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Keturi barzdoti virėjai

Gerumas. Anykščių rajono
policijos komisariato
atstovai
atvyko pasveikinti su Kalėdomis
Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Motinos ir vaiko krizių tarnyboje gyvenančią mamą
su vaikais. Pareigūnai skyrė šeimai piniginę paramą, padovanojo
vaikams dovanėlių, vaisių.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Anykščiuose, Kalno gatvėje įsikūrusio baro „Mandri
puodai“ savininkai – keturi
barzdoti profesionalūs virėjai.
Algirdas Narbutas, Lukas Biliūnas ir Adas Gabrilavičius –
buvę klasiokai, o Vytautas Narbutas – už juos kiek vyresnis.

Gaisras. Gruodžio 26 dieną
Anykščiuose, Šaltupio g., apie 0.30
min. gyvenamame name,virtuvės
patalpoje, ant stalviršio degė kalėdinis papuošimas. Apdegė stalviršis ir aprūko patalpa.
Sutartis. Gruodžio 27 dieną
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis, savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka ir jo pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas dalyvavo susitikime
su UAB „Josvainių gėlės“ atstovais. Anykščių rajono savivaldybė
informuoja, kad susitikimas vyko
dėl paslaugų sutarties pasirašymo.

Trečiaisiais gyvavimo metais „Mandri puodai“ nusprendė
plėsti patalpas, atsirado jau ir
samdomų darbuotojų, bet virtuvė
griežtai liko bendrovės savininkų
erdvė. Pats šnekiausias iš kompanijos A.Gabrilavičius „Anykštai“
sakė, kad jų bendrovėje nėra virtuvės šefo – visi keturi lygiaverčiai kūrėjai ir gamintojai.
Abu Narbutai ir A.Gabrilavičius
ne vienerius metus praleido užsienyje, L.Biliūnas kurį laiką
gyveno Vilniuje. Tačiau, visi
grįžo į Anykščius. V.Narbutas ir
A.Gabrilavičius prieš nuosavo
verslo kūrimą padirbėjo SPA Vilnius Anykščiai virtuvėje.

Šventė. Anykščių Šv. Mato parapija ir Anykščių socialinės gerovės centras gruodžio 30 dieną organizuoja Šv. Šeimos sekmadienį.
Renginio metu bus meldžiamasi
už šeimas, už vaikus, dalinamasi
koše, arbata. Bus ir Kalėdų senis.
Pagalba. Gruodžio 26 dieną
ugniagesiai gavo pranešimą, kad
Kavarsko seniūnijos Ferdinantavos kaime iš automobilio rūksta
dūmai. Ugniagesiams atvykus,
degimo nebuvo. Automobilis
„Toyota Prius“ buvo nuvažiavęs
į griovį. Padėta ištraukti automobilį.
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Lukas Biliūnas, Adas Gabrilavičius, Vytautas ir Algirdas Narbutai – profesionalūs virėjai, baro
„Mandri puodai“ savininkai.
Nuotr. iš „Facebook“-o

Naujametiniai siurprizai prieš šimtą metų

Pirtis. Gruodžio 23 dieną Troškūnų seniūnijos Vaidlonių kaime,
K. Inčiūros g., degė ūkiniame
pastate įrengta pirtis. Per gaisrą
sudegė ir nuardyta apie 40 kv. m
šiferinės stogo dangos. Apdegė
2 kub. šieno. Apsaugotas už 7 m
stovintis gyvenamasis namas.

5 psl.
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Jei šiandien reikėtų tiksliai pasakyti, su kokia valdžia
Anykščiai ir anykštėnai pasitiko 1919-uosius metus, klausimas pasirodytų itin keblus.
Mat nėra jokios tikslios datos,
kada neteko savo įtakos pirmoji Anykščių savivalda, demokratiškai suformuota lapkričiui baigiantis, ir kada ėmė
šeimininkauti Rusijos revoliucinių nuotaikų užaugintas karinis-revoliucinis komitetas.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“
laikraščio numeris išeis sausio 5
dieną. Gruodžio 31 dieną UAB
„Anykštos redakcija“ nedirbs.

Pirmojo betoninio tilto per Šventąją Anykščiuose statybą organizavo buvęs revoliucionierius, griovęs Anykščių savivaldą, Jonas Kvasovskis.
Izidoriaus Girčio archyvo nuotr.

4 psl.
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Mirė gydytoja Vaida Klimkevičienė

spektras
Rinkimai. Penktadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ir
savivaldybių rinkimų komisijos
baigia priimti kandidatų dalyvauti
savivaldos rinkimuose pareiškinius
dokumentus. Asmenys, nepateikę
pareiškinių dokumentų iki penktadienio 17 val., negalės dalyvauti
kitų metų kovą vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir tiesioginiuose
merų rinkimuose, pranešė VRK.
Visi registruoti kandidatų sąrašai
ir jų pateikti dokumentai viešai bus
paskelbti vasario 2 dieną.

Gruodžio 28-ąją staiga mirė Anykščių ligoninės gydytoja Vaida
Klimkevičienė. Jai buvo 66 metai. Gydytoja gruodžio 31-ąją bus
laidojama gimtojoje Plungėje.
V. Klimkevičienė 1978 m.
birželio 30 d. baigė Kauno Medicinos institutą ir jau 1979 m.
rugpjūčio 1 d. pradėjo dirbti
Anykščių rajono centrinėje ligoninėje vidaus ligų gydytoja. Ji
nuo 1984 m. iki 2015 m. pradžios
ėjo Vidaus ligų skyriaus vedėjos
pareigas. Šių metų pavasarį ji
grįžo atgal į buvusią darbovietę
ir joje dirbo iki pat mirties.
Patvirtinusi žinią apie kolegės
mirtį ir paklausta, kokią ją prisiminsianti, Anykščių ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai
Virginija Pažėrienė kalbėjo viso
kolektyvo vardu: „Šviesus atminimas išliks ją pažinojusių ir su
ja ilgus metus dirbusiųjų atmin-

tyje. Vaida buvo reikli, paprasta
ir nuoširdi, mokanti išklausyti,
padėti ir pradžiuginti. Netekome
puikios gydytojos, draugo, dėmesingo Žmogaus. Vaida išėjo, bet
liko Jos nuoširdumas, optimizmas, kuris mus jungs amžinai –
Jos kilni širdis, nuoširdūs darbai,
nesavanaudiška meilė žmonėms.
Dėkojame likimui, kad buvome
ir dirbome kartu“.
Anykščių ligoninėje Chirurgijos poskyrio vedėju dirba ir
velionės vyras, Anykščių rajono
tarybos narys Giedrutis Klimkevičius. Sutuoktiniai užaugino du
vaikus – Jūratę ir Arūną.
V. Klimkevičienė šarvojama
gruodžio 29 d. parapijos namų

Gydytoja Vaida Klimkevičienė buvo ypač mylima ir gerbiama
savo pacientų.
salėje (Vilniaus g. 13, Anykščiai). Velionės palaikai gruodžio
31 d. bus kremuoti Kėdainiuose,

tą pačią dieną jis bus laidojama
Plungėje.
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Už šventinius papuošimus – piniginiai prizai
Gruodžio mėnesį trečią kartą Anykščių rajono savivaldybė organizavo apžiūrą-konkursą „Šviečiantys Anykščiai“. Iš 22 pretendentų, pateikusių papuoštų fasadų ir teritorijų nuotraukas,
komisija išrinko 9 laimėtojus. Dar 1 laimėtoją išrinko socialinio
tinklo „Facebook“ lankytojai.
Anykščių rajono savivaldybė skelbia, kad apžiūra-konkursas
buvo organizuotas trijose kategorijose.
Pirmosios kategorijos, apimančios švietimo, ugdymo, kultūros
ir kitas biudžetines įstaigas, laimėtoju tapo Anykščių menų centras,
antroji vieta skirta UAB „Anykščių vandenys“, trečioji – Antano
Baranausko pagrindinei mokyklai.
Prekybos, turizmo objektų, biurų, verslo įstaigų ar įmonių, visuo-

šimtas istorijų

meninės paskirties pastatų kategorijoje laimėtoju tapo „Nykščio
namai“, antroji vieta skirta Burbiškio kaimo bendruomenei, trečioji
vieta atiteko VšĮ „Anykščių menų
inkubatorius-menų centras“.
Gyvenamųjų būstų kategorijos
nugalėtoja tapo Lidija Tidikienė
iš Kavarsko seniūnijos Pumpučių
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Konkurse
„Šviečiantys
Anykščiai” dalyvavo ir
Anykščių L. ir S.Didžiulių
viešoji biblioteka, kurios
apšvietimą kai kurie profesionalūs architektai vertina
kritiškai.

Išleista žinomos anykštėnės
receptų knyga

Neseniai knygynuose pasirodė unikali, leidyklos VAGA išleista
pirmoji žinoma gastronominė knyga lietuvių kalba – Liudvikos
Didžiulienės-Žmonos „Lietuvos gaspadinė, arba pamokymai,
kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas“ (1893 m.). Tai – unikalus istorinis šaltinis, parašytas dar XIX a. pabaigoje – išskirtiniu
laikotarpiu, kai formavosi šiuolaikinė lietuvių tauta, buvo ruošiamasi atkurti Lietuvos valstybingumą.
Knyga papildyta istorikų Anželikos ir Rimvydo Laužikų komentarais.
„Jeigu lietuvio paklaustumėte,
kokius jis žino tikrus nacionalinius
patiekalus, dažniausias atsakymas
turbūt būtų kugelis, cepelinai, vėdarai, bulviniai blynai… Tai yra
pakankamai nauji, XX a. paplitę
ir sovietmečiu įtvirtinti patiekalai.
Tuo tarpu „Lietuvos gaspadinėje“
(o jai vos 125 metai) randame lietuvišką virtuvę tokią, kokia ji buvo
iki masinio bulvinių patiekalų paplitimo. Tad ši knyga – tai puikus
atspirties taškas tiems, kurie domisi Lietuvos gastronomine tradicija,
nori ją pažinti giliau nei siekia bul-

vinių patiekalų tradicijos, atkurti
savo lietuvišką gastronominį tapatumą“ – sakė R. Laužikas.
Liudvika
Didžiulienė-Žmona
buvo parengusi du šios knygos
variantus: siauresnį ir išsamesnį.
Abu buvo ne kartą išleisti, abu yra
įdomūs Lietuvos gastronomijos istorijos šaltiniai.
Apie XIX a. lietuvių virtuvę istorikas R. Laužikas kalbėjo: „Lietuvos gaspadinėje“ rasime pačių
archajiškiausių patiekalų receptų
(duona, rūkyti mėsos patiekalai),
kurie pasiekia mus iš proistorinių
laikų, kai dar nebuvo Lietuvos valstybės. Kitų patiekalų šaknys siekia
XV–XVIII a., kai kurie yra perimti

Temidės svarstyklės

rimas. Įtariamasis neblaivus (nustatytas 1,04 prom. girtumas) vyras
(g. 1991 m.), gyvenantis Svėdasų
seniūnijos Grikiapelių kaime, sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas. Gruodžio 23 dieną
apie 6.50 val. viešoje vietoje, prie
naktinio klubo LUCHI LOUNGE,
esančio Utenoje, J. Basanavičiaus
g., vyrą (g. 1990 m.), gyvenantį
Utenos rajone, Leliūnų miestelyje,
Vareikių g., sumušė nepažįstamas
vyriškis. Pradėtas ikiteisminis ty-

kaimo, antrosios vietos laimėtoju
tapo anykštėnas Petras Nazarovas,
Anykščiuose papuošęs J. Basanavičiaus g. 44 namo daugiabutį, trečiosios vietos laimėtojo nuotraukas
iš Troškūnų kaimo atsiuntė Regina
Kustienė.
Socialinio tinklo „Facebook“
paskyros „Šviečiantys Anykščiai“
nugalėtoju tapo Dianos Stimbirienės kirpykla „D. S. kirpykla“.
I vietų laimėtojams bus skiriama
po 250 Eur, II vietų laimėtojams –
po 200 Eur, III vietų laimėtojams
– po 150 Eur. Specialusis „Facebook“ prizas – 150 Eur.

Konfliktas. Gruodžio 23 dieną
apie 16.50 val., namuose Kavarske, J. Tumo- Vaižganto g., konflikto metu neblaivus vyras (g. 1970
m.) smurtavo prieš blaivią žmoną

iš totorių, žydų virtuvių. Didžiulienės knygoje rasime ir autorės
laikmečio pėdsakų. XIX a. buvo
domėjimosi chemijos pasiekimais
amžius, tad ne viename „Lietuvos
gaspadinės“ rūkytos mėsos recepte
rasime nemenkus kiekius salietros
(natrio nitrito). Šiais laikais toks
gausus šio priedo (dabar vadinamo
E250) naudojimas kiek glumina“.
Prieššventiniu laikotarpiu išleistoje knygoje yra užsimenama ir
apie Kūčių bei šv. Kalėdų tradicinius patiekalus: „Bene unikaliausias lietuviškas Kūčių stalas. Šv.
Kalėdų gastronomija panašesnė į
daugelio kitų Europos šalių – valgiai gausūs, mėsiški. Tuo tarpu Kūčių vakaras, tiek turtingesniuose,
tiek skurdesniuose namuose, prasidėdavęs plotkelės (kalėdaičio) laužymu, būtinas patiekalas yra kūčia,
o taip pat aguonų pienas ir šližikai
(kūčiukai), neretai valgomi kartu,
kaip savotiška „sriuba“, barščiai,
kelių rūšių (kepta, troškinta, kimšta) žuvis, kisielius, obuolių gira“.
(g. 1968 m.). Po konflikto vyras iš
namų pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sugyventiniai. Gruodžio 25 dieną apie 21.39 val. Svėdasų seniūnijos Sausalaukės kaime, namuose,
(nustatytas 1,54 prom. girtumas)
vyras (g. 1956 m.) smurtavo prieš
neblaivią (nustatytas 1,79 prom.
girtumas) sugyventinę (g. 1958 m.).

Liudvika Didžiulienė-Žmona
į istoriją įėjo ir kaip pirmosios žinomos gastronominės
knygos lietuvių kalba autorė.
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio
muziejaus nuotr.
Knygynuose ši knyga kainuoja
apie 13,90 euro.
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Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Paieška. Gruodžio 27 dieną apie
16.30 val. iš Anykščių socialinės
globos namų Burbiškio grupinio
namų filialo išėjo ir negrįžo globotinė (g. 1999 m.). Mobilusis telefonas išjungtas, buvimo vieta nežinoma. Pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl asmens paieškos.

Vaistai. Vyriausybė ketvirtadienį
pritarė tvarkai, kaip bus licencijuojamos vaistais norinčios prekiauti
parduotuvės ar degalinės. Tai įteisinančios įstatymų pataisos Seime
buvo priimtos šiemet birželį, jos įsigalios nuo sausio. Seimo priimtos
Farmacijos įstatymo pataisos leis
ne vaistinėse prekiauti vaistais nuo
temperatūros, skausmo, įskaitant
gerklės, uždegimo, priešalerginiais,
skrandžio rūgštingumą mažinančiais ir antiseptiniais medikamentais. Parduotuvėse ar degalinėse
įsigytų vaistų gyventojai grąžinti
ar pakeisti negalės, jų nebus galima parduoti asmenims iki 16 metų,
pažeistose pakuotėse, prekybos automatuose, nestacionariose vietose.
Etanolio turinčiais vaistais nebus
galima prekiauti.
„Brexit“. Lietuvos Vyriausybė
rengia planą, kokių žingsnių reikės imtis, jei Britanija iš Europos
Sąjungos (ES) pasitrauks be jokio
susitarimo. Sausio mėnesį šį scenarijų numatoma atskirai svarstyti Vyriausybės pasitarime. Užsienio reikalų ministerijos (URM) teigimu,
jei „Brexitas“ įvyks be susitarimo,
gali tekti skubiai keisti įstatymus,
reguliuojančius mokesčius, aviaciją
ir jūrų transportą, profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Tokio scenarijaus atveju taip pat gali reikėti
peržiūrėti britų teisinį statusą Lietuvoje, socialines garantijas, teisės
aktus dėl maisto eksporto.
Kandidatūra. Vyriausybė ketvirtadienį nusprendė teikti buvusio
premjero konservatoriaus Andriaus
Kubiliaus kandidatūrą į Europos
Tarybos generalinio sekretoriaus
pareigas. Pasak Vyriausybės vicekanclerio Deivido Matulionio, šis
postas būtų aukščiausios pareigos,
kurias užimtų Lietuvos atstovas.
D. Matulionis teigė, kad svarstant
A. Kubiliaus kandidatūrą atsiribota
nuo to, kad jis priklauso opozicinei
partijai. „Tai yra įrodymas, jog vidiniai mūsų nesutarimai nereiškia,
kad mes negalime sutarti, jeigu yra
galimybė Lietuvos atstovui gauti
rimtas pareigas“, – sakė D. Matulionis.
Išmokėjo. Vaiko priežiūros išmokas už gruodį „Sodra“ išmokėjo
anksčiau, todėl šį mėnesį šeimos
išmokų sulaukė du kartus. Vaiko
priežiūros išmokos mokamos auginantiems vaikus iki vienerių arba
iki dvejų metų – priklausomai nuo
to, koks laikotarpis pasirinktas. Jos
su vaiko pinigais nesusiję. Kaip
pranešė „Sodra“, įprastai vaiko
priežiūros išmoka už gruodį mokama sausį. Tačiau dėl to būdavo
nepritaikomas NPD (neapmokestinamų pajamų dydis) ir auginantieji
vaikus gaudavo mažesnę išmoką.
Tiesa, skirtumą galima susigrąžinti
vėliau – deklaruojant pajamas, tačiau tai šeimoms sukeldavo nepatogumų.
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Ką siūlytumėte
gatvės
menininkams
Anykščiuose
nupiešti 2019
metais?
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Komunalinis ūkis buvo ties praraja, Jonas
Vidmantas ŠMIGELSKAS
Žukauskas žengė į priekį
vidmantas.s@anyksta.lt
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Jolanta Gasparavičienė nagrinėja buvusio UAB
Anykščių komunalinis ūkis laikinojo direktoriaus Jono Žukausko ieškinį. J.Žukauskas prašo teismo grąžinti jį į darbą, priteisti 5 000 eurų neturtinės žalos bei išmokėti atlyginimą už priverstinio
nedarbo laiką.
Teisme atsakovu yra UAB Anykščių komunalinis ūkis, nes J.Žukauską iš darbo atleido bendrovės
valdyba. O Anykščių rajono savivaldybės administracija į teismą pašaukta trečiuoju asmeniu.

savaitės citatos
Rusiškas biznis – pavagi dėžę
degtinės, ją parduodi už pusę
kainos, o už gautus pinigus nusiperki degtinės ir ją išgeri
Jonas ŽUKAUSKAS, buvęs
Anykščių komunalinio ūkio laikinasis vadovas, apie įmonės įsigytas prekes:
„Visas mūsų nusipirktas prekes,
išskyrus bendrovės iškabą, galima
perparduoti ir neblogai uždirbti“.
Turite su kuo lyginti?
Jonas ŽUKAUSKAS, buvęs
Anykščių komunalinio ūkio laikinasis vadovas, apie atleidimą
iš darbo:
„Pirmą kartą gyvenime esu nubaustas už tai, kad sąžiningai vykdžiau savo pareigas“.

Žydrūnė VINIKAITĖ –
GOBIŪNIENĖ:
- Prie Anykščių miesto centre
šiemet nupiešto gaidžio trūksta
bažnyčios. Jei šalia atsirastų nupiešta bažnyčia, būtų pilnai išpildyta legenda.

Buvęs UAB Anykščių komunalinis ūkis laikinasis vadovas Jonas Žukauskas bei jo advokatė Eglė
Dargvainė Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose įrodinėjo, kad J.Žukauskas puikiai vadovavo Anykščių komunalininkams.
Rajono
J.Žukauską

Gitana DUBICKIENĖ:
- Aš siūlau gatvės menininkams
nupiešti velnią, kuris neša akmenį.

Osvaldas:
- Žiūrint, kurioj vietoj žada paišyt ir ant kokio pastato. Manau,
kažkur reikėtų susimbolizuoti
Šventosios upę ir Antano Baranausko klėtelę.

valdžia

užstojo

Gruodžio 19-ąją, trečiadienį,
vyko jau antrasis teismo posėdis, o
teismo sprendimas bus paskelbtas
po Naujųjų metų.
J.Žukauskas – pagal išsilavinimą
yra darbų mokytojas. Jis – buvęs
Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus
Gališankos grupiokas. J.Žukauskas
UAB Anykščių komunalinis ūkis
laikinuoju vadovu buvo paskirtas
2017 metų rudenį vietoje ilgamečio
direktoriaus Kazimiero Šapokos.
Dar
2018-ųjų
pavasarį
J.Žukauskas turėjo tvirtą rajono vadovų paramą, nors UAB Anykščių
komunalinis ūkis valdybos pirmininkė, savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vedėja Audronė Savickienė jau
tada neslėpė, kad l.e.p. vadovas
su ja ir su visa valdyba nesiskaito.
2018 metų kovo mėnesį „Anykštai“
J.Žukausko paklausus apie naują
ekonomisto etatą, jis atkirto, kad nekomentuos, nes tai neva esą asmens
duomenų apsauga. Tuomet l.e.p.
direktoriui įteikėme raštu surašytus
6 klausimus, į kuriuos jis pateikė 10
atsakymų.
„Dirbantieji kategoriškai nesutinka, kad duomenys apie juos būtų aptariami žiniasklaidoje. Darbuotojai
priimti dirbti. Aš pritariu tokiam jų
pasirinkimui, dėsiu visas pastangas
darbuotojų privatumo ir jų asmeni-

nių duomenų apsaugai užtikrinti“ –
į raštą apie ekonomistės įdarbinimą
kovo mėnesį parašė J.Žukauskas.
„Aš paklausiau administracijos
direktoriaus – sakė viskas tvarkoje. Na, ir tvarkoje“ – į „Anykštos“
klausimą apie galimą l.e.p. direktoriaus J.Žukausko savivaliavimą valdiškoje įmonėje kovo mėnesį atsakė
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis („Įteisinama nauja šachmatų
figūra – praporščikas!“, Vidmantas
ŠMIGELSKAS, „Anykšta“ 2018
03 24).
Vis dėlto, liepos mėnesį
J.Žukauskas, laikinuoju UAB
Anykščių komunalinis ūkis vadovu
neišdirbęs nei metų, bendrovės valdybos sprendimu, buvo atleistas iš
pareigų.
J.Žukausko įdarbinta
ekonomistė liudijo prieš
buvusi vadovą
Daiva Valeikienė, kurią įsteigęs ekonomisto etatą įdarbino
J.Žukauskas, teisme liudijo prieš
jį. J.Žukausko advokatė Eglė Dargvainė po nepalankių jos klientui
liudijimų abejojo ekonomistės kompetencija, kurią, kaip kovo mėnesį
„Anykštai“ tikino J.Žukauskas, pats
išsirinkęs iš trisdešimties pretendentų.
Teisme D.Valeikienė kalbėjo, jog
buvęs jos darbdavys neūkiškai vadovavo įmonei, įdarbino daug naujų
žmonių, mokėjo darbuotojams prie-

Šerkšnas plaukus gijom išdabino,
Nuo sunkių darbų jau pavargai,
Nors seniai savus vaikus auginam,
Bet šalia Tavęs mes - vėl matai,
Linkime Mamyte, Tau ilgiausių metų,
Mums lengviau pasaulyje gyvent,
Kai į Tavo jautrią, gerą širdį
Galim kaip vaikystėj pasibelst.
Jūratė PADAGINSKIENĖ:
- Mano pasiūlymas – nupiešti
J.Biliūno kalną ir tuos laiptus į viršų – Laimės žiburį.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

90-ojo jubiliejaus proga
Oną LEKNICKIENĘ sveikina vaikai

dus. Pasak šios liudytojos, vos per
tris mėnesius, kai komunaliniame
ūkyje nebedirba J.Žukauskas, įmonės nuostoliai sumažinti 51 tūkst.
eurų. Jos teigimu, nuostoliai sumažinti skausmingu būdu – iš darbo
atleidžiant žmones.
„Psichologinė padėtis buvo nekokia. Kai tik buvau įdarbinta, man
liepė su niekuo nekalbėti./.../Vaikščiojome ant pirštų galų“ – teisme
kalbėjo UAB Anykščių komunalinis ūkis ekonomistė. „Šešis žmones,
statybininkų brigadą priėmė. Sakiau
negalima, nebus jiems darbo“ – tvirtino D.Valeikienė. Ji teigė „porą
kartų“ buvo pas merą aiškintis, kokia bendrovės padėtis. Ekonomistė
direktoriaus neūkiškumo faktais
įvardino malkų pirkimą, nes iki tol
malkų komunalininkai sau patys pasiruošdavo.
Taip pat ji nurodė, kad už 500
eurų įmonė įsigijo alkotesterį, „kuris
taip ir nebuvo panaudotas“, bei poilsio kambario remontą, „kuris labai
brangiai kainavo“.
Advokatė E.Dargvainė ekonomistės, kurią J.Žukauskas išsirinko
iš trisdešimties pretendentų, klausė,
koks jos išsilavinimas. „Aukštasis
universitetinis. Verslo vadyba ir... dabar nepamenu kas dar. Verslo vadyba
– trumpai pasakysiu“ – J.Žukausko
advokatei atsakė ekonomistė.
„Ar įmonės informaciją gaunate
iš vyr. buhalterės?“ – ekonomistės
klausė advokatė.
(Nukelta į 6 psl.)

Begalinis pasitikėjimas...
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono savivaldybės meras, kovo
mėnesį atsakydamas į „Anykštos“ klausimą apie galimą l.e.p.
direktoriaus J.Žukausko savivaliavimą valdiškoje įmonėje:
„Aš paklausiau administracijos
direktoriaus – sakė viskas tvarkoje. Na, ir tvarkoje.“
Kiekvienoje karalystėje savi
įstatymai
Daiva VALEIKIENĖ, ekonomistė, apie padėtį Anykščių komunaliniame ūkyje:
„Psichologinė padėtis buvo nekokia. Kai tik buvau įdarbinta,
man liepė su niekuo nekalbėti“.
O po to stebiesi, kodėl
darbuotojai į tave kreivai
žiūri...
Eglė DARGVAINĖ, buvusio
Anykščių komunalinio ūkio laikinojo vadovo Jono Žukausko
advokatė, apie alkotesterio įsigijimą:
„Jeigu tu nori, kad visi darbuotojai į darbą ateitų blaivūs ir esi
protingas direktorius – perki alkotesterį“.
Tas reliatyvus reliatyvus
pasaulis...
Arenijus
BALTRUŠAITIS,
juristas, apie padėtį Anykščių
komunaliniame ūkyje:
„Ieškovas nurodo, kad atėjęs
dirbti, bendrovę rado apleistą ir
praskolintą, tačiau tai yra akivaizdi netiesa. Šiuos epitetus bendrovei galima taikyti nebent šių metų
liepos 27 dienai, kai ieškovas
buvo atšauktas iš pareigų“.
Tik, kad iki to laiko Anykščiai
dykra nevirstų
Justė ARLAUSKAITĖ – JAZZU, apie savo restorano „BasiBasi“ koncepciją:
„Tvirtai nusprendžiau, kad ir
čia reik daryti taip, kaip muzikoje:
kuriame tai, kas mums patinka, o
žmonės mus patys suras“.
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Naujametiniai siurprizai prieš šimtą metų
(Atkelta iš 1 p.)
Kas nutiko Anykščiuose lygiai
prieš šimtą metų, kad šventiniu laikotarpiu ėmė ir pasikeitė valdžia?
Tarsi nebuvo jokių kovų ir pralieto
kraujo, nebuvo ir rinkiminių batalijų
– vien tik ėmė ir pasiskelbė keletas
rusiškai kalbėjusių vyrų, kad valdžia
nuo šiol bus kita. Ne tik kitais principais sudaryta, bet ir kitokiom priemonėm dirbanti...
Apie tai, kaip anuomet keitėsi
valdžia, dabar tenka spręsti ne iš
archyvinių šaltinių – nebuvo kada
ir kam dokumentus rašyti, o iš senosios spaudos pranešimų, kuriuose
atsispindėjo savitai apibūdinamos
permainos Anykščiuose.
1919 m. sausio 1 d. apie tos žiemos situaciją Anykščiuose pasakojo
laikraštėlis „Komunistas“. Ten rašyta, kad valdžią Anykščiuose iš vokiečių perėmęs parapijinis komitetas
(taip vadinta pirmoji valsčiaus savivaldybė), kuris organizavęs miliciją
iš 16 žmonių. Milicininkais esą tapę
biedniokai, kurie paagituoti greit
stoję į raudonųjų pusę.
Tad 1918 m. gruodžiui baigiantis
tų pirmųjų Anykščių milicininkų
apsisprendimas sukelti savo krašte
„revoliuciją“ Rusijos, ką tik tapusios užsieniu, pavyzdžiu labiausiai ir
nulėmė pirmosios savivaldos griūtį.
Tiksliau – pasitraukimą, net ir nebandant ginčytis su ginkluota ir ryžtingai nusiteikusia vyrų grupe.
Ir visa tai miestelyje lygiai prieš
šimtmetį suorganizavo iš esmės vienas žmogus – Anykščiuose užaugęs,
bet Rusijoje išauklėtas Petras Mackevičius.
Ši dabar jau pamiršta asmenybė
sovietmečiu dar ilgai buvo prisimenama, nes jis vadintas pirmuoju
Anykščių milicijos viršininku. Skirtingai nuo karinio-revoliucinio komiteto, kuris Anykščiuose susikurs
ir faktiškai perims valdžią nuo 1919
m. sausio 8-osios, narių komunistų,
kurie buvo atsiųsti iš kitur, tam komitetui nepriklausęs P. Mackevičius
buvo vietinis, gerai žinomas ir įta-

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Stovėdami metų sandūroje savo draugams, kolegoms,
artimiesiems linkime pačių
įvairiausių dalykų – sėkmės, sveikatos, laimės, pinigų, įsimintinų
kelionių, prasmingų susitikimų...
Ateinančiais metais visiems
norėčiau palinkėti... gero skonio.
Taip, jeigu šis linkėjimas
jums asocijuojasi su prabangia
vakariene, linkiu mėgautis geru
maistu. Išmėginkite naujausius
receptus, ragaukite įvairiausių
pasaulio virtuvių patiekalus,
kvieskit pusryčių, pietų ar
vakarienės pačius brangiausius
žmones, ištraukit iš slėptuvių
geriausius indus, išblizginkit
sidabrinius įrankius ir kurkit sau

kingas žmogus.
1883 m. Kavarske gimęs nesantuokinis Onos Mackevičiūtės sūnus, motinai po 7 metų ištekėjus
už anykštėno Jono Mikšio, užaugo
Anykščiuose, Pašventupyje, ir spėjo
išgarsėti revoliucine veikla dar 1905
metais. Už tai carinės Rusijos laikais
P. Mackevičius buvo išsiųstas keleriems metams į Sibirą, paskui tarnavo kariuomenėje, tad 1912 m. grįžo
į Anykščius jau gerokai išprusęs ir,
pasak jo amžininkų, mokėjęs energingai burti aplink save kitus, pelnyti
palankumą.
1913-aisiais čia vedęs 24-erių
anykštėnę Uršulę Žukauskaitę, jis
sulaukė pirmagimio sūnaus Kazimiero, bet šis kūdikystėje mirė.
Pirmojo pasaulinio karo metais P.
Mackevičius, palikęs besilaukiančią
žmoną, vėl buvo mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę ir grįžo tik
1918-aisiais, būdamas jau visiškai
pasirengęs dirbti griežtai kariškai.
Tai jo vadovaujami milicininkai tą
žiemą Anykščiuose ir aplink miestelį iškart pradėjo veikti revoliuciniais
principais: atiminėti iš pasiturinčiųjų
maisto atsargas ir jas pardavinėti,
taip užsidirbdami sau ir kitiems naujosios valdžios atstovams pragyvenimui.
Toks P. Mackevičiaus vadovaujamos milicijos siautėjimas, vėliau
aukštintas kaip kova su buožėmis ir
spekuliantais, tęsėsi iki 1919 m. gegužės, kol prie Anykščių priartėjusi
Lietuvos kariuomenė išstūmė revoliucionierius ieškotis prieglobsčio
Rusijoje. Tarp pasitraukusiųjų tuomet buvo ir P. Mackevičius, palikęs
Anykščiuose žmoną su dukra Tekle
ir netrukus gimsiančia jų antrąja dukrele Julija.
Rusijoje šio anykštėno laukė čekisto karjera. 1924 m. iš Anykščių
į Maskvą jis išsikvietė ir šeimą, po
metų dar sulaukė pagranduko sūnaus
Vlado ar Vladimiro – net ir nežinia,
kuriuo vardu sūnų tėvai šaukė, – ir
paskui ilgesnį laiką gyveno ir dirbo
Minske. Per pačią Antrojo pasaugražią kasdienybę.
Geras skonis – tai elegantiški
ir kokybiški drabužiai? Tada
meskit iš savo spintų išblukusius
megztinius, nuskalbtus džinsus
ir penkioliktą sezoną dėvimus
batus. Ir nereikia „lia lia“, kad
„aš nesu skudurų vergas“ – gero
tono ženklas nekrauti ant savęs
bet ko. Čežantys treningai niekada nebuvo gražu... O nešiotis
metalu kaustytos rankinės tikrai
nėra reikalo – brangius daiktus
geriau susidėti į seifą ir užkabinti
tą nuo rankinės nuimtą spyną.
Nebus taip sunku, o ir stuburui
mažesnė apkrova.
Geras skonis – skaityti gerą
literatūrą. Kraupstu knygynų
lentynose pamačius, kiek šlamšto
yra išleista. Grafomanija, manau, pavojingas užsiėmimas...
Knygas dabar leidžia visi, kas tik
netingi. Labiausiai stebiuosi tais,
kurie perka įvairiausių gyvenimo
būdo vadybininkų rašliavas ir
pagal jas bando gyventi. Prieš
keletą metų (o gal dar ir dabar)
buvo populiaru pasakoti, kaip užtenka tik įsivaizduoti arba labai
labai panorėti ir tu jau guli prie
žydros jūros po palme ir geri kokosų pieną... Yra tokių, kuriems
pavyko iš vakaro panorėti, o ryte
kavą jau gerti žvelgiant į Eifelio
bokštą? Esu tikra, kad vienintelis
būdas tai pasiekti – daug ir sunkiai dirbti. Dirbti taip, kad kar-

linio karo suirutę, 1941-ųjų rudenį
ar žiemą, Mackevičiai tyliai sugrįš
į Anykščius. Jiems pavyks pabėgti
iš vokiečių užimto Minsko ir, kirtus
frontą, pasiekti vokiečių valdomą
Lietuvą. Tuo metu 60-metis Petras
Mackevičius jau sunkiai sirgs džiova, Anykščiuose prisimins jaunystėje pramoktą batsiuvio amatą ir paskutiniais metais iš jo pragyvens.
1943-ųjų vasarą artimieji, tarp
kurių dar bus ir Pašventupyje tebegyvenusi jo motina Ona Mikšienė,
bei kunigas palydės jį į Anykščių
kapines. Ten jis bus palaidotas jau
ne kaip revoliucionierius čekistas, o
kaip pareigingas katalikas, prieš mirtį priėmęs paskutinius sakramentus.
Vienintelis jo sūnus pačioje karo pabaigoje 20-metis žus fronte, žmona
senatvės sulauks Vilniuje ir Anykščių kapinėse guls 1969-aisiais, palikdama tik dvi dukteris.
Likimo ironija, kad pirmąją savivaldą nuvertusiems revoliucionieriams, 1919-ųjų pradžioje vos
kelis mėnesius šeimininkavusiems
Anykščiuose, gyvenimas vis neleisdavo pamiršti šio krašto.
Vienas iš ryškesnių karinio-revoliucinio komiteto veikėjų tarp penkių
jo narių tuomet buvo Jonas Kvasovskis – taip jis pats save dažniausiai
vadino. 1896 m. Anykščiuose gimęs
Akvasauskų, nusigyvenusios Vaitutiškio kaimo bajorų giminės, palikuonis, vaikystėje tėvų išsivežtas
į Ukrainą, ten užaugo darbininkiškoje aplinkoje ir po penkerių metų į
Anykščius 1918 m. vasarą grįžo jau
nusiteikęs čia sukelti revoliucines
bangas.
Senatvėje, jau būdamas personalinis pensininkas, Vilniuje žurnalistams jis pasididžiuodamas pasakos,
kad 1919-ųjų pradžioje Anykščiuose
buvęs komisaru darbo ir kariniams
reikalams. Taigi, jam, kaip kariniorevoliucinio komiteto nariui, buvo
tiesiogiai pavaldus Petro Mackevičiaus milicininkų būrys, tą žiemą
rinkęs iš dvarų ir ūkininkų svirnų
grūdus ir bulves...

šiupinys

Ūsuotojo milicijos viršininko
Petro Mackevičiaus veidas
išliko tik šioje vienoje nuotraukoje, propagandiniame
leidinyje „Jų žygiai neužmirštami“ 1970-aisiais liudijusioje sovietinės valdžios
ištakas Anykščiuose.
Po Antrojo pasaulinio karo kartu
su sovietine valdžia ir tvarka iš Rusijos į Lietuvą sugrįžęs anykštėnas Jonas Akvasauskas-Kvasovskis padarė
karjerą – 1945 m. tapo pirmuoju
Vyriausiosios kelių valdybos viršininku ir penkiolika metų, iki pensijos, vadovavo visai Lietuvos kelių
infrastruktūrai. Kai karo pabaigoje
Anykščiuose buvo sugriautas geležinis tiltas per Šventąją – ne kas kitas,
tas pats J. Kvasovskis organizavo
betoninio tilto statybą ir net atvyko
į naujojo tilto, papuošto keturiomis
betoninėmis statulomis, atidarymo
iškilmes!
Vyresnės anykštėnų kartos atmintyje dar išlikęs vaizdas – ant medinio
pastato, ir dabar stovinčio Vyskupo
skvere priešais A. Baranausko paminklą, tuometinių pionierių namų,
kabo memorialinė lenta. Ji tuomet
liudijo, kad šiame pastate ir veikė tas
karinis-revoliucinis komitetas.
Laimei, vienas seniausių Anykščių senamiesčio medinių pastatų tik
trumpam buvo tapęs karinio-revoliucinio komiteto narių ir milicijos viršininko Petro Mackevičiaus buveine.
Nuo 1919 m. pavasario būtent jame
įsikurs antrąkart užgimusi Anykščių
savivalda – ir šįkart čia dirbs gerokai
ilgiau, kone dešimtmetį, kol pasistatys raudoną mūrą J. Biliūno gatvėje
ir ten persikels.

tais jau nebežinai – pirmadienis
rajono vadovų gestą pavadinau
ar penktadienis, dar rytas ar jau
„apgraužto kaulo numetimu“ ir
rytas. Tik tokiu būdu atsiranda
ką gi – už savo nuomonės pareišišsvajotos atostogos, nauji aukimą buvau apskųsta Visuomenės
tomobiliai, taip, mielos moterys,
informavimo etikos komisijai.
tik sunkiai dirbant batų lentynoje
Jeigu asmeniškai įžeidžiau
atsiduria „labutinai“. Turtinrajono vadovus pareikšdama,
gi meilužiai/ės – blogo skonio
kad, mano nuomone, Anykščių
ženklas. Tad linkiu ateinančiais
rajono gydymo įstaigų vadovai
metais skaityti tokią literatūrą,
yra medikai iš didžiosios raidės,
kuri nevers karpyti spalvotų pair jie turėtų būti atitinkamai
veiksliukų su Niujorko vaizdais,
pagerbti, tai man nuoširdžiai
taip tikintis ten nukeliauti, o
gaila jūsų. Už savo nuomonę
praturtins žiniomis, leis išgyventi
neketinu atsiprašyti. Dar viena
įvairiausias emocijas, padės
nuomonė – absurdiškai atrodo,
pasitikrinti turimas vertybes.
kai Šimtmečio anykštėnų ženklai
yra įteikiami vos kelis metus
Linkiu pagarbos kito nuomočia gyvenantiems, suknelėmis
nei. Net jei ji labai skaudžiai
prekiaujantiems
duria ar
„verslininkams“,
visiškai
...„Linkiu pagarbos kito nuo- o tikrai rajonui
priešmonei. Net jei ji labai skaudžiai nusipelnę asmenys
tarauja
duria ar visiškai prieštarauja ta- lieka užmarštyje.
tavajai...
vajai“...
Suprantu, kad tas
Gero
ženkliukas – mažai
skonio
ko vertas, bet jeigu
ženklas –
jau nuspręsta jį teikti rajonui
„neėsti“ kitų dėl to, kad galvoja
nusipelniusiems asmenims, tai tų
kitaip. Įžeidžiau šiemet mūsų
nusipelniusiųjų verta paieškoti
rajono vadovus pareiškusi, kad
ir tarp medikų. Galbūt atrodo,
buvusiai Anykščių PSPC vadovei
kad giedu ditirambus medikams,
Zitai Neniškienei, pasibaigus
bet tikrai ne – per savo gyvenimą
jos kadencijai, rajono didžiūsutikau ir tokių baltus chalanai išmokėjo vos vieno mėnetus vilkinčių medikų, dėl kurių
sio atlyginimo dydžio išeitinę
aplaidumo esu netekusi ir labai
kompensaciją. Nors tikrai turėjo
brangaus žmogaus. Todėl, norėgalimybę tinkamai padėkoti
tųsi, kad gyvenant demokratinėje
daugiau nei dvidešimt metų įstaivalstybėje, už savo nuomonės
gai vadovavusiai medikei. Tokį

Dovana. Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešosios bibliotekos
Ažuožerių filialas gavo netikėtą
dovaną – dviratį treniruoklį. Šį
įrenginį bibliotekai padovanojo
Ažuožerių kaimo gyventoja Židrė
Balaišytė. „Bibliotekos lankytojų
srautas iš karto padaugėjo. Dabar
bibliotekoje galima pasiimti ne tik
knygą, bet tyliai skambant muzikai, atskiroje erdvėje pasirūpinti
savo nuotaika ir sveikata“, - skelbiama bibliotekos pranešime.
Pokyčiai. Nuo 2019 metų sausio
1 dienos Anykščių technologijos
mokykla taps viešąja įstaiga. Dėl
to mokyklos adresas, kodas, rekvizitai ir kiti įstaigos identifikaciniai
duomenys nesikeičia.
Akcija. Anykščių Jono Biliūno
gimnazijoje prieš Kalėdas buvo
pastatyti stiklainiai, kuriuos mokyklos bendruomenė pripildė saldainiais. Saldumynai padovanoti
Svėdasų senelių globos namų gyventojams.
Darbai. Anykščių rajono savivaldybės skelbtą viešąjį pirkimą
laimėjusi UAB „Termotaupa“ atliks Anykščių baseino „Bangenis“
teritorijos pritaikymą žmonėms su
negalia. Pagal darbų sutartį numatyta įrengti plieninius turėklus ties
laiptinėmis bei pandusais, įspėjamuosius paviršius, paženklinti neįgaliesiems skirtas vietas automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbų
sąmata – 8 976,99 Eur.
Darbas. Anykščių rajono taryba patvirtino Anykščių rajono savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programą. Joje numatyta,
kad trijų – šešių mėnesių trukmės
terminuotus darbus dirbs apie 70
ieškančių darbo asmenų. Vieno
asmens dalyvavimui programos
veiklose planuojama skirti vidutiniškai 615 Eur per mėnesį. Šią
sumą sudaro darbdaviui, mokamos subsidijos.
pareiškimą nereikėtų aiškintis.
Priimti kito nuomonę – gero
skonio ženklas.
Naujaisiais metais linkiu
pamatyti gražiausius pasaulio
kampelius. Keliaukit! Daug
keliaukit! Nuostabių vietų
galima atrasti ir savo rajone,
keliaukit Šventosios pakrantėmis
– jos nuostabios. Vaikščiokit po
Anykščių šilelį – čia gražu. Tik
nustokim zyzti: dėl netvarkos
miškuose – pamatei šiukšlę,
ėmei ir ją pakėlei; dėl neprivažiuojamų upių ar ežerų pakrančių – yra tų „laisvų“ pakrančių,
tik nuvažiuokit du papildomus
kilometrus; dėl triukšmo viešosiose vietose – pirmiausiai
nutildykite savo radijo imtuvus...
Jeigu turit galimybę, keliaukit
po pasaulį. Brangu? Jeigu mažiau iš kelionių temsit puodelių,
statulėlių, atvirukų ir kitokio
nieko, tikrai atsiras pinigų išgerti
kavos puodelį įstabiose Barselonos ar Atėnų aikštėse. O gulėti
prie viešbučių baseinų turkijose, kur viskas yra super ultra
įskaičiuota, tikrai labai brangu
– sutinku.
Ir jeigu pikta skaityti linkėjimus prabangių vakarienių, madingų drabužių ar nepamirštamų
kelionių – pirmiausiai, linkėčiau
nustoti pykti. Tai irgi gero skonio
ženklas...
Skanių, Jums, ateinančių metų!
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Keturi barzdoti virėjai

Keturi vaikystės draugai Lukas Biliūnas, Adas Gabrilavičius, Vytautas ir Algirdas Narbutai grįžo į gimtuosius Anykščius dirbti ir gyventi.
(Atkelta iš 1 psl.)
„Anykštos“
kalbinti
A.Gabrilavičius ir A.Narbutas
dėstė, kad „Mandri puodai“ jiems
leidžia išgyventi, bet ne praturtėti.
„Žmonės eina. Plečiamės. Būna
labai gerų dienų, būna prastesnių.
Esminis nuosavo verslo privalumas – žinai, ką darysi rytoj“ – kalbėjo A.Gabrilavičius.
„Mandri puodai“ įsikūrę Kalitos kalno papėdėje, tačiau, pasak
jo savininkų, slidininkų srautas
nėra esminė baro klientūra. Į barą
pavalgyti ar pavakaroti miesto
svečiai užsuka, tačiau verslininkų veikla nėra orientuota tik į
turistus. „Mandruose puoduose“
galima gauti burgerių, makaronų,

iš arti

sriubų. Į barą užbėga mokiniai,
pietauti ateina skirtingų kartų
anykštėnai. Burgeriai „Mandruose puoduose“ kainuoja 5-6, makaronai 4-5,5 euro.
Pasak A.Gabrilavičiaus, Anykščiuose išgyvenimui reikia gerokai mažiau pinigų nei Vilniuje ar
Kaune, jau nekalbant apie Norvegiją. Todėl ir negeneruojant didelių pajamų, Anykščiuose galima
gerai jaustis.
Apie grįžimą į Lietuvą paklaustas A.Narbutas tikino, kad
esminis skirtumas tarp gyvenimo
svetimame ir savame krašte yra
dvasinė būsena. „Nėra čia daug
pinigų, bet Lietuva labiau prie
širdies. Čia kitaip nei užsienyje.
Tik čia savas jautiesi“ – dėstė

vietos. Tiesa, V.Vaičiulio sūnūs
gimė gerokai anksčiau, nei vaikų
susilaukė jo draugai Eugenijus ir
Adomas. Algirdas Narbutas juokėsi, kad jis, jo vyresnysis brolis
Vytautas bei kaimynas Lukas vaikystėje galvojo, kad draugauja su
gerokai vyresniais Vaičiuliukais,
bet pastarieji taip negalvojo.
Narbutų mama, mokytoja Raimonda Narbutienė „Anykštai“
sakė, kad jos vyresnysis sūnus
Vytautas – savo profesijos fanatikas, o Algirdas nuėjo brolio pėdomis. „Džiaugiausi, kad vaikai
grįžo. O, jog jie pradėjo kurti savo
verslą, man buvo keista, bet dabar
smagu“ – kalbėjo R.Narbutienė.
Tiesa, ji aiškino, kad ir kai sūnūs
emigravo – nesikrimto. „Patirtis,

Jazzu restorane laukiami net basi klientai

Gruodžio pradžioje Anykščiuose žinoma Lietuvos popmuzikos atlikėja Justė Arlauskaitė – Jazzu kartu su bičiuliais atidarė
restoraną „BasiBasi“. Nors ant Šventosios upės kranto esančią
išoriškai mažai pasikeitusią viešojo maitinimo įstaigą anykštėnai
pagal seną įpratimą ir toliau vadina „Bangele“, jos vidus pasikeitė neatpažįstamai.

Atlikėja Justė Arlauskaitė – Jazzu restoraną Anykščiuose vadina savo „idėjiniu projektu“.
BNS nuotr.
Tai, kad atlikėja Jazzu Anykščiuose ruošiasi atidaryti restoraną,
pirmosios kalbos pasklido šių metų
pavasarį. Nors iš pirmo žvilgsnio
toks jos sprendimas galėjo pasirodyti stebinantis, bent truputį susipažinus su Jazzu asmeninio gyvenimo detalėmis aišku, kokie keliai
ją atvedė būtent į Anykščius. Atlikėja J.Arlauskaitė-Jazzu jau keletą
metų yra susižadėjusi su anykštėnu
Donatu Ivanausku, todėl ją ir iki
tol gana dažnai buvo galima pamatyti Anykščiuose. Restoraną „Ba-

anykštėnas.
Beje, A.Gabrilavičius aktyvus
ir socialiniuose tinkluose. Vyras turi požiūrį apie mūsų mieste
vykstančius procesus ir nebijo jo demonstruoti. „Nemėgstu
nesąžiningų žmonių ir nebijau
būti nepopuliarus“ – apie raišką
socialiniuose tinkluose kalbėjo
A.Gabrilavičius.
Narbutai ir L.Biliūnas augo beveik tame pačiame kieme. Jie yra
ir antros eilės pusbroliai, ir antros
kartos draugai. Beveik epinė „stadiono“ kvartalo draugų istorija, kai
L.Biliūno tėtis Adomas, Narbutų
tėtis Eugenijus ir Virgilijus Vaičiulis užaugo gretimuose namuose ir
iki šiol, jau šešiasdešimt metų nei
vienas nepakeitė gyvenamosios

siBasi“ dainininkė atidarė kartu su
verslininkais, kuriems Anykščiuose priklauso gurmanų išgirtasis
restoranėlis „5 Taškai“. Būtent šios
vietos iki šiol Jazzu buvo gan dažna lankytoja.
Į restoraną „BasiBasi“ patraukiau vieną penktadienio popietę
šiek tiek po 16 valandos. Šis restoranas kol kas dirba tik tris dienas
per savaitę – penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais.
Vos pravėręs restorano duris,
priešais save išvydau pačią jos

savininkę Jazzu. Darbingai nusiteikusi dainininkė rankoje laikė ne
mikrofoną, o...dulkių siurblį. Besisukiojančių restorano darbuotojų
pasiteiravau, ar galima prie staliuko atsisėti pirmajame restorano
aukšte, tačiau Jazzu mestelėjo patarimą „Antrame aukšte fainiau“.
Ant Šventosios upės esančioje
kavinėje „Bangelė“, vėliau „Etnobare“ lankiausi ne vieną kartą, tačiau tai, ką pamačiau dabar, buvo
visiškai kardinalūs pasikeitimai.
Pirmiausia lankytojams jau nebereikės vaikščioti į lauke buvusį
tualetą – jis įrengtas pirmajame
restorane aukšte. Pakilus į antrąjį
restorano aukštą, į akis krinta čia
stovintis fortepijonas. Restorane vyrauja raudona ir ruda spalvos. Antrajame aukšte stovi vos
keletas staliukų, ant kurių jau iš
anksto padėti stalo įrankiai. Lyg
didelių pasikeitimų viduje nėra,
tačiau matyti, kad profesionalų
ranka pridėta, kad čia būtų sukurta ne kasdieninė, o kiek aukštesnio lygio aplinka. Ir, jei anksčiau
buvusią „Bangelę“ galėjai vadinti
valgykla, „Etnobarą“ – hipsterišku baru, tai čia išties dabar tvyro
visai kita dvasia. Beje, pirmajame
restorano „BasiBasi“ aukšte taip
pat stovi vos keletas staliukų, tačiau čia didžiausias privalumas –
pro didelius langus galima stebėti
Šventosios upės tėkmę ir miesto
panoramą.
Meniu, kaip dabar madinga,
atspausdintas ant paprasto popieriaus lapo ir visi restorane siūlomi
patiekalai jame ir sutelpa. Į akis
krinta kiek aukštesnės nei kitose
Anykščių viešojo maitinimo įs-

taigose kainos. Pavyzdžiui, topinambų sriuba restorane „BasiBasi“ kainuoja 5,60 Eur, cirkuliuota
vištienos filė su sviestine bandele,
vištienos odele, topinambų traškučiais, topinambų piure, vyšniniais
pomidorais ir vištienos padažu
– 12 Eur, befstrogenas su bulvių
koše, kalendrų aliejumi ir bulvių
traškučiais – 14 Eur, bananais įdarytas blynas – 4 Eur, sūrio pyragas
– 6 Eur. 0,33 l buteliukuose kraftinis alus kainuoja 4,20 Eur, taurė
vyno – 4 Eur.
Užsisakiau rūkytų bulvių kroketų, kurie kainavo 6 Eur, bei išgėriau dvi taures alaus. Kartu su
arbatpinigiais sumokėjau 15 Eur.
Beje, atsiskaityti restorane galima
tik grynais pinigais – apie tai yra
ranka rašytas įspėjimas ant meniu.
Beje, restoranas „BasiBasi“ pakvies ir į Naujųjų metų sutiktuvių
vakarą. Vienam asmeniui tai kainuos 140 Eur. Už šią sumą numatytos ne tik vaišės, bet ir pačios
atlikėjos Jazzu valandos trukmės
akustinis pasirodymas. Kitose

pasaulio pažinimas – labai svarbūs dalykai." – dėstė mokytoja.
V.Narbutas pradžioje dirbo Šiaurės Airijoje, paskui restorano virtuvėje Osle, Norvegijoje. Į tą patį
Oslo restoraną, kur dirbo brolis,
praktikos atlikti vyko ir jaunesnysis Narbutas.
L.Biliūnas su žmona gyvena
tėvų namuose, jaunesnieji Narbutai nuomojasi butus. Tačiau, savaitgaliais visa „Mandrų puodų“
kompanija su žmonomis ir vaikais
renkasi į Janydžius.
Vytautas ir Adas turi po vieną
atžalą, Lukas du vaikus. P. Raimonda šypsojosi, jog kai Janydžiuose savaitgaliais užklega mažieji, galima teigti, kad auga trečia
draugų kartą.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių viešojo maitinimo įstaigose Naujųjų metų sutiktuvės kainuos per pusę pigiau.
Šalies žiniasklaidai Jazzu prisipažino, kad restoranas „BasiBasi“
yra jos „idėjinis projektas“, jos
gyvenime ir toliau svarbiausia bus
muzika. Portalui zmones.lt atlikėja sakė, kad restoranas „BasiBasi“
bus išskirtinė Lietuvos vieta, kur
skambės muzika, migruos meno
parodos, žmonės galės paragauti
vis kintančios pasaulio virtuvės,
pabūti drauge ir tiesiog švęsti gyvenimą. „Tvirtai nusprendžiau,
kad ir čia reik daryti taip, kaip muzikoje: kuriame tai, kas mums patinka, o žmonės mus patys suras“,
– sakė Jazzu.
„Galvodami apie restorano konceptą, nusprendėme, kad tai bus
atskiras pasaulis, kuriame laukiami visi tokie, kokie yra: basi,
tikri, nuogi, skirtingi, mėgstantys
skirtingus dalykus, tačiau taip pat
mėgstantys bendrauti, dalintis ir
ragauti skanų maistą“, – pažymėjo
J. Arlauskaitė.

Restoranas „BasiBasi“ lankytojus priima dviejuose aukštuose.
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Komunalinis ūkis buvo ties praraja,
Jonas Žukauskas žengė į priekį
Septynis direktorius
pergyveno

UAB Anykščių komunalinis ūkis juristo Arenijaus Baltrušaičio bei Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Sigitos Mačytės Šulskienės
įsitikinimu, J.Žukauską reikėjo skubiai atleisti iš darbo, nes kitaip grėsė visiškas komunalinio ūkio
sužlugdymas.
(Atkelta iš 3 psl.)
O kai ekonomistė D.Valeikienė
atsakė, kad informaciją gauna ir iš
vyr.buhalterės Angelės Dovydėnienės, advokatė E.Dargvainė nudžiugo. „Kažkas vadovauja įmonei, o
direktorius yra kažkur šone“ – apie
tai, jog A.Dovydėnienė yra UAB
Anykščių komunalinis ūkis „pilkasis kardinolas“, posėdžio pradžioje
dar užuominomis kalbėjo advokatė.
D.Valeikienė
sekretoriaudavo
UAB Anykščių komunalinis ūkis
valdybos posėdžiuose. „Kodėl neužrašėt, kai A.Dovydėnienė pasakė,
kad darbuotojams pinigai mokami
už lojalumą?“ – ekonomistės klausė
advokatė. D.Valeikienė aiškino, kad
ji posėdžių protokoluose rašė tik tai,
ką manė esant esminiais dalykais.
Ir ekonomistė gavo priedą
D.Valeikienė, pasirodo, dirbo
ir J.Žukausko sekretore. „Už ką
jums buvo mokama priemoka?“
– D.Valeikienės klausė advokatė
E.Dargvainė. „Už sekretorės pavadavimą, už kitus darbus ir Kalėdoms
kaip ir visiems buvo išskirta“ – teismui sakė D.Valeikienė. „Ar jums už
lojalumą buvo mokama?“ – klausė
advokatė. „Ne. Už papildomą darbą“ – atsakė ekonomistė. Beje, ji
pasikeitus UAB Anykščių komunalinis ūkis laikiniesiems vadovams
ir naujuoju l.e.p. direktoriumi tapus
Linui Pravilioniui toliau dirba ir sekretorės darbą, tačiau teismui moteris sakė, kad dabar pinigų už papildomą darbą nebegauna.
Ekonomistė aiškino, kad Anykščių komunaliniame ūkyje buvo

šimtas istorijų

„perteklinis darbuotojų skaičius, kuris negeneravo pajamų“. Advokatė
ekonomistės paklausė, o ar jos pačios etatas nėra perteklinis? Pastaroji sakė, kad į tokį klausimą negalinti
atsakyti. Dar ji pridūrė, kad šiukšliavežių vairuotojams buvo mokami
priedai už vadybinį darbą.
Kažką J.Žukauskas pateikė
Baigus D.Valeikienės apklausą,
Utenos apylinkės teismo Anykščių
rūmų teisėja J.Gasparavičienė bandė
su J.Žukausku pakalbėti apie UAB
Anykščių komunalinis ūkis strateginį veiklos planą. „Įmonės strategija
raštu nebuvo pateikta. Buvo kalbėta, kad iki lapkričio mėnesio pateiksiu, jeigu dirbsiu“ – teismui sakė
J.Žukauskas. Bet paskui jis papildė, kad „už 2018 metus strateginis
planas buvo pateiktas“. Tada teisėja
pasiūlė išsiaiškinti sąvoką, kas yra
strateginis planas. „Valdyba turi apibrėžti, ką įmonė darys“ – strateginio
plano sąvokos versiją pateikė buvęs
UAB Anykščių komunalinis ūkis
laikinasis vadovas.
Jis, regis, dvejojo - pateikė strateginį įmonės veiklos planą ar nepateikė, tačiau tvirtino, kad „valdybai
pateikdavo viską, ko valdyba prašydavo“.
Draugiškų santykių
diegimą kolektyvas priėmė
džiaugsmingai
Savo baigiamojoje kalboje ieškovas J.Žukauskas tikino, kad visi jam
mesti kaltinimai yra išgalvoti, o per
devynis savo darbo komunaliniame

ūkyje mėnesius nėra gavęs net žodinių pastabų.
Jis teigė, kad per devynis mėnesius įmonės rodiklius pagerino,
bendrovės ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė išaugo 167 tūkst.
eurų. „Valdybos protokoluose įrašyti keli skaičiai tik tam, kad būčiau atleistas./.../ Komunalinis ūkis
buvo stumiamas prie bankroto. /.../
Visas mūsų nusipirktas prekes, išskyrus bendrovės iškabą, galima
perparduoti ir neblogai uždirbti. /.../
Įmonėje 70 darbuotojų, 20 automobilių, todėl alkotesteris yra būtinas“
– teisme kalbėjo J.Žukauskas. Kažkaip J.Žukausko atleidimo istorijoje figūruoja ir profsąjungų, matyt,
iš Vilniaus atstovai. J.Žukauskas
A.Dovydėnienę matė kartu su profsąjungų atstovais ir, regis, įžvelgė komunalinio ūkio buhalterės,
profsąjungų bei bendrovės valdybos pirmininkės A.Savickienės
sąmokslą. „A.Dovydėnienė praktiškai vadovauja bendrovei. Ji net
reikalauja darbuotojų pasiaiškinimų
raštu./.../Turėjau teisę dirbti bent iki
konkurso. Pirmą kartą gyvenime
esu nubaustas už tai, kad sąžiningai
vykdžiau savo pareigas“ – piktinosi
iš darbo atleistas buvęs laikinasis
Anykščių komunalinio ūkio vadovas.
„Absoliuti dauguma bendrovės
darbuotojų entuziastingai dalyvavo
miesto šventės procesijoje ir, pasirodo, pirmą kartą./.../ Šiltų ir draugiškų santykių diegimą absoliuti
dauguma, sakyčiau, priėmė džiaugsmingai“ – apie kolektyvo sutelkimą
dėstė J.Žukauskas.

Ieškovo
atstovė,
advokatė
E.Dargvainė baigiamojoje kalboje
atkreipė teismo dėmesį, kad prieš
priimant į darbą J.Žukauską su juo
buvo sudaryta darbo sutartis, pagal
kurią jam buvo garantuotas darbas
iki nuolatinio direktoriaus konkurso. Sutartį rengė komunalinio ūkio
valdyba, o ją pasirašė valdybos pirmininkė A.Savickienė.
„A.Dovydėnienė sakė, kad jau
septintas direktorius, o ji vis tose
pačiose pareigose. Bet auditas išsiaiškino, kad ir buhalterė ne visai tinkamai atlieka savo pareigas“ – prie
vyr. buhalterės temos grįžo advokatė. Pasak advokatės, su J.Žukausku
buvo galima atsisveikinti gražiuoju,
įspėti apie atleidimą ir išmokėti 6
vidutinių atlyginimų dydžio išeitinę kompensaciją. O apie alkotesterį advokatė kalbėjo šitaip: „Jeigu
tu nori, kad visi darbuotojai į darbą
ateitų blaivūs ir esi protingas direktorius – perki alkotesterį.”
„A.Dovydėnienės pareigybės pagal pertvarką nebelieka, o jai nebedaug iki pensijos“ – kur, neva šuo
pakastas, atskleidė advokatė.
Savivaldybės įmonę nuvarė
administracijos direktoriaus
grupiokas?
Teisme atsakovą – UAB Anykščių komunalinis ūkis – atstovavo
bendrovės juristas Arenijus Baltrušaitis. Jis baigiamojoje kalboje sakė,
kad visa, vietoje ilgamečio įmonės
vadovo K.Šapokos paskirto, savivaldybės administracijos direktoriaus
A.Gališankos grupioko J.Žukausko
veikla, buvo koncentruota į vyr.
buhalterės A.Dovydėnienės bei direktoriaus pavaduotojo Valdemaro
Navicko atleidimą iš darbo. „Valdybos, o ne A.Dovydėnienės ar
D.Valeikienės pasitikėjimą prarado
J.Žukauskas. Ieškovas nurodo, kad
atėjęs dirbti, bendrovę rado apleistą
ir praskolintą, tačiau tai yra akivaizdi netiesa. Šiuos epitetus bendrovei galima taikyti nebent šių metų
liepos 27 dienai, kai ieškovas buvo
atšauktas iš pareigų“ – baigiamojoje kalboje sakė atsakovų atstovas
A.Baltrušaitis.
UAB Anykščių komunalinis ūkis
dirbantis A.Baltrušaitis dėstė, kad
J.Žukauskas įmonėje nuolat ieškojo sąmokslo teorijų, o jo esminis

Prieš 100 metų įrašytoje plokštelėje – muzikos
kūrinys apie Anykščių merginas robertas.a@anyksta.lt

vadybos principas buvo „skaldyk ir
valdyk“. „Buvo akivaizdžiai matyti,
kad J.Žukauskas nesusigaudo, kas
vyksta įmonėje. /.../Neturėdamas
supratimo jis priimdavo nelogiškus
sprendimus“ – teisme kalbėjo juristas A.Baltrušaitis. Pasak atsakovų
atstovo, J.Žukauskas ruošėsi uždirbti pinigus įdarbindamas kaminkrėtį,
planavo dalyvauti daugiabučių renovacijoje. „Malkų įmonė niekada
nepirkdavo, patys pasiruošdavome.
Alkotesterį galima nusipirkti ir pigų,
už keliasdešimt eurų, bet ieškovui
reikėjo profesionalaus už 500 eurų“
– sakė A.Baltrušaitis.
Trečiojo asmens – Anykščių
rajono savivaldybės atstovė, savivaldybės administracijos Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėja Sigita Mačytė Šulskienė baigiamojoje kalboje aiškino,
kad J.Žukauskas iš darbo atleistas
teisėtai, laikantis visų teisės normų.
„Bendrovės skolos, finansiniai įsipareigojimai sparčiai augo, ėmė ryškėti įmonės nestabilumas“ – kodėl
reikėjo skubiai atleisti J.Žukauską
iš pareigų, teismui aiškino S.Mačytė
Šulskienė.
Po baigiamųjų kalbų, advokatė
E.Dargvainė, pasinaudojusi replikos teise, grįžo prie malkų temos.
„Įmonė degino šiukšles, kas yra
ypač nelegalu. O direktorius norėjo
įvesti tvarką“ – kriminalą atskleidė
advokatė.

užjaučia
Telydi Jus paguoda ir
dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame
Nijolę JAKELIŪNIENĘ ir
Birutę ČIUKŠIENĘ, mirus
brangiam broliui Algirdui
Kauniečiui.
Užuojautos žodžius Jums
taria Stasiukaičių šeima, Vlada Čiukšytė, Nijolė Dalinkevičienė ir Ona Balaišienė.
Vidmantui ŠMIGELSKUI
Nebeišgirsit jau daugiau
tėvelio balso,
Tik atminty paliks Jo žodžiai ištarti,
Užgęso mielos akys, nusviro darbščios rankos
Ir paliko vien sielvartą širdy.

Robertas Aleksiejūnas

Kauno technologijos universiteto profesorius, muzikologas Darius Kučinskas JAV Čikagos mieste, Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje aptiko unikalų eksponatą – daugiau kaip prieš 100
metų išleistą šelakinę plokštelę, kurioje įrašytas muzikinis kūrinys „Anykščių merginos“.
Prof. D.Kučinskas „Anykštai“
sakė, kad plokštelėje įrašyto muzikinio kūrinio pats dar nesiklausęs ir sakė pasidomėsiąs, ar tokios
plokštelės kartais neturi ir Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Kūrinį „Anykščių merginos“
daugiau nei prieš 100 metų įrašė
„F.Yotko Orkestra“. Ant kūrinio
skelbiama, kad tai polkos stiliaus

muzikinis kūrinys. Pasak prof.
D.Kučinsko, neabejotinai tai yra
Čikagoje gyvenusio lietuvio kūrinys.
Kadangi pirmaisiais praėjusio
amžiaus dešimtmečiais buvo šelakinės plokštelės, su šių laikų
patefonais kūrinį „Anykščių merginos“ pasiklausyti būtų sudėtinga.
Anykščių muzikos mokyklos mokytojai Irutei Meldaikienei prof.

Kaimynai Sedelskiai
... mirusi šiandienos gėlė neša
rytojaus žydėjimo sėklą ...

Og Mandino

Ši plokštelė eksponuojama
JAV Čikagos miesto Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje.
D.Kučinskas pažadėjo kūrinį iš
plokštelės perrašyti į įprastą garso
laikmeną.

Mirus mylimam Tėčiui,
nuoširdžiai
užjaučiame
žurnalistą Vidmantą ŠMIGELSKĄ.
Profesorius,
muzikologas
Darius Kučinskas sakė, kad
jam ir pačiam knieti išgirsti,
kaip skamba kūrinys apie
Anykščių merginas.

„Anykštos“
žmonės

redakcijos
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. Ved.
Dalia Michelevičiūtė.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu. Ved. Domas
Burkauskas.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano
Anderseno pasakos.
Kiauliaganys
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Atšiaurioji Kanada.
Pirmykštės gamtos kraštas
12:55 Nilas. Didingoji upė.
Gyvybės gija dykumoje
13:50 Puaro N-7 Kortas ant stalo
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:05 Auksinis protas. (kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai
17:45 Duokim garo!
19:15 100 metų kartu.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Ana Karenina N-7
00:25 Pragaro vaikis 2: Aukso
armija N-14
06:35 Dienos programa.
06:40 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
07:05 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:30 “Neramūs ir triukšmingi”

07:55 “Riterių princesė Nela”
08:20 “Tomo ir Džerio pasakos”
08:45 Alvinas ir burundukai
10:35 Haris Poteris ir mirties
relikvijos. 1 dalis N-7
13:25 Policijos akademija 6.
Miesto apgultis
15:05 Krokodilas Dandis 2 N-7
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas.
Superfinalas.
22:50 Nebaigti reikaliukai N14
00:40 Stiklo namai 2. Geroji
Motina 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 “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 “Aristokatės” ]
14:10 “Johanos paslaptis” N-7
16:00 “Nemirtingųjų kronikos.
Nuostabūs sutvėrimai” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:30 “Kieti bičai” N-14
00:40 “Pjūklo ketera” N-14 (kart.)
06:40 “Geriau vėliau, negu nie-

kada” (k) N-7
07:30 “Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 “Vaikai šėlsta”
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai”
11:40 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai”
12:40 “Geriau vėliau, negu niekada” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
15:20 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
16:30 “Nusikaltimų miestas” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Juventus Neptūnas.
19:30 Žmogus - orkestras N-7
21:10 AntrininkasN14
22:15 “Gyvi numirėliai” N14
23:15 Riaušės (k) N14
00:50 Anakonda (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)
11:30 “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
16:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 “Likimo šešėlis” N-7
23:00 Už įstatymo ribų N-7
01:00 Fargo (k) N14.

pirmadienis
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 Lietaus fėja
10:55 Nikas. Kelionė į žvaigždes
12:15 Žymiausių pasaulio magų apdovanojimai
„Mandrakes d‘Or 2017“
13:45 Kalėdinis ledo festivalis
N-7
15:10 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Naujieji su „Dviračio
žiniomis“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Metų panorama.
22:00 LRT Metų apdovanojimai. Iškilmingas Naujųjų metų
sutikimas.
23:57 LR Prezidentės Dalios
Grybauskaitės naujametinis
sveikinimas Lietuvai.
23:59 LRT Metų apdovanojimai. Iškilmingas Naujųjų metų
sutikimas.
06:15 Dienos programa.
06:20 “Riterių princesė Nela”
(k)
06:45 “Tomo ir Džerio pasa-

kos” (k)
07:10 Tomas ir Džeris.
Sugrįžimas į Ozo šalį
08:30 Tintino nuotykiai.
Vienaragio paslaptis
10:30 Haris Poteris ir mirties
relikvijos. 2 dalis N-7
13:00 Piratai! Nevykėlių kompanija
14:45 Kapitonas Zumas
16:25 Smokingas N-7
18:30 Žinios.
19:55 Sportas.
19:58 Orai.
20:00 KK2 Naujųjų belaukiant“. N-7.
21:30 Muzikinė kaukė.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Tęsinys. Muzikinė
kaukė.
00:00 Zero Live Show. S.
06:15 “Televitrina”.
06:25 “Televitrina”.
06:40 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
07:10 “Simpsonai” N-7
07:40 “Johanos paslaptis” N-7
(kart.)
09:15 “Nematoma sesuo” N-7
10:50 “Šiaurės ašigalis.
Pasiruošimas Kalėdoms”
12:30 “Kalėdiniai mainai”
14:35 “Geležinis Vilis” N-7
16:45 “G būrys “ N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Ledynmetis. Mamuto
Kalėdos” N-7
19:55 “Vienas namuose 4” N-7
21:40 “Ingos Valinskienės
naujametis koncertas „Aš
laimINGA“.
23:58 “Naujametis sveikinimas”.

00:00 “Gautas iškvietimas 3”.
N-14
07:05 “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 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 Pasaulinis karas Z N14
23:00 Dešrelių balius S
00:30 Hankokas (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:50 Trys muškietininkai.
Karalienės deimantai N-7
11:45 “Nusivylusios namų
šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Drakonų kova. Super”
N-7
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas”
14:25 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
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PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 „Meilė – tik tai, kas tikra“.
(kart.).
07:10 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika. (kart.).
07:20 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčia. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. Ved. Seržuk
Haurilenka. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
Ved. Viktor Černišuk. (kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. Ved. Barbara Sosno.
(kart.).
08:15 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 Pažinimo džiaugsmas. Ar
gyvūnai geba jausti?
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai.
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. 4 d.
Jūros vartai.
19:40 Dauntono abatija 1 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Šventinis gala koncertas.
23:00 Koncertuoja Salvadoras

Sobralis (kart.).
00:30 Anapus čia ir dabar. (kart.).
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kultūra+”.
06:55 “Arkliukas - kupriukas”
(kart.)
08:20 “Kalėdinis spektaklis” N-7
(kart.)
10:00 “Kalėdinė dvasia”
11:40 “Šuniškos Kalėdos”
13:15 “Slapti kalėdiniai planai”
N-7
14:55 “Kalėdų traukinys” N-7
16:35 “Mažylis Kalėdoms” N-7
18:15 “Šventinis kriminalas” N-7
20:00 “Stebuklingojo gaublio
nuotykiai arba raganos pinklės”
21:20 “Kalėdinės ledo skulptūros” N-7
23:00 “Nepasirengusi Kalėdoms”
N-7
00:40 “Šventinis kriminalas” N-7
(kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Baltieji lokiai. Gyvenimas
ant plono ledo” (kart.) N-7
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”.
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Plėšrūnai pavojuje” 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
20:00 “Dainų dvikova” N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “Dainų dvikova” N-7
00:00 “Kietas riešutėlis. Kerštas
su kaupu” N-14 (kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Ramutė Stačiokaitė Ledienė“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 „Neprijaukinti. Aliaska“.
N-7.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
12.10 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.
Maitvanagiai“ N-7.
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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 SOS, Kalėdų Seneli,
arba Viskas išsipildys N-7
22:45 Naujametinis traukinys
N14
00:25 Nusikaltimo vieta Berlynas. Šešėlis N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Dauntono abatija 1 N-7
(kart.).
06:55 Lietuvos Globėja. (kart.).
07:10 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:35 Grizis ir lemingai
07:45 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
08:00 Džeronimas
08:25 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
08:55 Pasakojimai iš Japonijos
4
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 „Kaunas Talent 2018“.
13:30 Mažasis princas N-7
15:15 Piotras Čaikovskis.
Baletas „Spragtukas“.
17:05 Enya dainos.
18:30 Koralaina ir slaptas
pasaulis
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 „Baltos Kalėdos“.
21:05 „O Holy Night“.
21:10 John Strauss. Operetė
„Vienos kraujas“.
23:40 Dainuoju Lietuvą.

23:57 LR Prezidentės Dalios
Grybauskaitės naujametinis
sveikinimas Lietuvai.
24:00 Koncertuoja
„Antikvariniai Kašpirovskio
dantys“.
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Stebuklingojo gaublio
nuotykiai arba raganos pinklės” (kart.)
08:20 “Šuniškos Kalėdos”
(kart.)
10:00 “Kalėdos namuose” N-7
11:40 “Žiemos pasaka”
13:15 “Kalėdinė daina” N-7
15:00 “Jums žinutė” N-7
16:40 “Šeima šventėms” N-7
18:20 “Karališki Naujieji metai” N-7
20:00 “Dvylika mėnesių”.
21:00 “Naujametinis vėjas”
21:20 “Mis Naujieji metai”
21:30 “Įsimylėti per Kalėdas”
N-7
23:10 “Netikėti susitikimai” N-7
00:55 “Kol tu miegojai” 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 “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 “Karibų piratai. ‘Juodojo
perlo’ užkeikimas” N-7
23:50 “Nepriklausomybės
diena. Atgimimas” N-14
01:55 “Kietas riešutėlis 4.0”
N-14 (kart.)

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.20 „Pasaulio turgūs.
Nuotykiai turguje“. N-7.
06.55 „Švari mityba: purvina
tiesa“. N-7
08.10 „Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“ N-7
10.20 „Nuostabūs gyvūnų
pojūčiai“ N-7
12.45 TV parduotuvė.
12.30 „Parduodama sodyba“.
N-7
14.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Šantažo karalius“ N-7
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai.
Mirtinas susirėmimas“ N-7
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Tigro
medžioklė“ N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Nuga tiesa.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pliusas“. N-14
00.20 Humoro magistrai. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Metų panorama.
(kart.).
07:05 Klauskite daktaro.
(kart.).
08:00 Kalėdinis ledo festivalis N-7 (kart.).
09:25 Gražuolė ir pabaisa
10:55 Šv. Mišios Pasaulinei
taikos dienai.
12:45 Vienos filharmonijos
orkestro Naujametis koncertas 2019.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Šventės su „Dviračio
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Mano Kalėdų svajonė
N-7
20:00 Šiandien prieš 100
metų.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Gražiausia filmų
muzika.
22:30 Muriel vestuvės N-14
00:15 Stebuklas. N-7.
(kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 “Ogis ir tarakonai”
06:15 Piratai! Nevykėlių
kompanija (k)
07:35 Drakoniuko
Riešutėlio nuotykiai
08:55 Paskutinis drakonų
nugalėtojas N-7

10:55 Pelės medžioklė
12:40 Devyni gyvenimai
14:15 Paskutinės atostogos
N-7
16:20 Žiemos pasaka N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Penas. Nuotykiai
Niekados šalyje
21:25 Dvasia šarvuose N14
23:25 Interviu su diktatoriumi S
01:20 Nebaigti reikaliukai
(k) N14
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
07:30 “G būrys “ N-7 (kart.)
09:10 “Ledynmetis. Mamuto
Kalėdos” N-7 (kart.)
09:30 “Mėnesių valdovai”
N-7
11:35 “Prezidento sūnus”
N-7
13:35 “Keturkojis hercogas”
15:15 “Džiunglių knyga 2”
N-7
16:40 “Boltas” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Karaliaus Saliamono
kasyklos” N-7
23:00 “Nepatyręs”. S
01:10 “Mikė” N-7
07:25 “Nutrūkę nuo grandinės” (k)
08:15 “Vaikai šėlsta”
09:05 “Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai” (k)
10:05 “Geriau vėliau, negu
niekada” (k) N-7

10:55 “Katės ar šunys? Kas
geresnis”
13:15 Nikulino cirkas.
Auksinis sezonas
15:15 Policininkai ir
Robersonai
17:00 Visiškai slaptai N-7
18:45 Jazzu ir D. Montvydo
muzikinė dvikova “Red Bull
Soundclash”.
21:00 Kaubojai ir ateiviai
N14
23:00 Pasaulinis karas Z
(k) N14
01:00 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:50 Trys muškietininkai. Miledi kerštas (Trois
Mousquetaires II, Les-La
Vegeance). N-7. 1961 m.
Nuotykių filmas. Italija,
Prancūzija. Rež.: Bernard
Borderie. Vaid.: Gerard
Barray, Mylene Demongeot,
Perrette Pradier.
11:45 “Nusivylusios namų
šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Drakonų kova.
Super” N-7
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

trečiadienis
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 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.).
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 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina
geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Paskutinė karalystė 1 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:15 Dienos programa.
06:20 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7

10:25 KK2 Naujųjų belaukiant“
(k). N-7.
12:00 “Meilės sparnai”
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “ Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Keista Bendžamino
Batono istorija N-7
01:25 Dvasia šarvuose (k) N14
06:25 “Televitrina”.
06:40 “Tavo supergalia”. (kart.)
07:10 “Boltas” N-7 (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
11:00 “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 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Barbaras. Kario iškilimas”
N-14
22:25 “Vikinglotto”.

22:30 TĘSINYS “Barbaras. Kario
iškilimas” N-14
23:40 “Kvantikas” N-7
00:40 “Mikė” N-7
07:10 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “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 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 Griaustinio dienos N14
23:00 Kaubojai ir ateiviai (k) N14
01:05 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:45 Keturi muškietininkai N-7
11:45 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Saugokis meškinų”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7

2019 01 01
21:00 Midsomerio žmogžudystės X. Mirtis pasakiškame miestelyje N-7
22:55 “Mano lemties diena”
N-7
01:35 Naujametinis traukinys (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2018.
(kart.).
07:40 Mažasis princas N-7
(kart.).
09:25 Enya dainos. (kart.).
10:50 Žymiausių pasaulio magų apdovanojimai
„Mandrakes d‘Or 2017“
(kart.).
12:20 „Kaunas Talent
2018“.
13:30 Aviukas Šonas.
Filmas
15:00 Linksmuolis Baris ir
disko kirminai
16:15 Grizis ir lemingai
16:25 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
16:40 Džeronimas
17:05 Merūnas: itališkų
operų perlai.
18:30 „BrainStorm“ albumo
„About the Boy Who Plays
The Tin Drum“ pristatymas.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Mažasis Buda N-14
23:15 Viskas dėl šou N-14
00:30 Šventinis gala koncertas. (kart.).
06:20 “Televitrina”.
06:35 “Dvylika mėnesių”.
07:35 “Naujametinis vėjas”
(kart.)

07:50 “Mis Naujieji metai”
(kart.)
08:00 “Įsimylėti per
Kalėdas” N-7 (kart.)
09:40 “Kalėdinė meilė”
11:15 “Kol tu miegojai” N-7
(kart.)
13:15 “Kalėdos Kaslberių
pilyje”
14:55 “Kartą per šventes”
N-7
16:35 “Kalėdos Bugienių
gatvėje” N-7
18:15 “Vieną žiemos savaitgalį” N-7
20:00 “Pasaka apie carą
Saltaną”
21:00 “Šventės mažame
miestelyje” N-7
22:40 “Šventinė porelė”
N-7
00:15 “Šeima šventėms”
N-7 (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 “Aš, Frankenšteinas”
N-14
22:40 “Gaudynės” N-7
23:40 “Daktaras Hausas”
N-14
00:35 “Svieto lygintojai”
N-7

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.20 „Pasaulio turgūs.
Atėnai“. N-7.
07.00 „Visa tiesa apie kalorijas“. N-7.
08.10 „Kaip bocmanas
nuotakos ieškojo“ N-7
10.20 Lietuvos komiko
vakaras. N-7.
11.10 „Pliusas“. N-14.
12.45 TV parduotuvė
13.00 „Mano tėtis Senis
Šaltis“ N-7
16.00 Žinio.
16.28 Orai.
16.30 „Mano tėtis Senis
Šaltis“ N-7
17.30 „Gluchariovas“ N-7
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ N-7
20.55 „Namas su lelijomis“
N-7
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Rževskis prieš
Napoleoną“. N-14.
00.10 „Parduodama sodyba“. N-7.

2019 01 02
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Midsomerio žmogžudystės
XI. Šūvis švintant N-7
22:55 “Karalienė Izabelė” N14
00:30 Midsomerio žmogžudystės
XI. Kruvinos vestuvės N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. (kart.).
07:00 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
07:15 Džeronimas
07:40 Linksmuolis Baris ir disko
kirminai (kart.).
08:55 Pasakojimai iš Japonijos 4
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto
Didžiojo) bažnyčia.
12:15 Istorijos perimetrai. 4 d.
Jūros vartai. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
14:00 Linija, spalva, forma. kart.).
14:25 Koncertuoja „Antikvariniai
Kašpirovskio dantys“ (kart.).
15:20 Pasakojimai iš Japonijos 4
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:15 Misija knygnešys.
18:50 Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. Pasvalio
„Pieno žvaigždės“ – Panevėžio
„Lietkabelis“.
21:00 Kultūros diena.
21:30 Agora N-14
23:35 Dokumentinė istorinė laida

„Lietuvos kolumbai“.
00:30 Dabar pasaulyje.
06:00 “Televitrina”.
06:10 “Pasaka apie carą Saltaną”
(kart.)
07:10 “Kartą per šventes” N-7
(kart.)
08:50 “Vieną žiemos savaitgalį”
N-7 (kart.)
10:35 “Šventės mažame miestelyje” N-7 (kart.)
12:10 “Šventinė porelė” N-7
(kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
N-7
20:00 “Šleivakojis”
20:10 “Miško scena”
20:25 “Medžiotojo sapnas”
20:35 “Na, palauk!”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Birželis sausio mėnesį”
N-7
22:40 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:45 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Filologyno berniukai”
(kart.) N-7
07:00 “Amerikos talentai” (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
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Jūrų pėstininkas.
Užnugaris” N-14
22:40 “Gaudynės” N-7
23:40 “Daktaras Hausas” N-14
00:35 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu .
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Gurovo bylos. Medžioklė
N-7
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ketvirtadienis 2019 01 03
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 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. (kart.).
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 Dviračio žinios.
23:00 Prieš audrą 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:25 KK2 (k). N-7.

10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Meilės sparnai”
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Šaunusis kapitonas.
Gyvenimas be taisyklių N14
00:45 Keista Bendžamino Batono
istorija (k) N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.)
N-7
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 “Alinanti misija” N-14

23:40 “Kvantikas” N-7
00:40 “Mikė” N-7
07:10 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “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 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 Mirties kelias N14
22:45 Griaustinio dienos (k) N14
00:40 “Nusikaltimų tyrėjai” (k) N-7
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 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi” .
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” 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.
22:50 Milžinas Halkas N-14
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 N-7 (kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7

10:25 KK2 (k). N-7.
10:55 Valanda su Rūta (k).
12:00 “Meilės sparnai”
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvūnų policija. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Geležinis žmogus N-7
23:25 Krikštatėvis II N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” N-7
07:55 “Farai”.
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 “Rio”. N-7
21:15 “Keršytojai. Altrono amžius”
N-14
00:00 “Juodosios raganos metai”
N-14
07:10 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “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 gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 NKL čempionatas. Jonavos
“Sintek” - Gargždų SC.
20:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
21:00 Adjutantas N14
22:45 Tarptautinis turnyras
“BUSHIDO KOK 2018 Vilnius” II
dalis. N-7.
01:10 Mirties kelias (k) N14
02:40 “Nusikaltimų tyrėjai” (k) N-7
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 “Drakonų kova. Super” N-7
13:30 “Tinginių miestelis”
14:00 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:25 “Pasisvėrę ir laimingi”
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
23:55 Įkalinta N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2018. (kart.).

19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Paryžiaus paslaptys. Mulen
Ružo paslaptis N14
22:50 “Karalienė Izabelė” N14
00:20 Midsomerio žmogžudystės
XI. Šulinys N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2018. (kart.).
07:20 Pažinimo džiaugsmas. Ar
gyvūnai geba jausti?
07:50 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
08:05 Džeronimas
08:30 Į sveikatą! (kart.).
08:55 Pasakojimai iš Japonijos 4
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. Gertrūdos
(Marijonų) bažnyčia.
12:15 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“. (kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Merūnas: itališkų operų
perlai (kart.).
15:25 Pasakojimai iš Japonijos 4
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Misija knygnešys.
18:50 Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. Prienų
„Skycop“ –Klaipėdos „Neptūnas“.
21:00 Kultūros diena.
21:20 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. Gertrūdos
(Marijonų) bažnyčia. (kart.).
21:30 Jaunasis Popiežius N-14
23:15 Anapus čia ir dabar.

24:00 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto
Didžiojo) bažnyčia. (kart.).
06:40 “Televitrina”.
06:55 “Šleivakojis” (kart.)
07:05 “Miško scena” (kart.)
07:20 “Medžiotojo sapnas” (kart.)
07:30 “Na, palauk!”. (kart.)
07:40 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:50 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:50 “Tėvelio dukrytės” (kart.) N-7
09:50 “Gardu Gardu”.
10:20 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:15 “Birželis sausio mėnesį” N-7
(kart.)
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Nanetės vaikystė”. (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
20:15 “Drąsuolis šaunuolis”
20:35 “Na, palauk!”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”..
21:00 “Penelopė”
23:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
01:15 “TV Pagalba”. N-7
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 “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 “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
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Taksi 2” N-7
22:40 “Gaudynės” N-7
23:35 “Daktaras Hausas” N-14
00:40 “Svieto lygintojai” N-7

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Čempionai.
07.30 4 kampai.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
00.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“
N-7.

2019 01 04
07:05 Už kadro. (kart.).
07:35 Grizis ir lemingai
07:50 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
08:05 Džeronimas
08:30 Garsiau. Muzikinė laida.
(kart.).
09:00 Pasakojimai iš Japonijos 4
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo pas Elžbietą
(Pažaislio) bažnyčia.
12:15 7 Kauno dienos (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:15 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
13:40 Dūšelės. Grupės „Skylė“
koncertas (kart.).
15:15 Pasakojimai iš Japonijos 4
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:25 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:20 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis.
Tapybos mokyklos „Rinpa“
keturių šimtų metų istorija. Vėjo ir
Griaustinio dievų paveikslas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Pasikalbėk su ja N-14.
23:20 Tomo Sinickio koncertas.
00:15 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Drąsuolis šaunuolis” (kart.)

07:05 “Na, palauk!”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” kart.)
N-7
08:30 “Tėvelio dukrytės” (kart.)
N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”.
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Penelopė” (kart.)
12:55 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:25 “Nanetės vaikystė”. (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės”. N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Apie mamutuką”
20:10 “Polkanas ir Šavka”
20:25 “Sniego takeliai”
20:35 “Na, palauk!”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Džoja” N-7
23:15 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
01:15 “TV Pagalba”. N-7
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 Eurolygos rungtynės .
“Kauno “Žalgiris” - Maskvos
“CSKA”.
00:00 “Jūrų pėstininkas.
Užnugaris”.

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
09.00 „Namas su lelijomis“ N-7
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su lelijomis“ N-7
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“
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 Snieguolė. Gražiausia
iš visų
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gyvūnų jaunikliai.
Vandens gyvūnų jaunikliai
12:50 Sniego vilkų šeimyna
ir aš
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 „Eurovizija 2019“.
Nacionalinė atranka.
23:00 Miestiečiai N-14
00:55 Milžinas Halkas N-14
(kart.).
06:20 Dienos programa.
06:25 “Madagaskaro pingvinai”
(k)
06:50 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
07:15 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:40 “Neramūs ir triukšmingi”
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:40 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:05 “Ogis ir tarakonai”

09:35 Rango
11:50 Kempiniukas
Plačiakelnis 2
13:35 Šunų viešbutis
15:40 Lesė
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Užburtoji Ela
21:20 Puertorikiečiai Paryžiuje
N14
23:00 Kai šėlsta mamos S
00:40 Krikštatėvis II (k) N14
N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 NAUJAS SEZONAS
“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 “Kelionių panorama”.
11:00 “Aštuonkojis Dipas” N-7
12:45 “Makfarlandas, JAV” N-7
15:10 “Simpsonai” N-7
15:40 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Naktis muziejuje” N-7
21:45 “Bado žaidynės” N-7
00:30 “Regresija” N-14
07:05 “Vaikai šėlsta” (k)
08:45 Sveikatos ABC televi-

trina.
09:00 Ultimate Strongman
Pasaulio čempionatas.
10:40 “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
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Juventus
- Rytas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Detonatorius N14
23:45 Anakonda 2. Kruvinosios
orchidėjos beieškant N14
01:30 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Akloji” (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”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 Prieblanda. Tėvai ir
vaikai N14
23:00 Senoji mokykla S
00:50 Įkalinta (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.

2019 01 05
06:05 Duokim garo!
07:30 Misija: Vilnija.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Engelbert Humperdinck.
Opera „Jonas ir Greta“.
13:40 Dainuoju Lietuvą. (kart.).
14:00 Bravo! 2
15:00 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. Prancūzijos
rinktinės istorija.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:10 Neokupuotas.
19:00 Žmogus su laiko žyme.
Vytautas Laurušas.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Saldi laisvė N-14
22:45 Šventinis gala koncertas.
00:20 Dabar pasaulyje.
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Reindžeris Robas”
08:00 “Karaliaus Babaro ir
drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Nanetės vaikystė”.
09:00 “Benas Tenas”.
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Lego Nindžago”.
11:00 “Apie mamutuką” (kart.)
11:10 “Polkanas ir Šavka”
(kart.)
11:25 “Sniego takeliai” (kart.)
11:35 “Na, palauk!”. (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-

kiai”. (kart.)
12:00 “Reindžeris Robas”
13:00 “Taisiukai”.
14:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Tavo augintinis”.
15:30 “Menų sala”.
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių”
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Apylanka į laimę” N-7
20:00 “Pirmą kartą arenoje”.
20:10 “Glaša ir ragana”
20:25 “Snieguolė”
20:35 “Na, palauk!”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Auroros Tygarden detektyvai. Tikros žmogžudystės”
N-7
22:35 “Džoja” N-7 (kart.)
00:55 “Apylanka į laimę” N-7
(kart.)
06:10 “Televitrina”.
06:30 “Jukono vyrai” (kart.) N-7
07:30 “Plėšrūnai pavojuje”
(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” -7
12:00 “Moterų krepšinio
lygos rungtynės. Ukmergės
“Vilkmergė” - Šiaulių
“Universitetas”.
14:00 “Žvejo nuotykiai”
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 “Nesunaikinamieji” N-14
00:00 “Taksi 2” N-7 (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 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
11.00 „Jaunasis Morsas“.
N-7.
13.00 „Šeimininkė“ N-7
15.10 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
15.35 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
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.

Išleistas naujas žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“
numeris
Konsteliacijos - įtaigus spektaklis ar
psichoterapijos metodas

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas
raides.

Apskrities savivaldybėse bus bent
vienas naujas meras

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

Anykščiuose ieškodavo vaikystės
šviesos

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).
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2019 metų horoskopas
AVINAS. Pirmasis 2019 m.
ketvirtis yra labai palankus keisti darbą, pradėti lankyti kursus ar
imtis nuosavo verslo. Net ir tada,
jei jus kankins abejonės, nebijokite žengti ryžtingo žingsnio, nes tai
turės didelę įtaką jūsų asmeninei
sėkmei. Jei planuojate investuoti,
tam labiausiai tinkamas bus 2019
m. vasario mėnuo. Pirmojoje metų
pusėje gali atsirasti neplanuotų išlaidų, tačiau nėra reikalo nerimauti – darbštūs Avinai visada randa
būdų, kaip išvengti pinigų trūkumo. Antroji metų pusė finansiškai
bus stabilesnė, tikėtina, kad jums
pavyks padidinti pajamas ir pinigų trūkumo nebejausite. 2019 m.
Avinams rekomenduojama daugiau dėmesio skirti savo mitybai,
ypač kovo–liepos mėnesiais. Net
ir tada, kai būsite labai užsiėmę
(tikėtina, kad taip ir bus), venkite
nesveikų užkandžių. Jeigu prastai
pasijustumėte, atidėkite darbus į
šalį ir apsilankykite pas gydytoją.
Taip pat Avinams rekomenduojama būti atsargesniems – 2019 m.
bus didesnė traumų ir nelaimingų
atsitikimų rizika. Nors ateinančiais
metais įvairios veiklos jums tikrai
netrūks, patartina bent kartais sulėtinti tempą ir skirti laiko vien
tik sau: pasivaikščiojimas gryname ore ar gulėjimas vonioje leis
jums susidėlioti mintis ir svarbius
sprendimus galėsite priimti kur kas
paprasčiau.
JAUTIS. 2019 -ieji bus itin produktyvūs, tiek siekiant darbinių
karjeros aukštumų, tiek apčiuopiamos naudos iš investicinių projektų. Jei šiuo metu siekiate aukštojo
mokslo, galimai turėsite progą
išvykti į užsienį, kur įgausite neįkainojamos patirties. Santykiai su
šeima ir partneriu žydės tarsi gėlė.
Jaučiui horoskopas pranašauja
daug naudos darbinėje veikloje atnešiančius metus bei atsiveriančias
galimybes realizuoti asmenines,
ilgai brandintas idėjas. Būsite itin
aktyvūs. Jaučiams ateinančiais metais siūloma susidėlioti prioritetus
ir susikoncentruoti būtent ties jais.
Tai pats palankiausias metas kurti
planus ir juos įgyvendinti gaunant
daugiausiai naudos. Atiduokite
visą save, o rezultatai atpirks visą
įdėtą triūsą. Stenkitės nenutolti
nuo realybės ir nepasiduoti spontaniškiems sumanymams. Jei praeiti
metai neatnešė daug džiaugsmo,
tai 2019 -aisiais pasijusite tarsi
naujai gimę, palaiminti aukštesnių
jėgų. Šiais metais skinsite praeities
sunkaus darbo vaisius.
DVYNIAI. Norėsite pokyčių.
Tikėtina, kad ieškosite galimybių
keisti darbo sritį ar tiesiog bandysite rasti geriau apmokamą darbą.
Karjeros pokyčiams palankiausi
bus sausio–balandžio mėnesiai,
todėl savo planų rekomenduojama ilgai neatidėlioti. Vis dėlto teigiamų pokyčių finansinėje srityje
bus galima tikėtis tik antroje metų
pusėje, tad iki tol geriausia neplanuoti stambių pirkinių ar didelių
finansinių įsipareigojimų. Metų
pradžioje rekomenduojama grąžinti skolas, kiek įmanoma labiau
riboti savo išlaidas, o balandžio–
gegužės mėnesiais gali tekti dar
labiau susiveržti diržus. Metai bus
itin sėkmingi menininkams, kurie
tikrai ras būdų, kaip save realizuoti. Kūrybinis įkvėpimas lydės ištisus metus, todėl galėsite džiaugtis
puikiais darbo rezultatais. 2019 m.

Dvyniams puikiai seksis realizuoti įvairias savo idėjas – net ir tas,
kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo
beprotiškos. Svarbiausia, kad pradėti darbai nebūtų atidedami į šalį
ir jiems skirtumėte pakankamai
dėmesio ir laiko. Nors ateinančiais
metais veiklos netrūks, Dvyniai
ras laiko ir būdų atsipalaiduoti, ir
tai bus tik į naudą jų savijautai ir
sveikatai. Šio Zodiako ženklo atstovams ypač svarbu saugoti savo
sveikatą rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, kai bus didesnė traumų rizika.
VĖŽYS. Vėžiams būdingas
prigimtinis jautrumas, intuicija,
kas ateinančiais metais pasitarnaus siekiant finansinės gerovės
ar reikšmingo pakilimo karjeros
laiptais. Tie, kas turi pastovų darbą
sulauks vertingos rekomendacijos,
o sunkus triūsas neabejotinai atves
į pelnytai užsitarnautą sėkmę. Turintiems savo verslą irgi nusimato
neblogos perspektyvos sulaukiant
padidėjusių pardavimų, žinoma,
atsiliepsiančiu ir didesniu įmonės
pelnu. Atsivers durys į naujas rinkas, galima išsiplėsite, sulauksite
partnerių. Viskas, ko reikia, tai
kryptingas būsimų žingsnių planavimas. Kalbant apie santykius,
palankiausi periodai laukia nuo
sausio iki kovo bei nuo spalio iki
gruodžio. Šiais metais Vėžiams
palanku sudaryti santuoką, susižadėti. Ateinančiais metais Vėžiai
gali įsigyti naują automobilį, būstą
ar bent jau sėkmingai parduoti dabartinį turimą nekilnojamąjį turtą.
Pagaliau užbaigsite vykdomus
būsto renovacijos darbus. Turėtų
pagerėti ir santykiai su šeima, kas
leistų pasijusti kur kas geriau nei
iki šiol. Bendroje perspektyvoje,
visi 2019 -ieji turėtų būti kupini
geros nuotaikos ir naujų idėjų. Prie
šių pozityvių emocijų gan stipriai
prisidės kažkas iš jūsų šeimos,
deja, atsidėkoti tuo pačiu gali ir
nepavykti, mat būsite visiškai susitelkę į būsimus darbus.
LIŪTAS. 2019-ieji Liūtui žada
nemažai netikėtumų, todėl būkite
nusiteikę bet kam. Kiaulės metais
šio Zodiako ženklo atstovams rekomenduojama daugiau dėmesio
skirti sau ir savo artimiesiems, o
visa kita gali ir palaukti. 2019 m.
bus galima užglaistyti senus nesutarimus, susitikti su seniai matytais
bičiuliais bei užmegzti naujų pažinčių. Liūtams ateinantys metai
žada tikrai daug malonių akimirkų, tačiau tik tuomet, jei turėsite
noro dažniau išeiti iš namų ir iš...
biuro. Jei esate pratę dirbti viršvalandžius, pagalvokite, ar tai tikrai
būtina. Jei daugiau laiko skirsite
sau ir savo šeimai, jausitės labiau
pailsėję, taigi, darbai bus atliekami
kur kas greičiau ir įdedant mažiau
pastangų. Žvaigždės žada, kad
produktyviausias laikotarpis bus
nuo birželio iki lapkričio, taigi,
jei planuojate imtis naujų darbų ar
įgyvendinti senus sumanymus, šis
laikotarpis tam labai tiks. Būsite
labai entuziastingi, tačiau pasistenkite neperdegti, be to, 2019 m. nerekomenduojama priimti skubotų
sprendimų. Liūtų finansinė padėtis 2019 m. išliks tokia pat, kokia
buvo praėjusiais metais.
MERGELĖ. 2019 –aisiais horoskopas pataria ruoštis tiek sėkmei, tiek ir nuopuoliams, bet kiekviena nesėkmė padeda patobulėti,

taiga nusiminti tikrai neverta. Nuo
metų pradžios iki balandžio, darbinėje veikloje laukia produktyvesnis etapas. Tai pasireikš padidintu
atlyginimu ar išaugusiu pelnu, jei
turite nuosavą verslą. Mintys suksis apie kokią nors kelionę ar bent
trumpą išvyką toliau nuo namų.
Galimai pavyks išspręsti rūpesčius
dėl nuosavybės ar paveldėjimo
teisių. Mergelėms būdingas praktiškumas bei analitinis mąstymas
ateinančiais metais tikrai pasitarnaus. Nepaisant neryžtingumo,
dažniausiai pasiseks priimti tvirtus
ir teisingus sprendimus. Didžiausi
iššūkiai karjeroje laukia nuo balandžio iki rugpjūčio. Gali kilti
rūpesčių asmeniniame gyvenime.
Ateinančiais metais patariama susilaikyti nuo per didelio išlaidavimo, rizikingų finansinių operacijų.
Nuo rugpjūčio iki metų galo galimi
pokyčiai profesinėje srityje bei asmeniniame gyvenime. Įprastos užduotys kels daugiau streso, o pagal
planą nesidėliojantys įvykiai tik
padidins įtampą. Kol būsite suinteresuotas palaikyti gerus santykius
su aplinkiniais, viskas klostysis
gana palankiai, bet gegužės- rugsėjo mėnesiais galite pasijusti nutolę nuo anksčiau svarbiais laikytų
žmonių.
SVARSTYKLĖS. Tai bus asmeninio tobulėjimo metai. Palanku
užsiimti nauja veikla, keisti karjeros kryptį ar kelti kvalifikaciją. Visi
darbai, kurių imsitės ateinančiais
metais, vyks sklandžiai ir be didelių pastangų, todėl pasinaudokite
šia galimybe. Jei planuojate keisti
darbą, tam palankiausias bus rugpjūtis. Šį mėnesį taip pat palanku
įgyvendinti naujus sumanymus bei
pabaigti senus darbus. Gali atrodyti, kad visi yra nusiteikę jums pagelbėti, tačiau būkite atsargūs – ne
visi bus vedami vien tik geriausių
ketinimų. Finansinė situacija bus
gan gera, tačiau gegužės–birželio
mėnesiais vertėtų riboti savo išlaidas, vengti nebūtinų pirkinių.
Taip pat šiuo laikotarpiu patartina
saugotis ilgapirščių, venkite nešiotis dideles pinigų sumas, vertingus
daiktus geriau palikite namuose.
Antroje metų pusėje turėsite galimybę padidinti asmenines pajamas, tikėtina, kad rasite atsakymą,
kodėl anksčiau nepavykdavo uždirbti daugiau. Taip galėjo nutikti
ir dėl kvalifikacijos stokos, todėl
pasvarstykite apie jos kėlimo galimybes. Rugsėjo pabaigoje piniginė
gali gerokai pastorėti, ir tai nebūtinai bus sunkiu darbu uždirbti pinigai. Galbūt laimėsite loterijoje,
o gal paveldėsite nemažą pinigų
sumą... Vis dėlto krūvai loterijos
bilietų tikrai nereikėtų švaistyti pinigų – sėkmė šypsosis toms
Svarstyklėms, kurios mažiausiai to
tikėsis.
SKORPIONAS. 2019-ieji žada
savus privalumus ir gyvenimo
pamokas, kurias teks išmokti savarankiškai. Bene pastebimiausi
pokyčiai nusimato karjeros srityje, mat palanki Jupiterio padėtis
leidžia tikėtis nemenkos naudos.
Metų pradžia turbūt pats sėkmingiausias laikas, kai Saulė su Merkurijumi bei Venera su Jupiteriu
sudarys idealias sąlygas gauti tai,
ko trokštate. Metas palankus ir norint pakeisti savo mitybos įpročius,
pradėti sportuoti. Laikotarpis tarp
birželio 21 ir liepos pradžios nėra
palankus priimant svarbius spren-

dimus, galite nepastebėti mažų, bet
labai reikšmingų smulkmenų. Tuo
pačiu tikėtina, kad jausitės kiek
apatiški, susierzinę. Neigiamos
emocijos gali atsiliepti ir sveikatos
būklei, todėl įsiklausykite į vidinį balsą. Metų bėgyje tikriausiai
atsiras poreikis išvykti į kelionę.
Galite susidomėti dvasiniu tobulėjimu ir tam skirti nemažai laiko
bei finansinių išteklių. Rūpesčių
gali sukelti artimo šeimos nario ar
vaikų sveikatos būklė. Visgi, metai
bus dėkingi ir už visą, praeityje
įdėtą triūsą būsite apdovanoti su
kaupu. Darbinėje aplinkoje jausitės pastebėti, įvertinti vadovybės,
o tai tik padidins norą judėti toliau,
pateisinti nepakeičiamo darbuotojo vardą. Neblogos perspektyvos
nusimato verslu užsiimantiems
Skorpionams. Kils gerų idėjų, padidės klientų srautai, išaugs įmonės pelnas. Laukia išties malonūs
įvykiai. 2019 -aisiai jausitės tarsi
gimę po laiminga žvaigžde. Turėtų išsispręsti visi įstrigę klausimai,
susiję su paveldėjimo teisėmis,
dokumentų tvarkymu. Pasieksite
pergalę teisminiuose procesuose.
Sveikas gyvenimo būdas Skorpionams irgi visiškai nepamaišytų.
ŠAULYS.
Rekomenduojama
atsisakyti nereikalingos veiklos
ir susitelkti tik į tai, kas būtina ir
kas iš tiesų teikia džiaugsmą. Jei
anksčiau vis skųsdavotės laiko trūkumu, Kiaulės metais ši problema
jau nebus tokia aktuali. Pirmąjį
metų ketvirtį palanku mokytis
naujų dalykų, tobulinti turimus
įgūdžius, mokytis užsienio kalbų.
Šauliams, planuojantiems keisti
karjeros kryptį, tam palankiausias
metas bus nuo balandžio iki rugpjūčio. Metų pradžioje gali atrodyti, kad viskas stovi vietoje ir net
tuomet, kai įdedama tikrai daug
pastangų, rezultatas yra ne toks,
kokio tikimasi. Viskas turėtų pasikeisti kovo–balandžio mėnesiais,
tačiau iki tol gali tekti gerai paplušėti. Nuo rugsėjo mėnesio būsite
kur kas optimistiškiau nusiteikę,
tikrai rasite būdų, kaip praskaidrinti savo niūrią kasdienybę, o įvairių
džiuginančių dalykų tikrai netrūks.
Pirmoje metų pusėje rekomenduojama grąžinti skolas ir vengti
didelių finansinių įsipareigojimų.
Iki gegužės mėnesio galite skųstis
prastesne finansine situacija, tačiau viskas pasitaisys antroje metų
pusėje. Rugsėjo mėnesį Šauliams
žvaigždės žada didesnes karjeros
galimybes bei didesnį darbo užmokestį, tačiau labai svarbu tai, kad
nepraleistumėte savo progos.
OŽIARAGIS. Žadama daug
permainų. Gyvenimas nušvis kitomis, ryškesnėmis spalvomis, o
pokyčiai asmeniniame gyvenime ir
karjeroje jus pasieks septynmyliais
žingsniais. Ožiaragis apibūdinimas
kaip ambicinga, atkakli ir visada
nusiteikusi padėti draugui asmenybė. Kadangi pasižymite neeiliniu
darbštumu, pats metas būtų pagalvoti apie ateities perspektyvas.
Mažiau kalbų, daugiau darbų! Racionalus mąstymas, įgyvendinamų
tikslų išsikėlimas, atidumas- visada pasiteisins. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kur investuojate savo
santaupas. Galbūt planuojate įsigyti būstą? Erdvesnes patalpas biuro
perkėlimui? Atrodo, kad būsimas
išlaidas pavyks padengti su tarsi
iš dangaus nukritusiu laimėjimu
loterijoje ar neplanuotai išaugusiu

pelnu. Labiausiai tikėtina, kad investuosite į tam tikrą nekilnojamąjį
turtą. Ožiaragiams metus patartina
pradėti atsikratant žalingų įpročių
ar nesveikos mitybos. Užsiimkite
mėgiama fizine veikla. Nepasiduokite partnerio spaudimui ar perdėtai kritikai, nes jūs esate nusipelnę
gyventi taip, kaip visada svajojote.
Darbinėje veikloje galite pasižymėti savo kūrybiškomis idėjomis.
Neišlaidaukite dalykams, kurių
užsigeis akys, nes horoskopas
pranašauja nepamatuotų išlaidų
tikimybę metų viduryje. Stenkitės
kontroliuoti savo norus, atsargiai
elkitės su pinigais. Atminkite, nemokamų pietų nebūna!
VANDENIS. 2019-ųjų pradžia
Vandeniui nebus lengva – gali būti,
kad jus pasieks netikėtos naujienos,
kurios tikrai nedžiugins. Neišsigąskite – tikrai rasite sprendimų, kaip
būtų galima ištaisyti susiklosčiusią
situaciją, ir tai padaryti nebus labai
sunku. Didesnės sėkmės gali tikėtis menininkai – tikėtina, kad jums
pavyks įgyvendinti savo svajones
ar net gerokai padidinti gaunamas
pajamas. Pirmąją metų dalį būsite
labai užsiėmę, tačiau finansinė padėtis išliks tokia pati, kokia buvo
pastaruosius dvejus metus. Jei planuojate investuoti ar pradėti nuosavą verslą, žvaigždės rekomenduoja
palaukti antros metų pusės. 2019
m. Vandeniams patartina nesiskolinti pinigų ir vengti nebūtinų išlaidų. Ateinančiais metais pinigų taupymas nepareikalaus labai didelių
pastangų, tad rekomenduojama kas
mėnesį atsidėti bent nedidelę dalį
atlyginimo. Kiaulės metai Vandeniams bus palankūs naujų pažinčių mezgimui bei susitikimams su
seniai matytais bičiuliais. Jei planuosite kelionę, tam labiausiai tiks
lapkričio mėnuo – šiuo laikotarpiu
galėsite pelnytai pailsėti nuo kasdienių darbų.
ŽUVYS. Aplinkinius žavėsite savo įgimtu intelektualumu ir
meniška prigimtimi. Ateinančiais
metais jausitės ypač išmintingi, bet
jokiu būdų nepameskite galvos ir
netapkite egoistais! Gali tekti patarinėti aplinkiniams. Horoskopas
pranašauja, kad Žuvims pavyks
visiškai išnaudoti savo potencialą. Žmonės jus vertins ir priims
tokius, kokie esate, laikys įkvėpimu, pavyzdžiu miniai. Galimi
netikėti įvykiai, kurie pareikalaus
daugiau susitelkimo bei drąsos
priimant lemtingus sprendimus.
Net tamsiausias tunelis galop atveda į šviesą! Po ilgo ir sunkaus
etapo, sulauksite pelnytos sėkmės,
svajonių išsipildymo ir itin vaisingo derliaus. Metai ypač palankūs
kurti naujus ateities planus, keistis
visomis prasmėmis. Iki dabar turbūt kankinotės nežinodami kas jūs
ir kokia jūsų misija. Visi atsakymai
laukia čia pat, už kampo. Pagaliau
suprasite ko trūko iki pilnavertiško
gyvenimo, leidžiančio patirti visišką ramybę, komfortą. Žinoma, tam
reikės laiko ir dar galimi šiokie tokie nesklandumai. Nepaisant pakilimų ir nuopolių sugebėsite išlaikyti šaltą protą. Sunkus darbas duoda
rezultatų! Galbūt teks pasijusti
sutrikusiems, bet nesijaudinkite,
sulaukus paramos iš šalies pavyks
greitai sugrįžti į senas vėžes. 2019
-aisiais susitelkti rekomenduojama
Žuvims, kurių pagrindinis tikslas šiuo metu su mokslu susijusių
aukštumų siekimas. Negudraukite ir rimtai susitelkite į studijas,
nes pasiduodami tinguliui labai
pakenksite tolimesnėms karjeros
perspektyvoms.
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2018-ieji „Anykštos“ puslapiuose

spektras
Kalba. Vyriausybė ketvirtadienį
nusprendė teikti Seimui pataisas, numatančias stipresnį lietuvių kalbos
mokymą tautinių mažumų vaikams.
Siūloma nustatyti, kad tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymui lietuvių
kalba būtų skiriamos ne mažiau kaip
penkios valandos per savaitę. Šiuo
metu Švietimo įstatyme nustatyta,
kad priešmokyklinio ugdymo programoje mokymui lietuvių kalba
skiriamos ne mažiau kaip keturios
valandos.
Algos. Vyriausybė ketvirtadienį
galutinai apsisprendė nuo kitų metų
dešimtadaliu didinti ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų algas. Iš viso tai valstybei papildomai kainuos 13,4 mln. eurų, šios
lėšos numatytos kitų metų biudžete.
Ikimokyklinis ugdymas vyksta vaikams nuo vienerių iki penkerių ar
šešerių metų, o priešmokyklinis –
nuo penkerių arba šešerių metų. Ministrų kabinetas taip pat apsisprendė
dėl papildomo finansavimo švietimo
pagalbai. Kitąmet numatytas 3 eurų
mokiniui finansavimas prevencinėms programoms įgyvendinti, o iš
viso švietimo pagalbai skiriama lėšų
suma didinama nuo 57 iki 70 eurų
mokiniui.
Kyšiai. Tuomečiai ūkio ministras
Viktoras Uspaskichas, viceministras
Anicetas Ignotas, buvęs „Lietuvos
energijos“ vadovas Rymantas Juozaitis, buvęs Lietuvos elektrinės
vadovas Pranas Noreika ir dar keturi
aukšto rango energetikai iš Prancūzijos inžinerijos milžinės „Alstom“
galėjo gauti beveik 5 milijonų eurų
kyšių. Pinigų jie galėjo gauti už tai,
kad „Alstom“ laimėtų du 240 mln.
eurų vertės elektrinės atnaujinimo
konkursus, teigiama Didžiosios Britanijos sunkaus sukčiavimo tyrimų
biuro baigtame tyrime. Prieš savaitę
Londone nuosprendžius išgirdo trys
kyšių davėjai iš „Alstom“ ir jos padalinio Švedijoje, o galimi gavėjai
buvo tik įvardinti. Lietuvoje įtarimai
pareikšti tik vienam asmeniui – R.
Juozaičiui.
Tyrimas. Keturi iš dešimties vyresnių nei 15 metų gyventojų mano,
kad 2018-ieji jiems asmeniškai buvo
sėkmingi, o triskart mažiau žmonių
besibaigiančius metus įvertino kaip
nesėkmingus, rodo „Lietuvos ryto“
užsakymu atlikta apklausa. 39 proc.
apklausos dalyvių nurodė, kad šie
metai jiems buvo sėkmingi, 13 proc.
– kad nesėkmingi. Pastarąjį dešimtmetį tai sėkmingiausi gyventojams
metai. 2017-uosius kaip sėkmingus
buvo nurodę 34 proc. respondentų,
kaip nesėkmingus – 16 procentų.
Stringa. Čikagos federalinis teismas, nagrinėjantis Lietuvos prašymą
išduoti buvusią Seimo narę Neringą
Venckienę, tapo vienu iš keleto JAV
federalinių teismų, turėjusių sustabdyti šalies vyriausybės vardu iškeltų
civilinių bylų nagrinėjimą, tęsiantis
valstybinių institucijų daliniam uždarymui. Vyriausiasis federalinis
teisėjas Rubenas Castillo trečiadienį
paskelbė nurodymą dviem savaitėms
sustabdyti visų tokio tokio pobūdžio
bylų nagrinėjimą dėl praeitą savaitę
prasidėjusio vyriausybės uždarymo.
Šis nurodymas taikomas ir byloms
dėl prieglobsčio suteikimo bei ekstradicijos, įskaitant N. Venckienės
bylą.
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Paskutiniame 2018-ųjų metų „Anykštos“ numeryje apžvelgiame svarbiausius besibaigiančių metų įvykius. Trumpai apie tai,
kas Anykščiuose įvyko 2018-aisiais.
Rūmai. Nuo sausio 1-osios
Anykščių rajono apylinkės teismas tapo Utenos apylinkės teismo
Anykščių rūmais. Darbą prarado
keli aptarnaujančio personalo darbuotojai.

„Jara“. Sausio 3-ąją pranešta,
kad uždaroma 18 metų K.Ladigos
gatvėje veikusi maisto prekių parduotuvė „Jara Jums“. Vėliau patalpos buvo išnuomotos automobilių
detalių parduotuvei.

keleivius vežti tapo pavojinga, nes
ties Žažumbrio ąžuolu geležinkelio
bėgių pylime atsirado nuošliaužos.
Traukinukas į Rubikius nevažiavo
visą turistinį sezoną.
Chemija.
Gegužės
19-ąją
„Anykšta“ rašė, jog buvusio
Anykščių rajono tarybos nario,
ūkininko Remigijaus Pečiukėno
sandėliuose rasta nelegali, Europos
Sąjungoje draudžiama chemija.
Kelionė I. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis gegužės 24-28
dienomis viešėjo Gruzijoje. Oficialioje Anykščių rajono savivaldybės
delegacijoje buvo ir mero sekretorė Jurgita Povilaitienė.
Pensija II. Gegužės 31-ąją iš
darbo pasitraukė UAB „Anykščių
vandenys“ direktorius Arvydas
Katuoka. Įmonės laikinuoju vadovu buvo paskirtas direktoriaus
pavaduotojas, buvęs Anykščių rajono meras Alvydas Gervinskas.
A.Gervinskas laikinuoju UAB
„Anykščių vandenys“ vadovu yra
iki šiol. Jis daugiau nei pusę metų
buvo ir Anykščių rajono tarybos
nariu, tačiau prieš Kalėdas VRK,
gavusi skundą, A.Gervinsko, kaip
Anykščių rajono tarybos nario,
įgaliojimus nutraukė.

Premija. Sausio 14-ąją, Valdovų rūmuose, vyko Anykščių krašte
gyvenusios disidentės, vienuolės
Nijolės Sadūnaitės pagerbimo
renginys. Dieną prieš tai Lietuvos
Respublikos Seime jai buvo įteikta
Lietuvos laisvės premija.
Šilta. Sausio viduryje Anykščių
šv.Mato bažnyčioje pradėjo veikti
šildymo sistema. Geoterminio šildymo įrengimas kainavo apie 50
tūkst. eurų. Dalį lėšų skyrė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų
fondas.
Pensija I. Kovo 2-ąją iškilmingai į pensiją išlydėtas garsiausias
Anykščių policininkas - šuo Ūkas.
Su Ūku pareigūnai atsisveikino po
Anykščių rajono policijos komisariato 2017 metų veiklos ataskaitos.
Ūkas 10 metų ieškojo narkotikų
ir nusikaltėlių bei gelbėjo žmones
dalyvaudamas dingusių asmenų
paieškose.
Įkliuvo. Balandžio 11-ąją neblaivus darbe įkliuvo Utenos
apylinkės prokuratūros Anykščių
padalinio prokuroras Vigandas Jurevičius. Vėliau prokuroras atleistas iš darbo.
Netektis. Balandžio 11-ąją po ilgos ir sunkios ligos užgeso 59-erių
metų Virginijos Krikštaponienės
gyvybė.

Bėgiai. Gegužės 2-ąją pranešta, kad atšaukiami siauruko reisai
iš Anykščių siaurojo geležinkelio
stoties į Rubikius. Šiuo maršrutu

Gaidys. Liepos 7-ąją sunkiosios muzikos festivalio „Devilstone“ organizatorių iniciatyva ant
daugiabučio sienos, virš buvusios
„Vorutos“ parduotuvės pradėtas
piešti gaidys. Per savaitę belgų
menininkas DZIA atliko savo darbą, o gaidys ant daugiabučio sienos
dar kelis mėnesius buvo anykštėnų
diskusijų objektu.

iš darbo atleistas laikinasis UAB
Anykščių komunalinis ūkis vadovas Jonas Žukauskas. Savivaldybės administracijos direktoriaus
Audroniaus Gališankos buvęs grupiokas J.Žukauskas komunalininkų laikinuoju vadovu išbuvo vos
devynis mėnesius. Netekęs darbo
jis kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmus, prašydamas jį
grąžinti į darbą ir priteisti neturtinę
žalą. Teismas sprendimą skelbs po
Naujųjų metų.

„Biboilteka“. Pusę metų Anykščių L. ir S.Didžiulių bibliotekos
fasadą puošė užrašas „Biboilteka“.
Liepos pabaigoje daug diskusijų sukėlusiame užraše nuspręsta
raides surikiuoti taip, kaip ir dera
skaityti įstaigos pavadinimą.
Konkursas. Liepos 27 dieną
įvyko Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
konkursas, kurį laimėjo ne gydytoja iš Panevėžio Sonata Steniulienė.
Konkurse dalyvavęs Anykščių poliklinikos vedėjas, chirurgas Kęstutis Jacunskas užėmė trečiąją vietą.
Jį aplenkė ne tik S.Steniulienė, bet
ir dar viena ne gydytoja iš Panevėžio. Buvusi ilgametė Anykščių
PSPC direktorė Zita Neniškienė
liko dirbti šioje įstaigoje šeimos
gydytoja.

Kelionė II. Liepos viduryje
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis bei Anykščių turizmo ir
verslo informacijos centro laikinoji vadovė Kristina Beinorytė vyko
į Kiniją. Merui per savo kadenciją
šis vizitas į Kiniją buvo antrasis.
Baigiantis metams į Anykščius
kinai atvyko atsakomojo vizito.
Anykščiai su vienu Kinijos miestu
pasirašė bendradarbiavimo sutartį,
kurioje numatomas bendradarbiavimas tarp savivaldybių, pradedant
žemės ūkiu, baigiant turizmu.
Pagarba. Liepos 21-ąją, per
Anykščių miesto šventę Anykščių
garbės piliečiu paskelbtas aktorius
Ferdinandas Jakšys, kilęs iš Svėdasų krašto.
Atsisveikino. Liepos pabaigoje

Pagavo. Liepos 28-ąją neblaivus
už vairo įkliuvo Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas.
Seniūnas „įpūtė“ 0,7 prom., jis
neblaivus vairavo ne darbo metu.
Greit po šio įvykio seniūnas susirgo. Iki pat šio laiko „Anykšta“

neturi duomenų, kad seniūnui nedarbingumo laikotarpis baigėsi.

Karjera. Liepos pabaigoje
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vedėja tapo Jurgita Banienė, iki tol
vadovavusi A.Vienuolio progimnazijai. Progimnazija iki šiol direktoriaus neturi - mokyklai vadovauja
vienas iš direktoriaus pavaduotojų
Egidijus Šilaika.

Procesas. Rugsėjo 17-ąją baigėsi daugiau nei 20 metų Anykščių ligoninei vadovavusio Dalio
Vaigino kadencija. Jis dalyvavo
pirmajame ligoninės direktoriaus konkurse ir buvo vienintelis
pretendentas, tačiau, komisijos
sprendimu, surinko mažiau nei
minimalus kvalifikacinis balas.
D.Vaiginas registravosi ir antrajam konkursui, bet po pokalbio
su meru K.Tubiu prieš konkursą,
iš jo pasitraukė. Naujuoju ligoninės vadovu tapo gydytojas iš
Vilniaus Audrius Vasiliauskas, o
D.Vaigino veiklą vis dar tiria ir
policija, ir savivaldybės kontrolės institucijos.
Premjera. Spalio 5-ąją Anykščių kultūros centro scenoje parodytas Lietuvos Nacionalinio
dramos teatro (LNDT) spektaklis
„Durys“, pastatytas norvegų režisieriaus Jo Stromgren. Rekonstruojant LNDT pastatą, Anykščių
kultūros centras tapo viena iš laikinųjų šio teatro rezidencijų.
(Nukelta į 14 psl.)
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2018-ieji „Anykštos“ puslapiuose
(Atkelta iš 13 psl.)
Šventė. Spalio 12-ąją nepasibaigus darbo dienai didžioji dalis
Anykščių savivaldybės administracijos darbuotojų išvažiavo švęsti.
Anykščių valdininkai lankė Zarasų
rajono turistinius objektus, o renginio finišas buvo surengtas Vasaknų
dvare. Šventė kainavo 3 650 eurų.

neturės neigiamo poveikio aplinkinių namų gyventojams, tačiau valdžia žmonėms poveikio nepadarė.
Vis dėlto nepaisant gyventojų protestų namas Švyturio gatvėje buvo
nupirktas, vaikų namai įsteigti.

Rinkimai. Baigiantis spaliui
paaiškėjo, kad dėl Anykščių rajono mero posto 2019-ųjų kovo
3 dienos rinkimuose varžysis šeši
politikai - Kęstutis Tubis, Sigutis
Obelevičius, Dalis Vaiginas, Lukas
Pakeltis, Dainius Žiogelis ir Vaidutis Zlatkus.
Protestas. Spalio 29-ąją Anykščių rajono valdžia į diskusiją pakvietė vadinamojo „kolūkiečių“
kvartalo gyventojus. Rajono vadovai anykštėnus bandė įtikinti, kad
Švyturio gatvėje steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai

Pianistė. Lapkričio 4-ąją septyniolikmetė anykštėnė pianistė Milda Daunoraitė Vilniuje Filharmo-

nijos didžiojoje salėje grojo kartu
su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Ji pirmoji anykštėnė
koncertavusi su šiuo orkestru.
Televizorius. Lapkričio viduryje prie Anykščių kultūros centro
sumontuotas 4,8 x 2,8 m. dydžio
LED ekranas. Šio, valdiško televizoriaus įrengimas Anykščių rajono
biudžetui kainavo 46 tūkst. 657
eurus.
Žiburiai. Lapkričio 16-ąją
Anykščių verslininkams išdalinti tradiciniai „Verslo žiburiai“.
Anykščių vadovų klubui savojo
apdovanojimo neleista steigti. Šio
klubo prezidentu yra būsimas kandidatas į Anykščių rajono merus
D.Vaiginas, todėl rajono valdžia
verslininkų prize įžvelgė politiką
ir ant scenos lipo vienintelis būsimas kandidatas į Anykščių merus
- K.Tubis.
Premijos. Lapkričio pabaigoje

paskelbta, kad Antano Baranausko
literatūros premija atiteks poetui
Vladui Braziūnui, o Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija - režisieriui Jonui Buziliauskui.

Atsisveikinome. Lapkričio 23ąją, eidamas devyniadešimtuosius
metus mirė istorikas profesorius,
habilituotas mokslų daktaras Antanas Tyla. Iki pat mirties mokslininkas dalyvavo Anykščių krašto
gyvenime, buvo aktyvus Pasaulio
anykštėnų bendrijos narys, ilgame-

tis jos vadovas.
Nykstame. Gruodžio pradžioje
pranešta, kad nuo kitų mokslo metų
nebeliks Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos. Ji taps
Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos Kurklių pagrindinio
ugdymo skyriumi.

Traukiamės. Gruodžio 22-ąją
pranešta, kad nuo 2019 metų sausio 1 dienos Anykščiuose nebeliks
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos skyriaus. Draugija atsisako
V.Kudirkos gatvėje esančio pastato,
kurį perims neįgaliųjų draugija.

-ANYKŠTA

Baigtos projekto „Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros
įrengimas Anykščių mieste“ veiklos
Informuojame, kad šiais metais baigtos projekto „Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste“ veiklos. Finansavimas projektui skirtas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-214 skirtas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7
prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.
Minėto projekto metu:
- Sutvarkyta baseino „Bangenis“ teritorija, atnaujinta dalis esamų ir įrengti nauji pėsčiųjų takai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, naujai įrengtas teritorijos apšvietimas,
lietaus nuotekų tinklai, atlikti teritorijos (sklypo) sutvarkymo darbai (planiravimas, žalios vejos atstatymas, gazonų įrengimas ir kt.), įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, įrengta
speciali guminės dangos sporto aikštelė, lauko treniruokliai, lauko batutas ir vaikų žaidimų aikštelė;
- Sutvarkyta šalia A. Vienuolio progimnazijos esanti sporto aikštelė, kuri buvo rekonstruota į daugiafunkcinę (krepšinio, mažojo futbolo, tinklinio, teniso) aikštelę, bei naujai
įrengta atskira, specialios dangos, gimnastikos ir lengvosios atletikos aikštelė;
- Sutvarkyta miesto parke aktyviam poilsiui ir sveikatingumui numatyta teritorija, atnaujinta riedučių ir riedlenčių sportui naudojama rampų aikštelė, sutvarkyta šalia esanti
krepšinio aikštelė, naujai įrengta specialios konstrukcijos dviračių, riedučių ir riedlenčių trasa bei universali daugiafunkcinė vaikų
žaidimų aikštelė.
Džiaugiamės sutvarkytomis teritorijomis bei skatiname Anykščių miesto ir rajono gyventojus naudotis tvarkingomis bei saugiomis ir šiuolaikiškai įrengtomis viešosiomis erdvėmis, sudarytomis tinkamomis sąlygos aktyviau praleisti laisvalaikį.
Bendra projekto vertė 672.604,19 EUR, iš jų skiriamas finansavimas sudaro iki 92,5 proc. tinkamų finansuoti Projekto išlaidų:
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 571 713,55 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 50 445,32 Eur.
Privalomas 7,5 proc. pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų
sudaro – 50 445,32 Eur.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 1316

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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą Anykščių raj. 1,45 ha žemės sklypas, šeši pastatai, trifazė
elektra, geras privažiavimas, šalia
miško, sodas, 3 km. iki Rubikių
ežero.kaina 17 tūks. eurų.
Tel. (8-646) 46312.
Tvarkingą sodybą Anykščių r.
Tel. (8-679) 80037.
Gerą 3 kambarį butą Anykščių m.
Tel. (8-678) 59793.

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
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.

Kuras
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.
Tel. (8-675) 11296.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
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

Skaldytos malkos už neskaldytų
kaina.
Tel. (8-600) 22488.
Malkas 3 m ilgio, veža miškovežiu: alksnis 21 Eur, berzas 25 Eur,
uosis 30 Eur uz kub. m.
Perka mišką.
Tel. (8-620) 59821.
Kita
Granulės - smulkintos anglies
automatinis kieto kuro katilas 15
- 120 kW. Kaina nuo 1650 Eur.
Montavimas, santechnikos darbai.
Tel. (8-670) 30743.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. sausio 3 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g.29, Anykščiai)

priima skelbimus į šiuos laikraščius:

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“

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.
Šiferį, senovines raudonas plytas, 10x10 brusus 5m ilgio.
Tel. (8-646) 46312.

„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

Ratus, metalines roges, pakinktus.
Tel. (8-672) 44183.

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
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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.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

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

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai
Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.

siūlo darbą
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
Veterinarijos farmacininkui (-ei)
darbui veterinarijos vaistinėje.
Būtinas veterinarinis išsilavinimas.
Tel. (8-609) 97785.
Žemės ūkio bendrovė ieško mechanizatorių.
Tel. (8-686) 35193.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.

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

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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.

Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. (8-641) 55554.

Automobiliai

Tel. (8-672) 05341.

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

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.

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

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

Superkame automobilius.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

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

vardadieniai
šiandien
Tomas, Gentvainas, Gaja,
Teofilė.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Amiliutė rašo šventinį sveikinimą valdžiai

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
Gražių švenčių, Mieli ponai,
Nors ir buvot nevidonai.
Sankryžos neasfaltavot,
O žadėjot, o burkavot.

gruodžio 30 d.
Margarita, Sabinas, Sabina,
Gražvilas, Dovydas, Irmina.
gruodžio 31 d.

„Bikuvą“ pasiekt galiu
Siauru sniego raveliu.
O kol perkertu asfaltą
Ne juokais palaukti šalta.

Melanija, Silvestras, Gedgantas,
Mingailė.
sausio 1 d.
Mečislovas, Arvaidas, Arvaidė,
Eufrozija, Mečys, Eufrozina.

Pagrioviai pilni šakų
Senam žmogui eit sunku.
O ir medžių baisiai gaila
Kur išpjovėt visą eilę.

sausio 2 d.
Bazilijus, Grigalius, Mažvydas,
Gailutė, Fulgentas, Stefanija.

Žodžių daug turiu karčių
Proveržio aš nejaučiu.
Bet nuo šiolei viskas mainos
Nauji metai – naujos dainos.

sausio 3 d.
Genovaitė, Viltautas, Vyda,
Vida.
sausio 4 d.

Būkite tvirti, laimingi,
O kai reikia – net karingi.
Susiglauskime pečius
Už laimingus Anykščius.

Arimantas, Arimantė, Titas,
Benediktas, Arminas, Benas,
Arminė, Andželika, Anželika.

mėnulis
gruodžio 29 - sausio 4 d.
delčia.

anekdotas
Firmoje įvykdyta apklausa, kiek
bus 2x2 :
- Kompiuteristai: Priklauso nuo
skaičiavimo sistemos
- Buhalterija: Priklauso nuo valiutos
- Sekretorės: Intymaus nesiūlyti
- Statistikos skyrius: Vidutiniškai 4
- Juristai: Nuo 3 iki 5
- Planavimo skyrius: Atsižvelgiant į staigų pardavimų kitimą
paskutiniaisiais metais
- Marketingo skyrius: Kol kas
sunku pasakyti, reikėtų patikslinti
- Tiekimo skyrius: 54 (25- jums,
25-mums, 4- buhalterijai)

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

Laimingųjų lauks prizai!
Pagrindinis prenumeratos prizas –

benzopjūklas

***

„Stihl“ MS 170

- Kokia jūsų pavardė?
- K-k-k-k-koganas.
- Jūs mikčiojate?
- Aš - ne, bet mikčiojo tėvas,
kai jam išrašinėjo pasą, o kažkoks
kvailys užrašė.

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

***
- Brangusis, tu nupirkai man dovaną?
- Žinoma, mieloji.
- O ji man patiks?
- Na, jeigu nepatiks – atiduosi ją
man. Aš apie tokį spiningą seniai
svajojau.

oras
+2

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

pensininkams

„Anykšta“ šeštadieniais

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“

+1

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

