melioracija”

superka savas akcijas.
Vienos akcijos kaina 2 Eur 32 ct.

Superkame automobilius.

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

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

Išrašome reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Automobiliai

Gyvuliai

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Anykščiai, tel. (8-381) 58166.

Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel. (8-646) 17715.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Kreiptis adresu Mindaugo g. 23,

Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Brangiai superkame

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.

Brangiai superkame automobilius visoje Lietuvoje. Automobiliai
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su
defektais. Automobilius pasiimame
patys iš reikiamos vietos. Vietoje
sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus. Dirbame be išeiginių.
Tel. (8-683) 94708.
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29,
Anykščiai

UAB „City service engineering“

yra tarptautinės įmonių grupės „City
Service“ dalis, teikianti pastatų
techninės priežiūros ir administravimo
paslaugas, į savo komandą

kviečia prisijungti
elektriką-ūkvedį.

Darbo pobūdis:
Komercinių pastatų inžinierinių sistemų Ukmergėje ir Anykščiuose (santechnikos, elektros, šilumos ūkio) priežiūra ir aptarnavimas.
Reikalavimai:
Techninis elektros srities išsilavinimas. Panašaus
darbo patirtis. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas,
nuosavas automobilis.
Privalumai:
Elektrosaugos kategorija VK arba AK.
Siūloma:
Stabilus atlyginimas bei priedai, priklausantys nuo darbo rezultatų.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis
tel. (8-640) 64072.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
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Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Rimbertas, Gedvydas, Dovilė,
Zenonas, Ksavera, Anna.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Amiliutė džiaugiasi teisingais Anykščiais

Spindi bibliotekos sienos
Matos iš toli net dieną.
Naktį veria kaip kardai
Šniūrai šviečiantys baltai.

gruodžio 23 d.
Viktorija, Mina, Vilbutas,
Veliuona.
gruodžio 24 d.

Prie muziejaus plaukia laivas
Kur? Ir ko? Jeigu tu blaivas
Nesuprasi, nesuvoksi
Menas šis ne tavo nosiai.

Adelė, Adomas, Ieva, Irmina,
Girstautas, Minvydė, Irma.
gruodžio 25 d.

Va, kultūrnamis – kas kita
Kiekviena apšviesta plyta.
Linijos su gulščiuku
Tik griežtai stačiu kampu.

Anastazija, Gražvydas,
Sanrimė, Eugenija, Nastė, Genė.
gruodžio 26 d.
Steponas, Gaudilė, Gindvilė,
Gaudvilas.

Nuokrypio nė milimetro Paskaičiuota, sužymėta...
Menas liaudžiai – įsakyta
Ir... teisingai padaryta.

gruodžio 27 d.
Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

O va eglė – per minkšta,
Kažkokia kukli, balta...
Kitais metais ją darykim
Iš baltai raudonų plytų.

gruodžio 28 d.
Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga,
Kantvilas, Vaidilutė,
Ema, Kamilė.

mėnulis
gruodžio 22 - 28 d. pilnatis.

anekdotas
Vyras, užėjęs į brangią kanceliarinių prekių parduotuvę, kreipiasi į
pardavėją:
-Noriu nupirkti pas jus dovaną
žmonai – Montblanc rašalinį parkerį su pačia ploniausia plunksna.
-Esu tikras, jūs jai padarysite didelį siurprizą,- sako pardavėjas.
-O, taip, ir aš tuo neabejoju. Juk
ji tikisi audinės kailinių.

Skelbiama prenumerata
2019-iesiems metams
Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“
ne trumpesniam nei pusės metų
laikotarpiui dalyvaus loterijoje

***

Laimingųjų lauks prizai!

Rabinovičius nusipirko išmanųjį
telefoną. Adresų knygoje ties įrašu
„Tėtė“ įkėlė uniformuoto miesto policijos viršininko nuotrauką,
ties įrašu „Dėdė“ – rajono prokuroro nuotrauką, ties įrašu „Brolis“
– FNTT viršininko nuotrauką. Jau
tris kartus iš jo buvo pavogę šitą
telefoną, bet visus tris kartus pamesdavo atgal.

Pagrindinis prenumeratos prizas –

benzopjūklas

„Stihl“ MS 170
Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas,
kirvis, grėblys.
Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma - oficialus Mocevičiaus firmos
„Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

***
- Tėveli, pasakyk man, kas yra
biznis?
- Kaip čia tau paaiškinti... Tarkim, tu turi ką nors ir parduodi tai
kam nors, kas to neturi. Tačiau tai
dar ne biznis. Bet jeigu tu parduodi
tai, ko tu neturi, tam kam to visai
nereikia - štai tada yra biznis.

„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams

„Anykšta“ šeštadieniais

oras
+1

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
45 (48) 80 (96)

7,00

21,00

40,00

67,00

4,00

12,00

24,00

45,00

Anykščių baseino „Bangenis“
dešimt kvietimų dviem asmenims apsilankyti šioje įstaigoje.

Prizų aruodas pildosi...

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
52,00
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00

Šiemet „Anykštos“ laikraščiui
sukanka 70 metų!

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

0

UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“
penki 20 eurų čekiai.
Ši parduotuvė yra Vilniaus gatvės „Norfoje“.

„Anykštos“ bendraamžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį
2019-iesiems metams gali užsisakyti už pusę kainos.

Tereikia atvykti į „Anykštos“ redakciją ir pateikti asmens dokumentą.
Ši 50-ies procentų nuolaida mūsų bendraamžiams galioja užsisakiu1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR siems „Anykštą“ visiems 2019- iesiems metams.
2,00
4,00
6,00
8,00
Telefonas pasiteiravimui (8-381) 59458.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

