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Suniokotas koplytstulpis – signataro 
tėviškės vizitinė kortelė
Iš Utenos – Ukmergės kelio pasukus į Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio 

gimtinę, akis užkliūva už koplytstulpio, kurio viršutinė dalis voliojasi jo apačioje. Neaišku, gamta ar 
žmonės koplytstulpį suniokojo, tačiau toks vaizdelis Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio išvaka-
rėse užsukančius į Užunvėžius nuteikia labai nemaloniai. Dėl jo „Anykštai“ skambino ir į signataro 
tėviškę užsukusi vilniečių pora. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Toks koplytstulpis pakeliui į Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio gimtinę Lie-
tuvos valstybės šimtmečio išvakarėse nedaro garbės nei seniūnijai, nei gyventojams. 
Išblukęs užrašas byloja, kad koplytstulpis buvo pastatytas 2000 metais.

Autoriaus nuotr.   

Palaiminga senatvė – dukros šeimoje

Vienai seniausių Kurklių se-
niūnijos gyventojai Juzei Ju-
knonienei 96–eri. Senolė gyve-
na dukros šeimoje ir džiaugiasi 
esanti mylima, gerbiama. Kaip 
jau daugel metų, Kūčių vakarą 
sutiks jos šeimoje, džiaugsis dar 
viena Kristaus gimimo švente, 
dėkos Aukščiausiajam už do-
vanotą ilgą, tačiau neretai ir 
kančia paženklintą gyvenimą, 
o gal prisiminusi į amžinybę 
išėjusius artimuosius, draugus, 
nejučia prasitars, kad Dievulis 
ją pamiršo...

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

97–uosius gyvenimo metus skaičiuojanti Juzė Juknonienė su dukra Adele. 
Autoriaus nuotr. 

Tradicijos

Provincialams nėra ko nosį 
riesti, kad saugo tradicijas, sa-
kykim, Kalėdų. Kai kurios tau-
tinės tradicijos žymiai geriau 
mieste išsaugotos. 

Štai Panevėžyje važiuoju, ant 
stulpo reklama „GINKLAI“.  
Kaip  manot, kas už reklamos? 
Ogi kapinės. Štai kaip prime-
namas senovės lietuvių papro-
tys į kapą velioniui dėti ginklų 
- pašarvoti. Ir pabrėšiu, kad tai 
daroma be jokio projekto ar 
valdžios įsikišimo – tiesiog iš 
širdies, iš tautos gelmių eina 
priminimas. 

Linas BITVINSKAS

Meras jau kitais 
metais
susitiks su 
verslininkais
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Pirmąjį 
skrodimą 
gydytoja atliko 
antroje klasėje

Kalėdinių 
žaisliukų 
magija   

Griauna. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka per 
rajono Tarybos posėdį apžvelgda-
mas atliekamus projektus išskyrė 
apleistų pastatų griovimą. „Pagal 
apleistų pastatų griovimą esame 
prie lyderių Lietuvoje“, - didžiavo-
si A. Gališanka. 

Briuselyje. Anykščių rajono 
tarybos nariai liberalai Danutė 
Mažvylienė ir Saulius Rasalas šią 
savaitę su būriu partiečių keliavo į 
Briuselį. Europos parlamento nario 
Petro Auštrevičiaus kvietimu visas 
autobusas Lietuvos liberalų iki 
Europos Sąjungos sostinės kelia-
vo sustodamas įvairiuose Europos 
miestuose.  

Persistengė. Vyriausybės at-
stovės nurodymu teko koreguoti 
Anykščių rajono tarybos sprendi-
mų projektus, kuriuose numatytas 
perteklinis įsiteikimas merui Kęs-
tučiui Tubiui. Pirminiame variante 
tvirtinant rajono švietimo įstaigų 
nusotatus buvo nurodyta, kad mo-
kyklos atskaitingos ir rajono me-
rui, ir rajono Tarybai. Vyriausybės 
atstovė nurodė, kad bent jau ofici-
aliame dokumente atskaitingumo 
merui nurodyti nedera. 

Turtas. Patvirtintas nekilnoja-
mojo turto, parduodamo viešaja-
me aukcione, sąrašas. Šiame ra-
jono Tarybos patvirtintame saraše 
yra 53 Anykščių miesto ir rajono 
valdiški pastatai. O jo flagmanas 
- beveik 1,3 mln. eurų įvertintos 
nenaudojamos Anykščių ligoninės 
patalpos. 

Ženklai. Artėjant Lietuvos vals-
tybingumo jubiliejui, Anykščių 
rajono savivaldybė įgyvendina 
sumanymą išskirtinais šimtmečio 
ženklais pagerbti 100 anykštėnų, 
kurie savo darbais ir kasdiene vei-
kla yra pasiaukojimo, atvirumo, 
kūrybiškumo, darbštumo, ben-
druomeniškumo ar pilietiškumo 
pavyzdžiai aplinkiniams. Kandi-
datų anketų savivaldybė laukia iki 
2018 metų sausio 26 dienos.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis penktadienį, gruo-
džio 29 dieną. Gruodžio 25 ir 26 
dienomis redakcija nedirbs. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Chuliganas. Gruodžio 19 dieną,  

20.38 val., Anykščiuose, J. Biliūno 
g. prekybos centre IKI, neblaivus 
vyras (g. 1957 m.) elgėsi įžūliai, 
kibo prie lankytojų, piktybiškai ty-
čiojosi iš aplinkinių, apstumdė ap-
saugos darbuotoją. Vyras sulaikytas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Sukčius. Moteris (g. 1968 m.), ra-
dusi internetiniame portale ALIO.LT 
skelbimą apie išnuomojamą dviejų 
kambarių butą Anykščių mieste, ne-
pažįstamam asmeniui pervedė į nuro-
dytą sąskaitą 140 eurų avansą, tačiau 
po to su juo susisiekti nepavyksta. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Gruodžio 20 dieną,  apie 
17.15 val., Anykščių ligoninės reani-
macijos skyriuje mirė vyras (g. 1981 
m.), kuris gruodžio 19 dieną apie 
16.05 val. buvo pristatytas iš Aknys-
tų pensiono.

Agresorius. Gruodžio 21 die-
ną,  apie 23.23 val., viešoje vietoje,  
Traupio seniūnijos Levaniškių kai-

mo Klevų g., neblaivus (nustatytas 
1,47 prom. girtumas) vyras (g. 1968 
m.) keikėsi necenzūriniais žodžiais, 
elgėsi agresyviai, įžeidinėjo, nevyk-
dė teisėtų Utenos apskrities VPK 
Anykščių r. PK RS vyr. tyrėjo ir vyr. 
tyrėjos reikalavimų, sulaikomas prie-
šinosi. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į Ute-
nos apskrities VPK areštinę.

Visus interviu galite 
pamatyti 

portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Seimo narį Antaną Baurą. 
Pokalbis vyko apie nuveiktus 
darbus Seime 2017 metais.

„Mano per tą šiek tiek pusmetį yra 
pateikti devyni teisės aktų projektai, 
iš kurių septyni yra prijungiant ko-
legas. Ir du grynai yra mano paties 
vieno“, - apie savo darbo rezultatus 
pasakojo A. Baura.

Dažniausiai A. Bauros pavardė 
šalies žiniasklaidoje šiemet links-
niuota, kuomet kalbos sukosi apie 
apkaltą Seimo nariui Kęstučiui 
Pūkui.

„Užtenka trijų ar keturių tokių 
žmonių, kurie elgiasi tikrai taip 
negarbingai, tai šita dėmė krinta 
ant viso Seimo. Laikausi tos nuo-
monės, kad komisija, kuriai aš va-
dovavau, pasielgė tikrai principin-
gai“, - pasakojo A. Baura.

Populizmo keliu nesuka

Pokalbis su A. Baura baigėsi gan 
netikėtai. Nors šalies valdantieji 
aktyviai vykdo alkoholio vartojmo 
mažinimo politiką, A. Baura per 
artėjančias šventes linkėjo pakelti 
šampano ar vyno taurę...

Seimo narys Antanas Bau-
ra kalbėjo, kad jis yra opti-
mistas. 

Anykštėnė apdovanota už tautinio paveldo puoselėjimą
Gruodžio 18 dieną Vilniuje, Vaidilos teatre, vykusiame renginyje 

„10 metų tautinio paveldo atgimimui“ Žemės ūkio ministras Bro-
nius Markauskas padėka ir pinigine premija apdovanojo Anykščių 
rajono Niūronių kaimo Arklio muziejaus Legų sodybos šeimininkę, 
tautodailininkę, edukacinių programų vedėją Ritą Vasiliauskienę. 

Rita Vasiliauskienė nuo 2005 
metų  Arklio muziejuje kepa sertifi-
kuotą raugintą duoną ir veda eduka-
cines programas. Ji taip pat gamina 
lietines žvakes, margina margučius, 
karpo karpinius, kurie pripažinti tau-
tinio paveldo produktais. 

Autentiškoje XX a. pradžią me-
nančioje troboje R. Vasiliauskienė  
kiekvieną tarsi namiškį maloniai 
pasitinka pasakoja apie rugių sėjimą, 
kūlimą, malimą, duonos raugimą ir 
užmaišymą. Ji primena senolių duo-
nos kepimo papročius ir pagerbimo 
ritualus, šeimos tradicijas, supažin-
dina su senoviniais buities rakandais. 

Kiekvienam suteikia pačiam sufor-
muoti ir ką tik iškūrentoje duonke-
pėje išsikepti savo duonos kepalėlį. 

 „Dabar populiariausia edukacinė 
programa „Prie balto Kūčių stalo“, 
- šypsodamasi sakė Anykščiuose 
gimusi ir augusi, tačiau 15-ai metų į 
Kauną vienu metu pabėgusi R. Vasi-
liauskienė. 

Iš viso Lietuvoje tautinio pavel-
do produktus gamina 630 tradicinių 
amatininkų ir 127 įmonės. 

 Etnografinių programų vedėja 
buvo apdovanota 2000 eurų pinigine 
premija. 

-ANYKŠTA

Aktas. Vokietijoje šiemet rastas 
Vasario 16-osios Nepriklausomy-
bės aktas surašytas signataro Jurgio 
Šaulio ranka, nustatė policijos eks-
pertai. Aktą radusio profesoriaus 
Liudo Mažylio prašymu rašysenos 
tyrimą atliko Lietuvos policijos 
Kriminalistinių tyrimų centro eks-
pertai, penktadienį pranešė Polici-
jos departamentas. Atliekant tyri-
mą, pareigūnai lygino papildomai 
pateiktus signataro J. Šaulio rašyse-
nos pavyzdžius su Nepriklausomy-
bės aktu ir patvirtino, kad jie rašyti 
to paties asmens.

 Dvaras. Vadinamasis Vijūnė-
lės dvaras Druskininkuose teismo 
sprendimu turėjo būti nugriautas iki 
Kalėdų, bet tai neįvyks, nes Drus-
kininkų savivaldybė neišduoda lei-
dimo darbams. Kaip rašo portalas 
15min.lt, galutinis teismo numa-
tytas terminas namo Druskinin-
kuose nugriovimui ir statybvietės 
sutvarkymui – gruodžio 22 diena. 
Vijūnėlės pastato savininko Žilvino 
Povilonio advokatas Nedas Šilai-
ka 15min teigė, kad aplink namą 
yra parko teritorija, todėl tam, kad 
sunkioji technika galėtų privažiuoti 
prie namo, reikia gauti Druskininkų 
savivaldybės leidimą. Pastaroji, pa-
sak teisininko, jau tris savaites to-
kio leidimo neišduoda, todėl teismo 
sprendimo nugriauti pastatą įvyk-
dyti kol kas nepavyksta. 

Nepalaikė. Izraelį nuvylė neti-
kėtas Lietuvos sprendimas balsuoti 
už Jungtinių Tautų rezoliuciją, ku-
ria neteisėtu vadinamas JAV prezi-
dento Donaldo Trumpo sprendimas 
pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine, 
pareiškė šios šalies ambasadorius. 
„Jeruzalė buvo, yra ir visada bus 
mano, mūsų amžinoji sostinė. Nu-
vilia, kad Lietuva nepasekė grupės 
ES šalių, tarp jų Latvijos, susilai-
kiusių per šiandienos gėdingą JTGA 
balsavimą, pavyzdžiu“, – parašė 
ambasadorius Amiras Maimonas 
socialiniame tinkle „Facebook“.

Gimimas. Jeruzalėje 42 metų 
moteris pagimdė sūnų – jau 20-ąją 
savo atžalą, ketvirtadienį savo tin-
klalapyje paskelbė laikraštis „The 
Jerusalem Post“. Gimdymas tęsėsi 
keletą valandų ir vyko be komplika-
cijų. Kūdikis gimė visiškai sveikas. 
Tarp 20 tos moters vaikų yra viena 
dvynukų pora. Keli jos vyriausieji 
vaikai jau ir patys turi savų atžalų.

Pabėgėlis. Vyriškis, Melburne 
įsirėžęs automobiliu į minią praei-
vių, tvirtino tokį incidentą sukėlęs 
dėl „juntamo netinkamo elgesio su 
musulmonais“, o tarp 19 nuken-
tėjusiųjų yra devyni užsieniečiai, 
penktadienį pranešė Australija. Af-
ganų kilmės australas ketvirtadienį 
nukreipė automobilį į pėsčiuosius 
judrioje gatvėje Melburno centre. 
Pasak pareigūnų, tai buvo „tyčinis 
aktas“. Iš 19 į ligoninę atvežtų žmo-
nių, trijų būklė tebėra kritinė. 32 
metų vyras į Australiją atvyko kaip 
pabėgėlis. Pranešama, kad jis var-
tojo narkotikus ir turėjo psichinių 
problemų. Australijos premjeras 
Malcolmas Turnbullas  savo ruožtu 
pakartojo, kad „šiuo etapu“ parei-
gūnai neranda jokių sąsajų su tero-
rizmu. „Būti užpultiems štai taip, 
vidury vieno iš mūsų puikių miestų, 
yra sukrečiantis įvykis, sukrečiantis 
nusikaltimas“, – pridūrė ministras 
pirmininkas.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Rita Vasiliauskienė jau trylikti metai kepa duonelę aukštaitiško-
je Niūronių kaimo sodyboje. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Trečiadienį didžiausia intriga 
vyko vyrų 100 m plaukimo krūtine 
rungtyje. Joje triumfavo olimpietis 
Andrius Šidlauskas (58,80 sek.). 
Antrąją vietą užėmęs kitas olim-
pietis G. Titenis nugalėtojui pralai-
mėjo vos 0,03 sek. Trečias finišavo 
Marius Mikalauskas (1.01,15).

Panevėžio Žemynos pirmoje ko-
mandoje A. Šidlauskas kartu su D. 
Rapšiu, Simonu Biliu ir Aleksu Sa-
vicku triumfavo ir vyrų estafetėje 
4x100 m laisvuoju stiliumi.

Europos čempiono vardą 200 m 

plaukimo laisvuoju stiliumi rung-
tyje iškovojęs D. Rapšys Anykš-
čiuose didesnio pasipriešinimo 
nesulaukė. Finale jis finišavo per 1 
min. 42,80 sek. ir antrąją poziciją 
užėmusį Tomą Sungailą aplenkė 
4,53 sek.

Moterų 50 m plaukimo peteliš-
ke atrankoje startavusi olimpinė, 
pasaulio ir Europos čempionė, du 
aukso medalius prieš keletą dienų 
Kopenhagoje Europos čempiona-
te iškovojusi Rūta Meilutytė dėl 
prastos savijautos finale varžytis 

Anykščių baseine lenktyniavo 270 plaukikų 
Anykščių baseine baigėsi tris dienas vykęs Lietuvos plaukimo 

čempionatas trumpajame baseine. Plaukimo takeliuose lenkty-
niauja 270 sportininkų, tarp jų patys geriausi šalies plaukikai, 
Lietuvos rinktinės nariai. Per dvi dienas išdalinti 39 medalių 
komplektai. Šalies rekordus gerino mūsų kraštietis  Giedrius Ti-
tenis, Danas Rapšys, Erika Martišiūtė ir kiti.

atsisakė. Šioje rungtyje nugalėjo 
Diana Jaruševičiūtė (27,72 sek.).

Dar vieną aukso medalį D. Jaru-
ševičiūtė pelnė plaukdama 100 m 
laisvuoju stiliumi (57,35 sek.).

Antrąją varžybų dieną, ketvir-
tadienį, mūsų kraštietis G. Titenis 
finale savo gerbėjus nudžiugino pa-
gerindamas savo paties vos prieš sa-
vaitę Europos čempionate užfiksuo-
tą 200 m plaukimo krūtine Lietuvos 
rekordą. Distanciją jis įveikė per 2 
min. 06.58 sek. Panevėžietis Danas 
Rapšys 1500 m plaukime laisvu 
stiliumi rungtyje užfiksavo  šalyje 
greičiausiai įveiktą 800 m nuotolį, o 
panevėžietė E. Martišiūtė Lietuvos 
rekordą pasiekė 400 m kompleksi-
nio plaukimo distancijoje. 

Čempionato finaliniai plaukimai 
vyko penktadienio vakare.

-ANYKŠTA

Olimpiečiui, šalies rinkti-
nės nariui Giedriui Titeniui 
Anykščių baseine sekėsi.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

„Nukrito fejerverkai. Laidai už-
sidegė“, - socialiniame tinkle „Fa-
cebook“ paskelbė viena koncerto 
žiūrovė. Moteris piktinosi, kad į 
incidentą, kuris galėjo baigtis ir 
rimtu gaisru, rimtai nesureaguota.

Susisiekus su Anykščių kultūros 
centro direktore Dijana Petrokaite, 
ši ramino, kad nieko baisaus Kul-
tūros centre esą nenutiko.

„Tiesiog buvo vienas šviesos 
efektas ant scenos parkritęs. Nuo 
viršaus buvo daroma tokia „pūga“, 
specialų audinį tiesė ir jis užkliuvo. 
Tas šviesos efektas degė šonu. Šiek 
tiek padegė mūsų laidai“, - pasako-
jo D. Petrokaitė.

D. Petrokaitė sakė, kad ugniage-
sių į Kultūros centrą kviesti nepri-
reikė.

„Ten tą šviesos efektą su koja 
užmynė“, - sakė D. Petrokaitė.

Incidentą mačiusių tėvų reakcija 

buvo gerokai griežtesnė.
„Dėl nelaimingų atsitikimų ir 

gaisrų prevencijos net ir dėl mažo 
incidento viešo renginio metu įs-
taigos vadovas turėtų inicijuoti 
tarnybinį patikrinimą ir išsiaiškinti 
visas priežastis, pasekmes. Imtis 
veiksmų, kad panašūs incidentai 
neįvyktų. Organizuoti priešgaisri-
nės saugos ir žmonių evakuacijos 
mokymus įstaigoje. Patikrinti ava-
rinio apšvietimo ir priešgaisrinės 
įspėjimo signalizavimo sistemų 
funkcionalumą. Deja, net ir ma-
žiausias ugnies ir dūmų poveikis 
patalpose gali palikti skaudžių 
pasekmių žmonėms. Ypatingai pa-
vojinga patalpose, kur susirenka 
vaikai ir jų elgesio gaisro pavojaus 
metu niekas negali prognozuoti dėl 
panikos. Tai visai nejuokinga!“, - 
perspėjo portalo anyksta.lt skaity-
tojas „Tėvas“.

Kultūros centro koncerte 
užsidegė laidai
Trečiadienį Anykščių kultūros centre vykęs vaikų  meno kolekty-

vų koncertas neapsiėjo be incidentų – scenoje vos nekilo gaisras.
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savaitės citatos???

Ką norėtumėte 
pasikviesti prie 
Kūčių stalo?

Kalbino ir fotografavo
 Jonas JUNEVIČIUS

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Violeta VANAGIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Norėčiau sugrįžti į vaikystę. 
Mūsų giminė labai draugiška, kū-
rybinga, tad, kaip kadaise, būtų 
svajonė juos visus pakviesti į tė-
velio gimtinę - Krylių kaimą Ro-
kiškio rajone. Taip gera, ramu ir 
gražu, romantiška ten būdavo per 
didžiąsias metų šventes...

Povilas LAURIKAINEN, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Labai norėčiau prie Kūčių stalo 
matyti sūnų, deja, šį kartą jo ne-
sulauksiu, žada atvažiuoti tik bir-
želio ar liepos mėnesį. Jis jau 12 
metų gyvena Anglijoje ir didelio 
noro sugrįžti į Lietuvą nerodo. Jis 
internete skaito „Anykštą“, kitus 
leidinius, turi visą informaciją, kas 
vyksta Lietuvoje.   

Algirdas PEREVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Prie Kūčių stalo norėčiau ma-
tyti visą didelę savo šeimyną, ku-
rioje daug emigrantų. Atvažiuos iš 
Anglijos, Vokietijos, Norvegijos, 
Olandijos, tačiau ne visi. Anykš-
čiuose gyvena dvi dukros, jos at-
eis, padės šeimininkauti. 

 

Ligonės struktūros pakeitimo 
proga - spektaklis

Anykščių rajono tarybos daugu-
ma ketvirtadienį priėmė sprendimą 
nuo birželio 1 dienos reorganizuoti 
Anykščių ligoninę. Pirmajame pas-
tato aukšte atsilaisvins Akušerijos 
ir ginekologijos skyriaus patalpos. 
Akušerijos paslaugos bus atsisa-
kyta, o ginekologinės ligonės bus 
keliamos į trečiąjį aukštą, į jungtinį 
Chirurgijos, traumatologijos ir gi-
nekologijos skyrių.

Sprendimą dėl ligoninės struk-
tūros reorganizacijos pristatė pats 
ligoninės vyriausiasis gydytojas D. 
Vaiginas. Jis aiškino, jog jau daug 
metų akušerijos paslaugos ligonių 
kasos nefinansuoja, o savivaldybė 
skiria mažiau lėšų, nei kainuoja ši 
paslauga. „Visus tris skyrius sukel-
sime į trečią aukštą. Patalpų užteks 
visiems, visų paskirčių. /.../ Žinau 
Bismarką. Jis yra pasakęs, jog jei 
žinotumėte, kaip daromos dešros 
ir politika, niekuomet jų nenau-
dotumėte“, - kodėl taikiai pristato 
susinaikinimo projektą, ezopiškai 
paaiškino D. Vaiginas. „Respubli-
koje vienas gimdymas kainuoja 
200 eurų, Anykščiuose išeina dau-
giau nei penkis kartus brangiau. Čia 
nebepatrauklu gimdyti, nes gydyto-
jai neturi kompetencijos ar kvalifi-
kacijos. Toks mūsų finansavimas 
yra nelogiškas ir nelabai teisėtas“, 
- naujagimio kainą paskaičiavo me-
ras Kęstutis Tubis.

Buvęs meras, A. Zuoko liberalas 
Alvydas Gervinskas pašnekėjo, kad 
kai 2007 metais iš rajono biudžeto 
pradėta remti Akušerijos ir gineko-
logijos skyrių, tikėta, kad į Anykš-
čių ligoninę atvyks gimdyvės iš kitų 
rajonų, tačiau taip neįvyko. 

Konservatorė,  rajono Tarybos 
narė Gabrielė Griauzdaitė per Ta-
rybos posėdį paleido akivaizdžią 
dezinformaciją. „Šešių darbuo-
tojų amžiaus vidurkis - 76 me-
tai“, - sakė jaunoji politikė. Toks 
teiginys suponuoja mintį, kad 
skaičiuojamas gydytojų amžiaus 
vidurkis, o turint omenyje, kad dr. 
Adriui Gaurilčikui yra keturiasde-
šimt, išeitų, kitiems penkiems sky-
riaus gydytojams - po 84 metus.  
Pagal Darbo partijos sąrašą išrink-
tas UAB „Anykščių komunalinis 

ūkis“ atliekų priežiūros specialistu 
įdarbintas Alfrydas Savickas D. 
Vaiginui bandė įkąsti už ligoninės 
nusipirktus taupymo lakštus. „Kiek 
nuvertėjo?“, - gudriai paklausė po-
litikas. „Jie davė naudos, nenuver-
tėjo. Deja, tai ligoninės turtas ir su 
jumis negaliu pasidalinti“, - Darbo 
partijoje narystę sustabdžiusį A. Sa-
vicką nuliūdino D. Vaiginas.

Kai pasisakyti ruošėsi ligoni-
nės stebėtojų tarybos pirmininkas, 
mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas, 
jam meras liepė pasakyti apie dė-
žutę. Pasirodo, kad ligoninėje buvo 
pakabinta dėžutė, kur visi pagei-
daujantys galėjo mestis skundus ir 
pageidavimus. D. Vaičiūnas prane-
šė, kad dėžutėje rasti 6 raštai. Vieno 
rašto autorius giria ligoninę ir D. 
Vaiginą, vieno rašto autorius pikti-
nasi D. Vaiginu ir ligonine, o keturi 
raštai apie tai, kad reikia naikinti 
akušeriją... Žodžiu, net tauta beveik 
vieningai palaiko Anykščių rajono 
valdžią. 

„Ekonomika turi būti ekonomiš-
ka... Prasideda mūsų ligoninės griū-
tis. Net ir sunkiais laikais rasdavom 
variantų, kaip pagelbėti ligoninei...“ 
- nuogąstavo socialdemokratas Do-
natas Krikštaponis.

Tačiau rajono Tarybos daugu-
ma nesuvirpėjo - vieningai duotas 
startas ligoninės griūties pradžiai. 
Gydytojai konservatoriai Giedrius 
Klimkevičius ir liberalas Vilius 
Januška balsavime nedalyvavo. 
Priimant sprendimą dėl ligoninės 
reorganizavimo, susilaikė libera-
las Mindaugas Sargūnas bei soci-
aldemokratai D. Krikštaponis, D. 
Žiogelis, Vilius Juodelis ir Egidijus 
Šilaika. Liberalai Lukas Pakeltis, 
Saulius Rasalas ir Danutė Mažvy-
lienė posėdyje nedalyvavo.

Pinigų - kaip šieno!

Baigiantis metams, rajono Tary-
ba perskirstė Anykščių rajono biu-
džeto lėšas. Pasirodo, kad šiemet 
sutaupėme kalną pinigų. „Pagal 
2017 metais faktiškai gautas lėšas 
iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų mažinamos  Europos Są-
jungos paramos lėšos: 317,3 tūkst. 
eurų nekilnojamojo kultūros pavel-
do objekto - Okuličiūtės dvarelio 
- rekonstrukcijai, 519,3 tūkst. eurų 

Meras jau kitais metais
susitiks su verslininkais
Ketvirtadienį ant rajono  Tarybos posėdžių stalo degančios žva-

kės skleidė Kalėdų dvasią Anykščių politikams. Tačiau Anykščių 
ligoninės vyriausiajam gydytojui Daliui Vaiginui vargu ar žvakės 
kėlė šventines asociacijas.   

- komunalinių atliekų tvarkymo inf-
rastruktūros plėtrai Anykščių rajono 
savivaldybėje, 45 tūkst. eurų  - turto, 
pripažinto be šeimininko, priežiūrai 
ir likvidavimui, 127,7 tūkst. eurų - 
kompleksiškai teikiamų paslaugų 
šeimoms plėtrai, 367,3 tūkst. eurų 
- bendruomeninės aktyvaus lais-
valaikio infrastruktūros įrengimui 
Anykščių mieste.” - rašoma spren-
dimo projekto aiškinamajame rašte. 
Kyla klausimas, jei rajono biudže-
tas, savo lėšomis neturėjęs galimy-
bių prisidėti prie planuotų europinių 
projektų, sutaupė daugiau nei mili-
joną eurų, kiek tada ES fondų lėšų 
2017-aisiais „praėjo pro šalį“? „ES 
projektai nukeliami kitiems me-
tams. Kodėl šitie darbai nepadaryti 
ir tiek daug ES lėšų praradome?“, - 
klausė socialdemokratas D. Žioge-
lis.  „Joks čia ne precedentas. Nėra 
taip, kaip jūs sakote, kad viskas su-
stoja. Darbiniai procesai“, - irzliai 
ir nekonkrečiai D. Žiogeliui atsakė 
savivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka.   

Situaciją paaiškino vicemeras, 
konservatorius Sigutis Obelevičius, 
kuris vis dėlto pripažino, kad euro-
pinių projektų įgyvendinimas strin-
ga. „Jei europiniai projektai vėluoja, 
tai ne savivaldybės kaltė. Jei lyginti 
su kitomis savivaldybėmis, mes 
vieni pirmaujančių. Kol kas nekyla 
pavojus, kad nors vienas projektas 
sužlugs”, - kalbėjo S. Obelevičius. 

Informacinis „kioskas“ 
bus sausakimšas

Panašu, kad po įstaigų reorgani-
zacijos atsirasiančios naujos įstai-
gos - Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro -  vadovai mėgsta 
žmogišką šilumą ir artumą. Mat į ne 
ypač prabangias Anykščių turizmo 
informacijos centro patalpas bus 
perkraustytas ir Anykščių verslo in-
formacijos centro kolektyvas, dabar 
įsikūręs Anykščių menų inkubato-
riaus patalpose. 

Tvirtinant naujosios įstaigos 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centras etatų sąrašą, šią 
„artumo“ problemą kėlė socialde-
mokratas D. Krikštaponis. „Išbėgo 
dalis darbuotojų, turinčių patirtį. 
Kalbėta, kad lyg ir visi liks savo 
darbo vietose. Jūsų pasisakymai ir 
pažadai vis keičiami. Vasarą turiz-
mo centre dažnai lankausi. Ten ir 
taip per mažai vietos, o kai verslo 
centrą perkelsite, kas ten bus? Ar 
nėra galimybės verslo centro palik-
ti ten, kur dabar yra?”, - klausė D. 
Krikštaponis. Administracijos di-
rektorius, atsakydamas į klausimą, 
aiškino apie neįtikėtiną demokratiją 
savivaldybei pavaldžiose įstaigose. 
„Jeigu direktorius nusprendė, aš ga-
liu tik sveikinti jo sprendimą ir žiū-
rėti, kokie bus rezultatai”, - apie tai, 
kad savivaldybės įstaigų vadovai 
turi laisvę spręsti kokiose patalpose 
įsikurti, aiškino A. Gališanka. 

D. Krikštaponis svarstė, kaip bus 
įmanoma dirbti sukišus visą jungti-
nės įstaigos kolektyvą į ankštas tu-
rizmo informacijos centro patalpas. 

Paskutinis 2017-ųjų metų Anykščių rajono tarybos posėdis buvo 
jaukus - su žvakėmis ir be daugumos liberalų. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

(Nukelta į 4 p.)

Bismarkas !? Tuoj iš darbo 
išeis savo noru!

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
rajono ligoninės vyriausiasis gy-
dytojas, kalbėjo rajono Tarybai: 

„Žinau Bismarką. Jis yra pasa-
kęs, jog jei žinotumėte, kaip daro-
mos dešros ir politika, niekuomet 
jų nenaudotumėte“.

Vienas pretendentas į 
vyriausiuosius gydytojus 
jau aiškus

Dalis VAIGINAS, atsakyda-
mas į Anykščių rajono tarybos 
nario Alfrydo Savicko paklausi-
mą apie taupymo lakštus: 

„Jie davė naudos, nenuvertėjo. 
Deja, tai ligoninės turtas ir su ju-
mis negaliu pasidalinti”.

Ar ne viskas? 
Ar ne visai sustojo?

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorius, apie europi-
nius projektus: 

„Nėra taip, kaip jūs sakote, kad 
viskas sustoja“.

Bet kol abiejų pusių protokolo 
tarnybos susitikimą suderins...

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie būsimą susitiki-
mą su Anykščių vadovų klubu: 

„Aš parašiau sausio pabaigoje 
Vadovų klubui kvietimą susitikti“.

Žinoma, gerus dalykus 
sau pasilaikykit

Kęstutis TUBIS, apie paslap-
čių saugojimą: 

„Žinau tam tikrą informaciją, 
kuria dalintis neturėčiau“.

Nepatyrę durų neranda...

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie situaciją Anykščių rajone: 

„Išbėgo dalis darbuotojų, turin-
čių patirtį“.

Konkrečiu atveju buvo 
ne šlėkta, o gudas

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, kurį 
po interpeliacijos poste pakeitė 
Darius Gudelis, apie tiesioginius 
merų rinkimus: 

„Laimei pasibaigė Žečpospolitos 
laikai, kai kiekvienas šlėkta turėjo 
veto teisę, kas atvedė iki trijų vals-
tybės padalijimų“.     
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Daiva GOŠTAUTAITĖ

Kol gyvenimo būdo mokytojai 
ir jų sekėjai kalba apie tai, kad 
šv. Kalėdų proga artimiesiems 
reikia ne spalvotus dovanų 
maišelius įteikti, o „bendrauti ir 
būti kartu“, dėlioju DAIKTUS į 
spalvotus maišelius ir tuo džiau-
giuosi... Man patinka dovanoti 
DAIKTUS. Patinka pakuoti, 
patinka išvysti artimojo veide 
džiugesį, visai nepykstu supratu-
si, kad „šiek tiek nugrybavau“...

Ir man pačiai patinka gauti 
DAIKTUS. Pernai likau sužavėta 
tetos „išmone“. Mano aštuntą 
dešimtį bebaigianti teta gyvena 
gūdžiame vienkiemyje, draugiją 
jai palaiko tik katė Margarita. 
Net artimiausia maisto parduo-
tuvė yra už septynių kilometrų, 
dovanų joje vargiai rasi... 
Tačiau Kūčių vakarą – tada mes 
keičiamės dovanomis – mano 
teta įteikė man spalvotą maišelį. 

Randu jame šaliką... Suprantu, 
kad turėjo ji „pagalbininkų“, 
bet nuoširdžiai džiaugiuosi 
dovana. Tačiau kitą dieną man 
tie „pagalbininkai“ papasakoja, 
kaip vyko šios dovanos organiza-
vimas. Gruodžio 24 d. rytą mano 
teta paskambinusi „pagalbinin-
kams“ pareiškė, kad „Daivai 
reikia dovanos“. „Saldainių 
kaip dovanos variantas atkrito... 
Reikia DAIKTO. Išverčiau visą 
spintą, kol radau kažką, kas 
būtų su etikete. Tai – tavo naujas 
mėlynas šalikas“ – pasakoja man 
„pagalbininkė“. Man smagu 
girdėti, kaip mano garbingo 
amžiaus teta man dovaną orga-
nizavo.

Aš nesuprantu, kas blogo 
dovanoti daiktus... Kartais 
galvoju, kad tie, kurie kalba apie 
„bendravimą ir buvimą kartu“, 
niekada negavo dovanų. Negavo 
daiktų... Gal ir ciniškas požiūris, 
bet, manau, kad jame tiesos yra...

„Bendravimo ir buvimo kartu“ 
aš nenoriu gauti kaip kalėdinės 
dovanos. Nenoriu, jog susėstu-
mėm kambaryje prie papuoštos 
eglutės, paleistume skambėti 
„Jingle Bells“ ir skaitytumėm 
pasakas... Tokias tobulų šeimų 
tobulas šventes labai gerai ilius-
truoja amerikietiški filmai. Dar 
ant židinio atbrailos pakabinkim 
raudonas kojines, apsirenkim 
megztinius su elniukais, „išties-
kim“ prieš židinį didžiulį šunį, o 
ant aksominės pagalvėlės pagul-

dykim riebų katiną. Bus tobulos 
šeimos tobulos šv. Kalėdos...

Noriu, jog bendravimo 
džiaugsmu dalintumėmės ilgais 
vasaros vakarais, kai pievose 
skamba žiogų čirškimas, o iš 
medžioklės grįžta grobiu dantyse 
nešina katė... Noriu, kad būtu-
mėm kartu apsiniaukusį rudenį, 
kai įsisupam į vilnonę antklodę ir 
geriam mėtų arbatą.

Norėčiau, kad žinotum, jog 
būsiu šalia ne tik per šv. Kalėdas, 
bet ir tada, kai akyse kaupsis 
ašaros, o kriauklėje augs neplau-
tų indų krūva... Ir visai nesvarbu, 
ar kūrensis židinys, visai nesvar-
bu, ar gulės prie jo šuo. 

Savo laiku noriu dalintis 
kasdien, be jokios progos, nežiū-
rėdama, ką rodo kalendoriaus 
lapelis.

O daiktus pirksiu tol, kol bus 
aplink žmonių, kuriems galėčiau 
juos dovanoti... Kai susėdame 
prie Kūčių stalo, tą labai gerai 
suprantu. Mūsų būdavo tiek, kad 
reikėdavo taburetes iš virtuvės 
neštis, o dabar kėdė lieka net 
katei, nusprendusiai įvertinti 
patiekalų asortimentą... Kaip 
norėčiau dovanas įteikti tiems, 
kurių kėdės lieka tuščios.

Beje, pamiršau dar tą gru-
pę žmonių, kurie aiškina, jog 
dovanas perka tik vaikams... 
Norisi paklausti, ar jūsų tobulos 
šeimos vaikas toks netobulas, kad 
svajoja apie Barbę, o nevertina 
bendravimo? Mano artimųjų rate 

buvęs pats mažiausias vaikas jau 
seniai mane praaugo, o panorusi 
„apdovanoti dėmesiu“ telefono 
ragelyje galiu išgirsti: „Man 
paskaitos. Perskambinsiu“. 
Aišku, kad neperskambins, nes 
kas perskambina tetoms, tiesiog 
šiaip panorusioms pasikalbėti..? 
Na, nebent tobulų šeimų tobuli 
vaikai... Bet žinau, kad tas buvęs 
pats mažiausias vaikas puikiai 
pagelbės, kai reikės išsirinkti 
lūpdažio spalvą.

Kol gyvenimo būdo mokyto-
jai spręs, pagal kokį scenarijų 
geriausiai gyventi, sukurkim tą 
scenarijų patys. Skaitykim kalė-
dines pasakas, kabink ant židinio 
atbrailos raudonas kojines, 
dovanokim daiktus, būkim kartu, 
gerkim mėtų arbatą, glostykim 
kates – būkim laimingi darydami 
tai, ką norime, o ne privalome 
daryti. Būkim laisvi būti laimin-
gi...

Jeigu dovanų gausiu mėtų 
arbatos, suprasiu, jog ją reikia 
pasilikti tamsiems rudens va-
karams – ji man bus kaip žinia, 
kad savo namuose turėčiau bent 
jau du puodelius, nes tikrai ateis 
momentas, kai dalinsimės savo 
laiku, kai būsim kartu...

O gavusi šaliką, būtinai 
norėsiu sužinoti, kaip gi jis rado 
kelią pas mane. Bet džiaugsiuosi 
viskuo taip pat – ir mėtų arbata, 
ir šaliku...

Ramaus visiems Kūčių vakaro 
ir džiugių šv. Kalėdų!

Pasak D. Krikštaponio, versli-
ninkai šituo sprendimu piktinasi, 
o meras jau visus metus neranda 
laiko susitikti su Anykščių va-
dovų klubu. „Aš parašiau sausio 
pabaigoje Vadovų klubui kvieti-
mą susitikti“, - laiko sakė sura-
dęs meras. „Taryba lokalizacijos 
nesvarsto“, - apie tai, kas kokiose 
patalpose turėtų dirbti, lakoniškai 
sakė meras. 

Po Anykščių turizmo ir verslo 
informacinio centrų sujungimo 
naujoje įstaigoje - Anykščių vers-
lo ir turizmo informacijos centre  
- turėtų būti 16 etatų. Iš jų trys 
vadovų pareigybės - direktorius, 
pavaduotojas ir pramogų ir sporto 
centro „Kalita“ vadovas.

 Į jungtuves ir verslo, ir turizmo 
centrai eina be nuolatinių vado-
vų. Turizmo informacijos centro 
direktorė Vilanda Reikalienė yra 
vaiko auginimo atostogose, o bu-
vusi Verslo informacinio centro 
direktorė Renata Gudonienė, pa-
sak jos, po mero K. Tubio psicho-
loginio spaudimo parašė pareiški-
mą savo noru išeiti iš darbo.   

     
Parodė Mindaugą Jucevičių

Anykščių rajono taryba dar kar-
tą delegavo administracijos direk-
torių A. Gališanką dalyvauti VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ visuotiniame dalininkų susi-
rinkime ir įpareigojo balsuoti už 
naujojo įstaigos laikinojo vadovo 
Mindaugo Jucevičiaus paskyri-
mą. Ankstesnis VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ visuoti-
nis dalininkų susirinkimas dėl A. 
Gališankos ligos neįvyko. Dabar  

susirinkimą planuojama surengti 
gruodžio 27 dieną.

Lapkričio mėnesio Tarybos po-
sėdyje deputatai pageidavo pama-
tyti būsimą „siauruko“ vadovą M. 
Jucevičių, kuris yra buvusio FNTT 
vadovo Kęstučio Jucevičiaus bro-
lis. Į šį posėdį M. Jucevičius atvy-
ko, bet, regis, deputatai nebuvo pa-
siruošę jam klausimų. Kadangi M. 
Jucevičius pagal išsilavinimą yra 
geležinkelio transporto inžinierius, 
socialdemokratas D. Žiogelis jam 
uždavė klausimą, ar siaurukas yra 
transporto priemonė ar kultūros 
vertybė. Būsimasis direktorius nu-
ramino, jog tremtinių „siauruku“ į 
Sibirą negabens, sakė, kad trauki-
nukas yra kultūros vertybė. 

Priminsime, jog VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis” valdo 
du dalininkai - Anykščių savival-
dybė ir Susisiekimo ministerija. 
Pastarajai nusprendus trauktis iš 
dalininkų, Anykščių rajono taryba 
pareiškė norą tapti vienintele įstai-
gos dalininke, o Panevėžio miesto 
ir rajono savivaldybės savo ruož-
tu taip pat pareiškė pageidavimus 
tapti VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis dalininkais. Prasidė-
jus potencialių dalininkų sumaiš-
čiai, Susisiekimo ministerija kol 
kas iš dalininkų nesitraukia. 

Beje, meras K. Tubis, kalbėda-
mas apie „siauruką“  užminė mįs-
lę. „Žinau tam tikrą informaciją, 
kuria dalintis neturėčiau“, - sakė 
meras. Dabar visi žinome, kad 
meras kažką žino...

Šį kartą stringa pilies 
projektas

Anykščių rajono meras K. Tu-

bis per Tarybos posėdį prakalbo, 
kad dėl Anykščių  pilies statybų 
yra naujų bėdų. Šį kartą bėdos - 
projektuotojai.

 Pasak mero, projektuotojai 
UAB „Urbanistika“ žadėjo darbus 
atlikti iki šių metų birželio, tačiau 
iki šiol neaišku, kada projektas 
bus baigtas iki galo. „Ar nebūtų 
rajonui mažiau problemų be šito 
projekto - ir su projektuotojais 
problemos, ir su statybininkais“,  - 
retoriškai klausė socialdemokra-
tas D. Žiogelis, o jo partijos kole-
gai D. Krikštaponiui pasiteiravus, 
kada vis dėlto bus pradėtos pilies 
statybos, meras K. Tubis nedrįso 
prognozuoti. „Galiu optimistiškai 
galvoti, bet...” - minties nebaigė 
meras. 

Priminsime, kad pilis statyti 
pradėta daugiau nei prieš metus. 
Tiesa, kol kas statybų rezultatų 
nėra daug - įkasta statybų pradžią 
žyminti kapsulė ir nutiestas lai-
kinasis kelias. Kupiškėnai UAB 
„Povilo Gurklio firma“ buvo įren-
gusi pilies pamatus, bet nustačius, 
kad pamatai pilies konstrukcijos 
neišlaikys, statybininkams buvo 
nurodyta juos ištraukti, kalną su-
tvarkyti ir važiuoti ten, iš kur at-
važiavę, t.y., į Kupiškį.

Savivaldybė visiškai negriūna

Baigiantis posėdžiui savival-
dybės administracijos direktorius 
A. Gališanka atsiskaitė apie per 
mėnesį nuveiktus ir nenuveiktus 
darbus. 

„Viešoje erdvėje, žiniasklaido-
je, sklinda informacija, kad skyriai 
be vadovų. Nedirba. Niekam aš to 
nesakiau“, - pranešė administra-

cijos direktorius. Na, to betrūko, 
kad pats direktorius pasakotų, jog 
jo įstaigoje nedirbama...

A. Gališanka tvirtino, kad Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriu-
je įdarbintas GIS-o specialistas, 
tiesa, smulkmenos - vyriausiojo 
architekto - rasti nepavyksta.   Pa-
sak A. Gališankos, vyriausiojo 
rajono architekto pareigybei ke-
liami ypatingi reikalavimai, todėl 
ir nepavyksta rasti žmogaus, kuris 
galėtų dirbti šį darbą.

Administracija apsisprendusi 
nebeieškoti statybos priežiūros 
specialisto - statybų priežiūros pa-
slaugos bus perkamos. Kai kurias 
paslaugas, pvz. teisininkų, savi-
valdybė pirko ir anksčiau. Išgirdęs 
apie statybų priežiūros paslaugos 
pirkimą, vienas iš Tarybos narių 
pusbalsiu pratarė: „Gal perkam ir 
rajono valdymo paslaugą?“.

Direktorius pranešė, jog jau pa-
skirtas naujas Investicijų ir projek-
tų valdymo skyriaus vedėjas, nuo 
sausio pakeisiantis iš darbo išei-
nantį Mantą Vaičiulevičių. Naujo-
jo Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėjo pavardės A. Gali-
šanka neįvardina, jis aiškina, kad 
informaciją apie žmogų atskleis 
tik tada, kai jį patikrins Specialių-
jų tyrimų tarnyba.

Meras jau kitais metais
susitiks su verslininkais

Anykščių rajono tarybai pri-
sistatė būsimas VšĮ ”Aukš-
taitijos siaurasis geležin-
kelis” vadovas Mindaugas 
Jucevičius.

Šaligatviai. Rajono Tarybos 
narys Arūnas Liogė rajono me-
rui Kęstučiui Tubiui į pirmojo 
kitų metų pusmečio Tarybos 
veiklos planą pasiūlė įtraukti 
klausimą dėl šaligatvių įrengi-
mo. „Dalis miesto ir gyvenvie-
čių gatvių neturi šaligatvių, bet 
nėra įtrauktos į jokią kelių fon-
do programą (Pvz., Anykščių  
Draugystės, Gedimino gatvės)“, 
- pasiūlyme rašo A. Liogė. Siū-
lymas merui dėl šaligatvių A. 
Liogės yra teikiamas jau nebe 
pirmą kartą iš eilės. Politikas 
sakė, kad kai kurie jo siūlymai 
tiesiog yra ignoruojami.

Skanėstai. Prieš Kalėdas 
kūčiukus Anykščiuose ėmėsi 
kepti net kai kurios picerijos. 
Už kilogramą kūčiukų, iškeptų 
picerijoje, prašoma 4 Eur. Par-
duotuvėse šie kalėdiniai ska-
nėstai kiek pigesni.

Veteranas. Nurašytas Anykščių 
muzikos mokyklos ir vaikų darželio 
„Žilvitis“ susidevėjęs turtas. Į susi-
dėvėjusio turto sąrašą pakliuvo ir 
veteranas, 1985 metais pagamintas 
muzikos mokyklos pianinas „Belo-
rus“.

Parama. Savivaldybės Me-
džiojamųjų gyvūnų daromos 
žalos prevencinių priemonių 
diegimo ir vertinimo komisija 
siūlo skirti finansinę paramą: VĮ 
Utenos miškų urėdijai – 201,13 
Eur, VĮ Kupiškio miškų urėdi-
jai – 509,52 Eur, VĮ Anykščių 
miškų urėdijai – 10 039,76 Eur, 
miškų savininkų kooperatyvui 
„Miško žemė“ – 236,59 Eur. 

Pagalba. Kitais metais la-
biausiai skurstantys Anykščių 
rajono gyventojai paramos su-
lauks ne tik maisto produktais, 
bet ir higienos prekėmis. Eu-
ropos socialinio fondo agentū-
ra pradėjo vykdyti labiausiai 
skurstantiems Lietuvos gyven-
tojams skirtų higienos prekių 
pirkimą. Šiuo viešuoju pirkimu 
planuojama įsigyti ir 2018 m. 
gyventojams išdalinti skalbimo 
priemonių, muilo, šampūno, 
dantų pastos ir dantų šepetėlių.

Iškaba. Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešoji biblioteka ant 
pastato fasado įsirengė naują 
iškabą. 3000 eurų kainavusioje 
iškaboje parašyta „Biboilteka“. 
Plačiau – kitame „Anykštos“ 
laikraštyje.

Pasikeitimai. Anykščių Vil-
niaus gatvės „Norfoje“ įsikūru-
sio knygyno „Pegasas“ vadovas 
Aidas Deveikis, paklaustas, ar 
žmonės dar ieško neseniai po 
skandalingų pareiškimų iš preky-
bos išimtų publicistės Rūtos Va-
nagaitės knygų, atsakė: „Jau ne-
beieško“. Leidykla „Alma littera“ 
nutraukė bendradarbiavimą su 
R.Vanagaite po to, kai ji paskel-
bė, kad turi skandalingos infor-
macijos apie Lietuvos partizanų 
vadą Adolfą Ramanauską-Vana-
gą. „Alma littera“ nusprendė ne 
tik nutraukti bendradarbiavimą 
su R.Vanagaite, bet ir išimti visas 
jos knygas iš prekybos. 

Sveikinimai. Primename, 
kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 
progomis. Sveikinimo kaina – 
20 eurų.
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Pranas APANAVIČIUS

birželio 10-ąją – gimė sesuo Laimu-
tė. O kaip aš pavydėjau jai tėvų dė-
mesio... Kiša būdavo man tą seserį 
tai palaikyti, tai pažaisti, o man ji 
visai neįdomi. Man tėvelių reikia, o 
ne sesės... Nors buvau tik 3,5 metu-
kų, puikai prisimenu jos atsiradimą 
mūsų namuose. Aš apskritai save 
atsimenu nuo lopšio. Galvodavau, 
kad visiems taip yra, bet pasirodo, 
kad ne – daugelis vaikų pirmųjų 

Pirmąjį skrodimą gydytoja atliko 
antroje klasėje Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

2017 m. pradžioje pradėję rubriką „Laiko mašina“ visus metus 
keliavome per Anykščių krašto žmonių gyvenimo dešimtmečius. 
Kitais metais „Laiko mašina“ ir toliau nenustos važiavusi...

O šiuos metus baigiame į „Laiko mašiną“ pakvietę sėstis Anykš-
čių rajono savivaldybės ligoninės gydytoją endokrinologę Reginą 
Arlauskienę. Ariogala, Sibiras, Stelmužė – tai tik kelios stotelės 
gydytojos gyvenime...

didelių baisumų jau nepatyrėme. 
Mes buvom ir aprengti, ir mylimi, 
ir gyventi turėjome kur... O žinot, 
kokius vaisius aš ir dabar labiausiai 
mėgstu? Apelsinus, nes jų ten buvo, 
o, pavyzdžiui, obuolių aš nenoriu, 
man neskanu...“

1959 – 1972 m. Vaikystė ir 
paauglystė praleista tarp 

knygų

Kadangi gydytojos R. Arlauskie-
nės tėvelis buvo kilęs iš Raseinių 
rajono, grįžę iš Sibiro jie visi keturi 
apsigyveno Ariogaloje. Tėtis dirbo 
vairuotoju, mama – bibliotekinin-
ke. „Ariogaloje baigiau pirmą ir 
antrą klasę. Kai panaikino Arioga-
los rajoną, jis tapo Raseinių rajono 
dalimi – tėvai sugalvojo kraustytis 
į mamytės gimtinę, į Zarasų rajo-
ną. Namais mums tapo Stelmužė... 
Mama iki šiol ten nuo pavasario ligi 
vėlaus rudens gyvena, tik žiemai 
ją parsivežam pas save. Ačiū Die-
vui, mamytei – 85-eri, o ji dar geba 
viena gyventi... Ir man Stelmužė 
miela, ten mano namai... Dabar 
jau juokauju, kad gyvenau ir ten, ir 
šen, mačiau pasaulio, bet paskutinė 
mano kelionė bus į Zarasus...“, – 
apie namus kalba gydytoja.

Ir Stelmužėje R. Arlauskienės 

tėveliai dirbo tuos pačius darbus: 
tėtis – vairuotoju, mama – bibliote-
kininke. „Anksti skaityti pradėjau, 
visą mamos biblioteką perskaičiau. 
Būdavo, kad sekmadieniais mama 
palikdavo mane bibliotekoje, o pati 
su mano sesute išeidavo seneliams 
padėti prie ūkio darbų. Tai ką aš 
veiksiu viena likusi – skaitydavau. 
Labai geras būdas vaikus priversti 
skaityti – jį gal net nesąmoningai 
pritaikė ir mano mama – parneš-
ti namo knygą ir vaikui pasakyti, 
kad negalima jos skaityti, ji skirta 
suaugusiems. Kaipmat vaikas per-
skaitys... Tad mano pirmoji sava-
rankiškai iki galo perskaityta knyga 
– prancūzų rašytojo Emilio Zola 
romanas „Žerminalis“. 

Kai daug skaitai, susiformuoja li-
teratūrinis skonis, nebegali skaityti 
bet ko... Aš ir dabar daug skaitau, 
namie turiu savo bibliotekėlę. 

O studijų metais kiek profesinės 
literatūros perskaityta. Būdavo, kad 
ateina KPI (dabar Kauno technolo-
gijos universitetas – aut.past.) ber-
nai, pamatę stirtas knygų, klausda-
vo, negi tu jas visas ir perskaitysi, aš 
sakydavau, kad ne tik perskaitysiu, 
aš dar jas ir išmoksiu... Beje, labai 
didelė „kalikė“ buvau...“ – pasakoja 
gydytoja.

Paklausta, kada suprato norinti 
tapti gydytoja, R. Arlauskienė sako: 
„Jau nuo vaikystės žinojau, kad bū-
siu gydytoja. Prisimenu, gal antro-
je klasėje buvau, kai dėdė į namus 
parnešė lydį, o aš pirmoji ėmiausi jį 
skrosti.

Anykščių rajono savivaldybės ligoninės gydytoja endokrinologė 
Regina Arlauskienė sako, kad gydytojai prie pacientų mirčių ne-
pripranta: „Man labiausiai norisi, kad žmogus, atėjęs pas gydytoją, 
visada iš jo išeitų savomis kojomis...“ Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Dar mažytė Regina mamytei Vladai ant kelių... Šalia tėtis Alfon-
sas ir jaunesnė sesutė Laimutė.

„Mamos vaikas“, – taip apie 
save kalba gydytoja Regina 
Arlauskienė (abi nuotrau-
kos darytos dar Sibire).

savo gyvenimo metų nepamena. 
Kodėl aš tokia? Gal ragana kažkiek 
esu...“ – juokauja gydytoja.

R. Arlauskienė įsitikinusi – ma-
žiems vaikams nereikia palikti pri-
žiūrėti už juos jaunesnių sesių ar 
brolių. „Maži vaikai labai gerai žino 
žodžius „man“ ir „aš“. Man skauda, 
man reikia, aš noriu, aš nenoriu... 
Vaikas gimsta toks tuščias, toks 
švarus, kaip baltas popieriaus lapas. 
Jis nežino, kad kitam skauda, kad 
kito nevalia skriausti... Ir tik laikui 
bėgant tas baltas popieriaus lapas 
pildosi, jame sugula pirmosios pa-
tirtys, tėvų pamokos, aplinkinių žo-
džiai. Man atrodo, tai tas pats, kaip 
motinai vos gimęs kūdikis... Negali 
sakyti, kad pradžioje jo nemyli, aiš-
ku, kad myli, bet kaip ta meilė auga 
kartu su augančiu vaiku...“ – kalba 
gydytoja.

Paklausta, ar Sibire praleisti 
penkeri metai labai buvo sunkūs, 
pašnekovė teigia: „Tai tėveliams 
buvo sunku, o man jau nebe. Aš 
gimiau jau po Stalino mirties, tad 
viskas buvo pasikeitę, mes, vaikai, 

1973–ieji... Jau Medicinos 
mokyklos Kaune mokinė...

1954 – 1959 m. 
Sibiro vaikas...

Gydytojos R. Arlauskienės tėtis 
kilęs iš Raseinių rajono, mama - za-
rasiškė. Abu 1949 m. buvo išvežti į 
Sibirą, į Irkutsko sritį. „Mama dar 
buvo gimnazistė, kai atsidūrė trem-
tyje... Ten ji susipažino ir su mano 
tėveliu, apsivedė. 1954–ųjų sausio 
4-ąją gimiau aš, o po trejų metų – 

Vilniaus universiteto kieme... Kauno Medicinos instituto stu-
dentės dalyvavo konferencijoje Vilniuje... Regina Arlauskienė 
(dešinėje. 

Mielieji,
Kiekvieni metai ateidami atneša daug planų ir sumanymų, o išeidami palieka išmintį 

ir patyrimą... Prabėgę metai daugeliui nebuvo lengvi, todėl noriu padėkoti Jums už 
kantrybę, susitelkimą, palaikymą.Tikiu, kad sunkūs ir nepopuliarūs žingsniai, ženg-
ti politiniame gyvenime, sekančiais metais atneš daugiau teigiamų pokyčių mūsų 
valstybėje. Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga noriu palinkėti meilės, pagarbos vieni 
kitiems, šilumos ir atjautos, tikėjimo ir savo svajonių siekimo!

Su nuoširdžiausiais sveikinimais 
LR Seimo narys Antanas BAurA 

LAIKO MAŠINA
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Ir puošimas turi madas

Kaip sakoma, meilėje ir eglutės 
puošime taisyklių nėra. Eglutės 
puošimo tradicijos mutavo nuo 
elementarių dalykų iki sudėtingų 
stiklinių konstrukcijų. Šiuolai-
kiniai prekybos centrai pateikia 
didžiulį žaislų pasirinkimą, kaip 
puošti savo žaliaskarę. Tiesa, 

Kalėdinių žaisliukų magija   
Lietuvoje Kalėdos – viena iš centrinių švenčių, kurių metu 

praktiškai kiekvienuose namuose tradiciškai puošiama eglutė. 
Tai nėra labai sena tradicija, tačiau jau giliai įleidusi šaknis. Šį 
kartą žvilgsnis – į eglutę puošiančius žaisliukus.

puošimo tradicijose yra visko po 
truputį. „Prigalvojame papuoši-
mų patys, tačiau negaliu sakyti, 
kad išsiverčiame be pirktinių gir-
liandų ar žaisliukų. Tiesa, noras 
puošti vien savo rankomis ga-
mintais žaisliukais, yra, tik dar 
nerealizuotas“, - juokėsi moteris.   

Tuo tarpu rajono Tarybos narys 
Dainius Žiogelis juokauja, kad 
„dar iki savos gamybos žaislų 
nepriėjom“, tad tenkinasi pirkti-
niais žaislais. Pasak D. Žiogelio, 
šiemet jų šeima vėl į namus su-
sigrąžino eglę, nes pastaraisiais 
metais puošdavo tik šaką. „Žais-
liukų turim įvairių, yra likusių net 
ir nuo mamos jaunystės. Ir šiemet 
pirkom raudonų burbulų. Perkant 
prioritetas buvo, kad žaislai būtų 
nedūžtantys, nes namuose turim 
gerą žaislų patikimumo tikrinto-
ją“, - juokavo D. Žiogelis.

Anykščių „Naujų vėjų“ bendruo-
menės pirmininkė Irma Laurinavi-
čiutė išdėstė dar kitą požiūrį į eglu-
tės puošimą. Pasak jos, ant eglutės 
žaislų gali ir nebūti, bet svarbiau-
sia, kad būtų girliandų. „Eglutę 
puošiu tik savos gamybos žaislais, 
sakykim, turiu medinių, bet man 
svarbiausia, kad ji būtų šviečian-
ti. Girliandomis apkabinėju ne tik 
eglutę, bet ir visus namus“, - teigė 
I. Laurinavičiūtė. 

Į Lietuvą – iš Vokietijos

Manoma, kad eglutės puoši-

mo tradicijos į pasaulį pasklido 
iš Vokietijos. Pirmą kartą, kaip 
teigiama,  eglutė buvo papuošta 
tik 1500 m. Teigiama, kad pirma-
sis eglutę per Kalėdas papuošė  
Martynas Liuteris, protestantų 
reformacijos pradininkas. Beje, 
šiemet Lietuvoje švenčiamas 500 
metų reformacijos jubiliejus, tad 
verta pažvelgti į šio Kalėdų atri-
buto atsiradimo istoriją. 

Pasakojama, kad M.Liuteris, 
Kalėdų naktį vaikštinėdamas 
miške, taip susižavėjo sniegu 
pasidabinusiomis eglutėmis, kad 
pats nusikirto eglutę ir namuose 
ją pasipuošė žvakėmis. 

Tiesa, egzistuoja ir kita versija, 
kuri teigia, kad pirmą kartą ka-
lėdinė eglutė buvo papuošta kai-
myninėje Latvijoje 1510 m. 

Tradicija puošti eglutę popu-
liarėjo gana lėtai. Strasbūro ka-
tedroje eglutė Kalėdoms pirmą 
kartą buvo papuošta 1539 m. O 
štai Anglijoje, Kanadoje ir JAV 
kalėdinių eglučių puošimas tapo 
populiarus tik XIX a. antroje pu-
sėje. 

Iš pradžių eglutės buvo puošia-
mos žvakėmis, vėliau žvakes pa-
keitė vaisiai, riešutai, meduoliai,  
. Vėliau šie valgomi žaisliukai 
buvo pakeisti dekoracijomis iš 
stiklo, kurios priminė obuolius. 
Tik nuo XVIII a. kalėdinė eglutė 
buvo pradėta puošti blizgiomis 
girliandomis, elektrinėmis lem-
putėmis ir saldainiais. 

Žaislų muziejų pirmieji 
apžiūrėjo viešintiškiai 

Etnologai teigia, kad senovinėse 
baltiškose Kalėdose eglutės puoši-
mo tradicija egzistavo, tačiau tuo 
metu eglučių niekas netempė į na-
mus, o tiesiog puošė miške.

Lietuvoje per Kalėdas eglutė 
ir jos šakos buvo pradėtos puošti 
tik XX a. pradžioje. Iš pradžių ši 
mada išpopuliarėjo tarp didikų, ta-
čiau vėliau, nusižiūrėję nuo ponų, 
eglutę pradėjo puošti visi. 

Kadangi stiklinių žaislų buvo 
reta, paprasti žmonės ant pušies ar 
eglės kabindavo saldainius, popie-
rines girliandas, obuolius. Kaime 
buvo įprasta, kad saldainius nuo 
eglutės vaikams leisdavo valgyti 
tik po Kalėdų.

Panevėžio rajono Miežiškių 
miestelyje veikiantis Kalėdų eglu-
tės žaislų muziejus  - vienintelis 
toks muziejus ne tik Lietuvoje, bet 
ir Baltijos šalyse. Muziejaus ko-
lekciją sudaro maždaug 1500 eglu-
tės žaisliukų ir kitų papuošimų. 
Muziejus atidarytas 2014 metais, 
jo įkūrėja – 30 metų bibliotekinio 
darbo stažą turinti miestelio biblio-
tekininkė Violeta Karklytė.

Ji pasakojo, kad vietos bensruo-
menė sunešė 200 žaisliukų. Juos 
sudėlioti reikėjo atskiros patalpos, 
taigi muziejui tiko senas ūkinis 
pastatas. Seniausi žaislai gamin-
ti 1936 metais. Ekspozicijoje – ir 
atvirukai su sveikinimais. Jie ga-
minti prieškario metais Vokietijoje 
ar Prancūzijoje, bet su lietuvišku 
užrašu „Su Šv. Kalėdomis“. 

Anykščių ”Norfoje” įsi-
kūrusioje “Vaivorykštės” 
klubo kerautuvėlėje daug 
kruopštumo ir laiko parei-
kalavęs  kalėdinis vainikas 
ir popierinių snaigučių. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Pasak vietinių gyventojų, ko-
plytstulpio viršutinė dalis žemėje 
guli jau seniai. „Čia jau prasideda 
Skiemonių seniūnijos valdos, o 
žemė dabar lyg ir priklauso bu-
vusiam Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriui Viliui 
Juodeliui, - tačiau ne ūkininko juk 
darbas koplytstulpius prižiūrėti  ir 
remontuoti“, - sakė vienas prošal 
važiavęs vietos gyventojas.  

Pasak V. Juodelio, žemė kurio-
je stovi koplytstulpis, galbūt ir jo, 
o gal kelių apsauginėje zonoje. 
„Kaip ten bebūtų, koplytstulpiui 
nesu abejingas ir norėčiau, kad jis 
būtų toks, koks ir turi būti, - sakė 
ūkininkas. – Koplytstulpis pastaty-
tas garsaus režisieriaus Arūno Ma-
telio motinos iniciatyva, ten anks-
čiau buvo jų žemė, kurią vėliau jie 
persikėlė į kitą vietą. Aš kalbėjau 

su A. Mateliu dėl šio koplytstulpio, 
jis žadėjo paskambinti arba užva-
žiuoti, tačiau iki šiol jo nesulau-
kiau. Tad savo iniciatyva nedrįstu 
ką nors daryti“... V. Juodelis sakė, 
kad šventinto koplytstulpio „mū-
kelę“ priglaudusi netoliese gyve-
nanti moteris, kad šventas daiktas 
nesivoliotų pievoje. 

Skiemonių seniūnijos seniūnas 
Stasys Steponėnas sakė, kad su-
griuvusį koplytstulpį, 2000–aisiais 
pastatytą Sarickų kaimo kryžke-
lėje, jis žino. „Stovi jis privačioje 
žemėje, tad jos savininkas tegu ir 
pasirūpina jo likimu“, – teigė se-
niūnas. 

Jo pozicija lyg ir keistoka. Ar ne 
jis turėtų imtis tarpininkavimo ir 
iniciatyvos, kad toks koplytstulpis 
nebūtų Nepriklausomybės akto si-
gnataro S. Kairio gimtinės vizitine 
kortele?  

Pasak Anykščių rajono savi-
valdybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vyriausios spe-
cialistės Daivos Stankevičienės, 
stogastulpiai ir kaimo kryžiai 
nėra įrašyti į saugotinų kultūros 
paveldo objektų sąrašą, tad jų 
priežiūra turėtų rūpintis juos pa-
stačiusios kaimų bendruomenės 
ar žemės savininkai. „Saugotini 
ir į kultūros paveldo sąrašą įra-
šyti stogastulpiai ar kryžiai, kaip 
įprasta, žymi istorinių asmenybių 
gimtines ar žymių valstybės įvy-
kių vietas, - pastebėjo D. Stanke-
vičienė, pridūrusi, kad Lietuvos 
atgimimo metais pastatyti kaimo 
kryžiai ar koplytstulpiai gali būti 
apleisti ar suniokoti. Jos nuomo-
ne, tokiais statiniais  pasirūpinti 
privalėtų kaimų bendruomenės 
ar tie, kurie juos pastatė. Laiko ar 
žmonių suniokoto koplytstulpio 

Suniokotas koplytstulpis – signataro tėviškės vizitinė kortelė
nuotraukas patalpinus „Anykštos“ 
internetiniame portale, skaitytojai 
piktinosi situacija:  „Atgimstant 
Lietuvai, Sarickų kaimo gyven-
tojai pasistatė nevykusio projekto 
stogastulpį ant istorinės kryžke-
lės. Prieš dešimtmetį kelininkai 
pastatė tarptautinį kelią atkirsda-
mi jau nulūžusį stogastulpį nuo 
kaimo. Kaimas beveik sunyko ir 
niekam to statinio nebereikia, tad 
reikia nugriauti, jei statytojai ne-
sirūpina, nebejuokinti žmonių“, - 
parašė viena. 

O kita skaitytoja pasiūlė ir tokią 
išeitį. „Ne žmonių čia reikalas kiš-
tis! Pamatė Dievas tokius surūdiju-
sius kryžius, tokį nusilupusį užrašą 
ir paliepė vėtrai nutrenkti tokį ko-
plytstulpį! Kad gėdos nedarytų ir 
žmonių nepiktintų. Iškilmingai su-
deginkit, o kryžius į aukcioną, kad 
žibalas ir degtukai atsipirktų“.

(Atkelta iš 1 p.)

mada – įnoringa panelė, todėl eg-
zistuoja ir kasmet keičiasi eglučių 
puošimo tendencijos, stiliaus 
kryptys. Šiemet interjero dizaine-
riai prognozavo, kad žmonės vis 
drąsiau eksperimentuos ir namų 
puošyboje vyraus nebe blizgu-
čiai iš prekybos centrų, bet pačių 
kurtos dekoracijos, rankų darbo 
eglutės žaislai. Žodžiu, ratas ap-
sisuko ir nuo to, kas buvo nepa-
siekiama prabanga sodiečiui, fa-
briko dirbinių, vėl grįžtama prie 
to, ką žmogus gali pasigaminti 
savo rankomis. 

Kalbinti anykštėnai tvirtino, 
kad puošdami eglutę stengiasi va-
dovautis intuicija ir derina pirkti-
nius žaislus su savo gamybos. 

Anykščių menų inkubatoriuje 
dirbanti anykštėnė Aldona Dilienė 
kalbėjo, jog linkusi puošti eglutę 
savo rankų darbo papuošalais, 
bet neapseinanti ir be pirktinių 
žaislų. „Vaikystėje eglutę puoš-
davome  paprastai – saldainiais, 
riešutais, buvo keletas pirktinių 
ir labai branginamų žaisliukų. O 
dabar stengiuosi puošti savo ga-
mintais žaisliukais, idėjų turiu 
visokiausių“, - sakė A. Dilienė.

Sakralinio centro darbuotoja 
Danutė Janušytė-Karčemarskie-
nė kalbėjo, jog jų šeimoje eglutės 

Pas J. Juknonienę palydėjo 
seniūnas Algimantas Jurkus. Jį 
pamačiusi senolė apsidžiaugė, 
prisiminė, kaip su 90–mečiu ją 
pasveikino Anykščių ligoninėj 
po operacijos, kaip tuomet sa-
kiusi „kaip dar norėč pagyvent“. 
Su 95–mečiu pasveikino namuo-
se. Ligos kaip ir atsitraukė, net 
maistui, pasak dukros,  senoji ne-
išranki, valgo tai, ką ir visa šei-
ma, kartais net lašinukų užsinori, 
kurie nepriteklių metais buvę di-
džiausiu skanėstu. 

„Išvežtumėt mane į kokius 
nors senelių globos namus, jums 
lengviau būtų“, - dukrai Adelei ir 
žentui Vytautui Kavaliauskams 
yra prasitarusi J. Juknonienė, 
priminusi, kad jos 94-erių sesuo 

Zosė senelių globos namuose die-
nas leidžia.  Taip sakė ne todėl, 
kad jai čia būtų negera, jaustųsi 
neprižiūrėta, o tik norėdama, kad 
dukrai ir žentui rūpestėlių būtų 
mažiau, juk ir jiems jau nebe jau-
nystė. Tuo tarpu dukrai niekada 
tokia mintis į galvą nebuvo atė-
jusi, nors ne paslaptis, kad prie 
šimtmečio artėjančio žmogaus 
priežiūra nėra lengva. „Mamutė 
bus su mumis iki paskutinio ato-
dūsio, - nuoširdžiai sakė ji, - nes 
pakankamai per gyvenimą matė 
nepriteklių ir vargo, tad nors se-
natvėje tepasiilsi“... Beje, kiek 
teko bendrauti su senoliais, kad 
ir geriausiuose globos namuose 
gyvenančiais, niekas priežiūra ar 
maisto stygium nesiskundė, tvir-
tino, kad jiems labiausia trūksta 

bendravimo su artimaisiais, jų 
dėmesio ir šilumos.

Į šį pasaulį Juzė atėjo 1921–
ųjų rugsėjo 8–ąją kaimyniniame 
Molėtų rajone Antaliežių kaime. 
Augo penkios sesės ir brolis. Me-
tas po karų, revoliucijų ir suiru-
čių vos ant kojų besistojančioje 
Lietuvos valstybėje buvo sunkus. 
Vos paaugusi ganė kiaules, vėliau 
– karves. Neprisimena, ar nors 
vieną žiemą į pradžios mokyklą 
ėjusi, sako, kad skaityti savaran-
kiškai išmoko. Akys jau pasilpo, 
o dar visai neseniai „Anykštą“ 
pirmiau už žentą perskaitydavo, 
jam, darbuose paskendusiam, 
rajono naujienas vakare persaky-
davo. 

Didelė šeima vos išgyveno iš 
dešimties hektarų žemės, tačiau 

gal neturtas padėjo išvengti oku-
pacijų baisumų, į Sibirą nieko iš 
gausios šeimos neištrėmė. J. Ju-
knonienė prisimena ir karą, kai 
ritantis frontui slėpėsi prie namų 
iškastoje duobėje. „Kokias bai-
sybes pergyvenau, - atsidūsta. 
- Tuoj po karo ištekėjau savam 
kaime už našlio, beveik dviem 
dešimtim metų už save vyresnio 
Povilo. Ne iš meilės, taip reikėjo, 
tėvai liepė... Jis savo namus turė-
jo. Dar buvo gyva uošvienė, teko 
ją karšinti, auginti du vyro vai-
kus, o prie jų prisidėjo dar du“. 

1965–aisiais palaidojo vyrą, o 
mirus sūnui Steponui kurį laiką 
dar pagyveno viena. Tačiau koks 
ten gyvenimas vienatvėje, tad 
beveik prieš du dešimtmečius at-
sikėlė į Anykščių rajoną, pritapo 
dukros šeimoje. J. Juknonienės 
tėvų namai išliko iki šiol. Juose 
gyvena 85–erių sulaukęs brolis 

Petras. 
Kaip ir visi, J. Juknonienė dir-

bo kolūkyje. Niekas lengvesnių 
darbų moterims neskyrė, o po jų 
dar laukė nesibaigiantys darbai 
namuose. Tačiau nepritekliai, 
darbas gal ir užgrūdino, kaip 
sako senolė, „Dievulio pagalba 
lėmė ilgą gyvenimą“. 

Tikėjimas šiai moteriai visa-
da teikė stiprybės ir vilties. Kol 
išgalėjo, pasiekdavo bažnyčią,, 
kasdien po kelis rožinius sukal-
bėdavo, dabar džiaugiasi, kad 
kunigėlis neseniai aplankė, su ja 
ilgokai pašnekėjo. 

Kalėdos, Kūčių vakaras Adelės 
ir Vytauto Kavaliauskų šeimoje - 
ypatinga šventė. Kaip  visuomet, 
atvažiuos abi  anūkės ir anūkas, 
o su jais net šeši proanūkiai – di-
džiausias prie šimtmečio slenks-
čio artėjančios J. Juknonienės 
džiaugsmas. 

Palaiminga senatvė – dukros šeimoje
(Atkelta iš 1 p.)

užjaučia

Kai mirtis aplanko namus,  
kai artimas žmogus palieka  
gyvuosius, širdyje  lieka di-
delis skausmas.

Reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Ritai GAIGALIENEI,  
mirus mylimai mamytei.

AB „Anykščių šiluma“
kolektyvas



2017 m. gruodžio 23 d.

pirmadienis 2017 12 25

sekmadienis 2017 12 24

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Gyvenimas.  
7.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
8.00 Šventadienio mintys. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Brolių Grimų pasakos. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Šventojo Petro ir 
kitos popiežiškosios Romos 
bazilikos (subtitruota). 
13.40 Šeima Kalėdoms. N-7.  
15.10 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
16.30 Premjera. Nijolė 
Ščiukaitė. Viskas prasideda 
tavim.  
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
18.00 Premjera. Kalėdų 
daina. 
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Bernelių šv. Mišios iš 
Vilniaus arkikatedros.  
22.30 Kalėdų nakties šv. 
Mišios. Tiesioginė transliacija.  
0.20 Kalėdinis koncertas „Tyli 
naktis“. 
1.00 Dainuoju Lietuvą.  
3.30 Lengvai ir linksmai! 
Stasys Povilaitis. 
3.55 Lengvai ir linksmai! Gytis 
Paškevičius. 
4.25 Pasaulio dokumentika. 
Šventojo Petro ir kitos popie-
žiškosios Romos bazilikos. 

   
6.15 „Nykštuko Tomo ir 

Coliukės nuotykiai“. 
7.45 „Ragai ir kanopos“. 
9.25 PREMJERA „Tomas ir 
Džeris. Mažieji Kalėdų Senelio 
pagalbininkai“. 
9.55 „Haris Poteris ir paslap-
čių kambarys“. N-7.  
13.00 „Žvaigždžių dulkės“. 
N-7.  
15.30 „Milijonas šventinių 
lempučių“. 
17.20 Teleloto. TV žaidimas.  
18.30 Žinios.  
19.25 Sportas.   
19.30 Valanda su Rūta. 
Kūčios. Speciali laida.  
21.20 Merūno koncertas 
„Muzika Lietuvai“.  
22.25 PREMJERA „Liūtas“. 
N-7.  
0.45 „Kaip išgyventi Kalėdas“. 
N-7.  
2.20 „Kosminė stotis 76“. N14. 

6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.). 
7.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7. 
7.30 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Mamyčių klubas“.  
9.00 „Kulinariniai triukai“.  
9.30 „Penkių žvaigždučių 
būstas“.  
10.00 „Pasaulis pagal mo-
teris“.  
10.30 „Šuo, kuris išgelbėjo 
Kalėdas“.  
12.15 „Mėnesių valdovai“. N-7  
14.25 „Vienas namuose 4“. 
N-7  
16.15 „Kalėdų karštinė“. N-7  
18.05 „Šrekas. Kalėdų bu-
mas“. 
18.30 „TV3 žinios“.   
19.30 „Ledo šalis“. N-7  

21.20 VAKARO KINO 
TEATRAS „Egzodas. Dievai ir 
karaliai“. N-14  
0.30 „Varge ir džiaugsme“. 
N-7  
2.20 „Bruklinas“. N-7 (kart.) 
4.30 „Kalėdų karštinė“. N-7

 
6.30 Galiūnų čempionų lyga.  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Pasaulio galiūnų koman-
dinis čempionatas. 2017 m.  
10.00 „Pragaro katytė“.  
11.05 Operacija „Y“ ir kiti 
Šuriko nuotykiai. 
13.05 Muzikinė kaukė (k).  
15.35 37-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.  
19.30 PREMJERA Tobulos 
Kalėdos. N-7.  
21.40 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7.  
23.40 Žudymo sezonas. N14.  
1.15 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7.  
2.50 „Kas žudikas?“. N-7.

6.50 „Monstrų karai“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Surikatų namai“.  
9.15 „Žiniuonis“. N-7.  
10.15 „Akloji“.  
10.50 „Būrėja“.  
12.00 Su cinkeliu. N-7.  
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Širdele mano“. N-7.  
17.00 „Akloji“.  
18.10 „Būrėja“.  
19.20 Užšaldytas. N-7. 1969 
m.  
21.00 Šaunusis kapitonas. 
Gyvenimas be taisyklių. N14.  
23.20 Gyvenimo užrašai. N-7.  

1.40 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
2.25 Bekas. Akis už akį. N14.  
3.55 „Pasisvėrę ir laimingi“. 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Solo Ansamblis“.  
7.00 Mokslo sriuba.  
7.30 Kultūrų kryžkelė.  
8.15 Pradėk nuo savęs.  
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.  
9.00 Rasos lašeliai 2017. 2 d. 
11.20 Kosmosas +.  
12.35 ARTi. Veidai.  
12.50 Snieguolė ir nykštukų 
paslaptis. 
14.20 Baltais klavišais per 
juodą gyvenimą.  
16.45 Martyno Liuterio gyve-
nimas (subtitruota, kart.). 
17.00 Kalėdų pamaldos iš 
evangelikų liuteronų bažnyčios 
Vilniuje.  
18.30 Juditos Leitaitės kon-
certas „Meilė keičia viską“. 
19.30 Kino režisieriaus, poeto 
Jono Meko 95-mečiui. Laiškai 
iš niekur.  
20.45 Tutti! Lietuvos nacio-
nalinio operos ir baleto teatro 
choro koncertas.  
22.30 Kalėdų nakties šv. 
Mišios. Tiesioginė transliacija.  
0.20 Vargdieniai. N-7.  
2.55 Stambiu planu.  
3.40 Tutti!  
5.30 Panorama. 

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Bus visko (k).  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 Savaitės kriminalai (k). 

N-7.  
10.55 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
12.00 Kitu kampu (k).  
13.00 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
17.35 Valanda su Rūta (k).  
19.00 KK2 (k). N-7. Infošou.  
21.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
21.30 @rimvydasvalatka (k).  
22.00 Žinios.  
23.00 Farai (k). N-7.  
23.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė.  
0.30 24 valandos (k). N-7.  
4.10 Autopilotas (k).  
4.35 Ne vienas kelyje.  
5.05 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
5.30 Kitu kampu (k).

 
6.30 „Ledo kelias“. N-7  
7.30 „Didysis drugelių nuoty-
kis“. (kart.)  
8.30 „Ekstremali žvejyba“. N-7  
9.00 „Gyvūnų manija“.  
9.30 „Vienam gale kablys“.  
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7  
10.30 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu„“. 
11.00 „Išlikimas“. N-7  
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7  
13.00 PREMJERA „Mes my-
lim pingvinus!“.  
14.00 „Žygis per Amerikas“.  
15.00 „Ledo kelias“. N-7  
16.00 „Iš peties“. N-7  
17.00 „Sandėlių karai“. N-7  
18.00 „Elementaru“. N-7  
19.00 „Aplink pasaulį per 80 
dienų“. N-7  
21.30 „TV3 žinios“.   
22.30 „Kietas riešutėlis“. N-14  

1.15 „Karalius Artūras“. N-7

07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7. 
07.55 Kalėdų skanėstai su 
Liucina.  
08.00 „Darbščios rankos, 
atviros širdys“.  
08.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7. 
09.05 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
09.10 „Pasaulio turgūs. 
Berlynas“. N-7. 
09.55 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
10.00 Mano Europos 
Parlamentas. 
10.35 „Gurovo bylos 4. Trys 
dienos“. N-7. 
12.40 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
12.45 „Namas su lelijomis“. 
N-7. 
15.15 Gyvenimas be ribų. 
Niko Vujičičiaus motyvacinis 
pranešimas konferencijoje „No 
Limits“. 2016 m. 
18.30 Premjera. „Žvaigždė“. 
N-7. 
21.30 Geriausių neįgaliųjų 
Lietuvos sportininkų apdova-
nojimai. 
23.30 „Geriausios muzikinės 
kovos. Kalėdos“. 
01.30 „Gurovo bylos 4. Trys 
dienos“. N-7. 
03.05 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“. N-7. 
03.55 „Keturi metų laikai“. 
04.50 „Pasaulio turgūs. 
Mumbajus“. N-7. 
05.20 „Pasaulio turgūs. 
Berlynas“. N-7. 
05.50 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Šventadienio mintys. 
(kart.). 
6.30 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
7.50 Premjera. 
Stebuklingosios Nilso kelionės. 
9.55 Bjaurusis Aš. 
11.25 Pelenė. 
12.55 Urbi et Orbi.  
13.30 Duokim garo!  
15.00 Kalėdinis koncertas 
„Tyli naktis“.  
15.40 Seserų Fontanų siuvy-
kla. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu Gintaru 
Grušu. 
21.20 Gražiausi metai - 
geriausios dainos. Vytauto 
Šiškausko jubiliejinis koncer-
tas. 
23.00 Kalėdinių filmų naktis. 
Nuostabios Kalėdos. N-7.  
0.30 Kalėdinių filmų naktis. 
Kalėdų giesmė. N-7.  
2.00 Kalėdinių filmų naktis. 
Šuniški stebuklai. N-7.  
3.30 Kalėdinių filmų naktis. 
Šeima Kalėdoms. N-7.  
4.55 Lengvai ir linksmai! Gytis 
Paškevičius. 
5.25 Lengvai ir linksmai! 
Donatas Montvydas. 

  
6.20 “Madagaskaro pingvinai”.  
6.45 Džimis Neutronas. 
Genialus berniukas. 
8.25 Gelbstint Kalėdų senelį. 
9.55 Smurfai. 
11.55 Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys. N-7.  
14.40 Medalionas. N-7.  
16.30 Didžiosios motušės 
namai. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 Kalėdos. N-7.  
21.45 Sare Roma ir draugai. 
N-7.  
0.15 Tobulos Kalėdos. N-7.  
2.10 Asteriksas ir Obeliksas. 
Misija Kleopatra. N-7.  

  
6.15 “Vienas namuose 4”. N-7 
(kart.). 
7.50 „Meškiukas 
Padingtonas“. N-7. 
9.30 „Šrekas. Kalėdų bumas“. 
9.55 „Užburta meilė“. 
10.55 „Šuo, kuris išgelbėjo 
kalėdines atostogas“. 
12.40 PREMJERA „Kalėdų 
karštinė 2“. 
14.20 „101 dalmatinas“. N-7. 
16.15 PREMJERA „Normas, 
lokys iš šiaurės“. 
18.05 „Kalėdinis 
Madagaskaras“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „X Faktorius“.  
22.30 VAKARO KINO 
TEATRAS „Piršlybos“. N-7. 
0.40 „Varge ir džiaugsme“. 
N-7. 
2.10 „Vienas namuose 3“. N-7 
(kart.). 
4.00 „Kalėdų karštinė 2“ 
(kart.). 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7 
7.30 „Prokurorų patikrinimas“.  
N-7.  
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7.  
11.35 „Nepataisomi“. N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“. 
N-7 
13.45 36-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.  
15.30 Kalėdiniai sveikinimai.  
18.30 Aeroplanas. N-7.  
20.10 Aeroplanas 2. Tęsinys. 
N-7.  
21.50 Azartiniai žaidimai. 
N14.  
23.40 Gyvų neliks. S.  
1.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
1.50 „Reali mistika“. N-7.  
2.40 Rizikingas žygis 
Ramiajame vandenyne. 
Polinezijos paslaptys. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deiman-
tai“. 
10.30 „Velvet“. N-7  
15.05 „Žmogus-voras“.  
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“.  
16.05 „Džekio Čano nuoty-
kiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7.  
21.00 Žiemos pasaka. N14.  
23.10 „Nakties karalienė“. 
N-7.  
0.50 „CSI. Niujorkas“. N-7. 
1.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7.  
2.20 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
3.05 Šaunusis kapitonas. 
Gyvenimas be taisyklių. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kino žvaigždžių alėja. 
Kalėdų skrynelės paslaptis. 
N-7.  
7.35 Juditos Leitaitės koncer-
tas „Meilė keičia viską“. (kart.). 
8.40 Grizis ir lemingai. 
8.50 Heidė. 
9.15 „Kaunas Talent 2017“. 
1 d. 
11.00 Mama Katinas.  
12.30 Nauji karaliaus drabu-
žiai. 
14.00 Gnomeo ir Džuljeta. 
15.25 Kultūrų kryžkelė.  
16.00 Euromaxx. 
16.30 Antanas Vienuolis. 
Prieblandoje.  
18.30 Grupės „Sekmadienis“ 
jubiliejinis koncertas „Po 30 
metų“. 
20.40 Jonas Paulius II 
Amerikoje. Suvienyti žemyną. 
21.40 Riešutų duona. 1977 
m. 
22.50 Koncertas „Brodvėjaus 
Kalėdos“.  
0.10 LRT OPUS 11. 

Jubiliejinis koncertas.  
1.50 LRT OPUS ORE.  

  
6.30 Savaitės kriminalai 
(k).N-7.  
7.00 @rimvydasvalatka (k).  
7.30 Valanda su Rūta (k).  
9.00 Žinios (k).  
10.00 @rimvydasvalatka (k).  
10.30 KK2 (k). N-7.  
11.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.20 Skirtingų pasaulių san-
dūroje.  
12.40 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
15.30 Valanda su Rūta (k).  
16.50 KK2 (k). N-7.  
18.50 Pasivaikščiojimai (k).  
19.20 Kitu kampu (k).  
20.10 Yra, kaip yra (k). N-7.  
21.50 Bus visko (k).  
22.40 Nuo... Iki....  
23.30 Ne vienas kelyje (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Autopilotas (k).  
1.00 Kitu kampu (k).  
1.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.35 Valanda su Rūta (k). 
5.35 KK2 (k). N-7.  
TV6 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“. 
9.30 „CSI kriminalistai“. N-7. 
10.30 „Grainderis“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Rouzvudas“. N-7. 

17.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Dainų dvikova“.  N-7. 
20.30 „Farai“. N-7  
21.30 „TV3 žinios“.   
22.30 „Kietas riešutėlis 2“. 
N-14. 
0.50 „Kobra 11“. N-7. 
1.45 „Daktaras Hausas“. N-7. 

 
07.30 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
07.35 „Žvėrinčius“. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7. 
09.35 Kalėdų skanėstai su 
Liucina.  
09.40 „Pasaulio turgūs. 
Berlynas“. N-7. 
10.20 „Pasaulio turgūs. 
Jeruzalė“. N-7. 
11.00 PREMJERA. „Kita mo-
teris“. N-7. 
13.00 „Geriausios muzikinės 
kovos. Kalėdos“.  
15.00 PREMJERA. „Tamsioji 
sielos pusė“. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.30 PREMJERA. „Tamsioji 
sielos pusė“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 PREMJERA. „Nakties 
sergėtojai“. N-14. 
00.55 „Žvėrinčius“.  
02.15 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“. N-7. 
03.05 „Geriausios muzikinės 
kovos. Kalėdos“. 
04.30 „Nakties sergėtojai“. 
N-14. 
06.00 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. gruodžio 23 d.

antradienis 2017 12 26

trečiadienis 2017 12 27

 
  

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.35 Klausimėlis.lt.  
7.50 Premjera. 
Stebuklingosios Nilso kelio-
nės. 
9.55 Premjera. Bjaurusis 
Aš 2. 
11.40 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu Gintaru 
Grušu. (kart.). 
12.00 Kalėdų šv. Mišios iš 
Kauno. Tiesioginė transliacija.  
13.15 Sveikinimų koncertas. 
14.45 Lengvai ir linksmai! Su 
„Auksiniu balsu“. 
15.40 Seserų Fontanų siuvy-
kla. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Martynas Levickis. 
„Classic live show“.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Robinas Hudas. N-7.  
23.20 Super Džonio prisikė-
limas. 
1.00 Seserų Fontanų siuvy-
kla. N-7.  
4.35 Lengvai ir linksmai! 
Irena Starošaitė. 
5.05 Lengvai ir linksmai! Su 
„Auksiniu balsu“.  

 6.30 Pūkuoti ir dantyti. 
8.05 Tomas ir Džeris lobių 
saloje. 
9.30 Smurfai 2. 
11.35 Haris Poteris ir ugnies 
taurė. 

14.30 Turtuolis Ričis. 
16.25 Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo obels. 
N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Kalėdų senelio slaptoji 
tarnyba. 
21.20 PREMJERA Jazzu ir 
D. Montvydo muzikinė dvikova 
„Red Bull Soundclash“.  
23.40 PREMJERA Kai svyla 
padai. N14.  
1.30 Didžiosios motušės 
namai. N-7.  

  
7.05 „Asilo Kalėdos su gie-
mėmis“. 
7.15 PREMJERA „Tolimos 
šalies dievaitis“. 
7.20 PREMJERA „Lordo 
Farkvado šmėkla“. N-7. 
7.30 PREMJERA „Alfa ir 
Omega“. N-7. 
9.15 „Didysis šunų pabėgi-
mas“. N-7. 
11.00 „Šuo, kuris išgelbėjo 
Kalėdas 2“. 
12.45 „Mažylis mieste“. N-7. 
14.25 „102 dalmatinai“. N-7. 
16.25 „Madagaskaro pingvi-
nų Kalėdų nuotykiai“. 
16.35 PREMJERA „Sniego 
karalienė 2“. N-7. 
18.05 „Ledynmetis. Mamuto 
Kalėdos“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Ledo šalis“. N-7. 
21.20 PREMJERA „Ledinis 
karštis“. 
21.35 PREMJERA „Olafo 
nuotykiai ledo šalyje“. 
21.55 PREMJERA „Egipto 
dievai“. N-7. 
0.20 „Geriausias egzotiškas 
Marigold viešbutis“. N-7. 
2.30 „CSI elektroninių nusi-

kaltimų skyrius“. N-7. 
3.20 „Egzodas. Dievai ir ka-
raliai“. N-14 (kart.). 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7 
7.30 Iš liūtukų - į liūtus kara-
lius (k).  
8.30 36-asis Pasaulinis ryto-
jaus cirkas.  
10.10 37-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.  
11.15 39-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.  
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7. 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7.  
18.00 2012. N-7.  
21.00 Gatvių kovotojas. N14.  
22.55 Aeroplanas. N-7.  
1.55 „Pasiutę šunys“. N14.  
2.35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deiman-
tai“. 
10.30 „Velvet“. N-7  
15.05 „Žmogus-voras“.  
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“.  
16.05 „Džekio Čano nuoty-
kiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“. 

19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Midsomerio žmog-
žudsytės IX. Šantažisto galas. 
N-7.  
22.55 „Nakties karalienė“. 
N-7.  
0.35 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
1.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7.  
2.05 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
2.50 Žiemos pasaka. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS 11.  
7.45 Snieguolė ir nykštukų 
paslaptis (kart.). 
9.15 „Kaunas Talent 2017“.  
10.40 Judita Vaičiūnaitė. 
Skersgatvio pasaka.  
11.30 Lengvai ir linksmai! 
„Žuvėdra“. 
11.50 Šventinių melodijų 
girlianda. Grupės „Where the 
Backs Come From“ koncertas.  
13.00 Premjera. Aš žinau tą 
smoką.  
14.00 Premjera. Snieguolė. 
Gražiausia iš visų. 
15.30 Koncertas „Brodvėjaus 
Kalėdos“. (kart.). 
16.50 John Patrick. Mūsų 
brangioji Pamela.  
19.30 Misija. Vilnija.  
20.00 Sudužęs apaštalo 
Pauliaus laivas. 60-ieji metai 
po Kristaus.  
21.00 Tarptautinis šlagerių 
festivalis „Klaipėda 2017“.  
22.30 Anapus visatos. N-14.  

0.40 LRT OPUS 11.  
2.20 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. TV šou „60 akimirkų“.  
3.55 Klauskite daktaro.  
4.45 Stambiu planu.  
5.30 Panorama.  

  
6.30 KK2 (k). N-7.  
7.25 24 valandos (k). N-7.  
9.00 Žinios.  
10.00 KK2 (k). N-7.  
10.30 Bus visko (k).  
11.20 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
13.30 24 valandos (k). N-7.  
14.10 Autopilotas (k).  
14.40 Ne vienas kelyje (k).  
15.15 Kitu kampu (k).  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
16.55 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
17.45 24 valandos (k). N-7.  
19.30 Valanda su Rūta (k).  
20.40 KK2 (k). N-7.  
21.05 Pasivaikščiojimai (k).  
21.35 Yra, kaip yra (k). N-7.  
23.15 Bus visko (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Nuo... Iki... (k).  
1.15 Valanda su Rūta (k).  
2.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
3.05 24 valandos (k). N-7.  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Gyvūnų manija“.  
9.30 „CSI kriminalistai“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. 
N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 

15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Rouzvudas“. N-7. 
17.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
18.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Limožo „CSP“ 
- Vilniaus „Lietuvos Rytas“. 
Tiesioginė transliacija. 
21.05 „Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Limožo „CSP“ 
- Vilniaus „Lietuvos Rytas“. 
Tiesioginė transliacija. 
22.00 „Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu“. N-14. 
0.35 „Naša Raša“. N-14 
(kart.). 
1.05 „Kobra 11“. N-7. 
2.00 „Daktaras Hausas“. N-7. 

 
07.15 „Geriausios muzikinės 
kovos. Kalėdos“.  
09.10 PREMJERA. 
„Kormoranai“.  
10.25 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7. 
11.00 PREMJERA. „Kita 
moteris“. N-7. 
13.00 Lietuvos komiko vaka-
ras. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 PREMJERA. „Svetimų 
troškimų sūkurys“. N-7. 
18.00 Žinios. 
20.30 PREMJERA. „Svetimų 
troškimų sūkurys“. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Samdiniai“. N-14. 
00.55 „Grynieji pinigai“. 
N-14. 
02.45 „Kormoranai“. 
03.40 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“. N-7.

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.  
11.40 Emigrantai.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Rezistentai. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 8. N-7.  
1.05 Nijolė Ščiukaitė. Viskas 
prasideda tavim.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Istorijos detektyvai.  
4.05 Gyvenimas.  
5.00 Seserys. N-7.  

  
6.35 „Stebuklingi vaikai“.  
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7. 
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.25 24 valandos (k). N-7. 
12.30 Bus visko (k).  
13.25 „Rožių karas“. 

14.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.00 Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai. N-7. 1966 
m.  
21.30 Žinios.  
22.30 Pagirios Tailande. N14.  
0.25 „Kortų namelis“. N14.  
1.15 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.00 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels. N-7. 

6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7. 
8.55 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.N-7. 
9.30 „Normas, lokys iš šiaurės“ 
(kart.). 
11.10 „Kalėdinių sausainių 
konkursas“. 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 VAKARO KINO 
TEATRAS „Pakvaišę dėl Merės“. 
N-7. 
0.55 „Kaulai“. N-7. 
1.45 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14. 
2.35 „Pelkė“. N-7. 

3.25 „Egipto dievai“. N-7 (kart.). 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
7.30 „Prokurorų patikrinimas“.  
N-7.  
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
11.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
12.40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.  
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7.  
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Vytautas. Tiesioginė 
transliacija 
21.00 Banditės. N14.  
22.45 Gatvių kovotojas. N14.  
0.25 „Pasiutę šunys“. N14.  
1.20 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.05 „Pragaro katytė“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deimantai“. 
10.30 „Velvet“. N-7  
15.05 „Žmogus-voras“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  

16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės IX. 
Ketverios laidotuvės ir vienos 
vestuvės. N-7.  
22.55 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.35 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
1.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
2.05 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
2.50 Midsomerio žmogžudsytės 
IX. Šantažisto galas. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS 11.  
7.45 Nauji karaliaus drabužiai 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Tarptautinis šlagerių festi-
valis „Klaipėda 2017“.  
13.30 Kultūros teismas. Teisėja 
Snieguolė Matulienė.  
14.20 Sudužęs apaštalo 
Pauliaus laivas. 60-ieji metai po 
Kristaus (kart.). 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos.  
19.00 Mes esame autoriai.  
19.35 Premjera. Zoologijos sodo 
daktarė 4. 
20.30 Iki pabaigos. 
21.30 Premjera. Hablo kosminis 
teleskopas. Misija - Visata (sub-

titruota). 
22.20 Elito kinas. Žaidėja. N-7.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Bliuzo vakaras.  
1.15 Anapus visatos. N-14.  
3.25 Mes esame autoriai.  
4.00 Iki pabaigos (ir dar šiek 
tiek).  

  
6.30 Kitu kampu.  
7.15 Farai. N-7.  
7.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
8.30 Autopilotas (k).  
9.00 Žinios.  
10.00 KK2. N-7.  
10.30 Autopilotas (k).  
11.00 Kitu kampu (k).  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.40 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 Kitu kampu (k).  
16.30 Farai (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu„“. 
9.30 „CSI kriminalistai“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 

16.00 „Rouzvudas“. N-7. 
17.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Podgoricos 
„Budučnost“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. Tiesioginė trans-
liacija. 
22.00 „Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti“. N-14. 
23.55 „Naša Raša“. N-14 (kart.). 
0.55 „Kobra 11“. N-7. 
1.50 „Daktaras Hausas“. N-7. 

 
06.50 „Darbščios rankos, atviros 
širdys“.  
07.20 Nuoga tiesa. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Tamsioji sielos pusė“. 
N-7. 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Juodosios katės“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
15.00 „Bitininkas“. N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.25 „Bitininkas“. N-7. 
21.30 Moterų balsas. Dabar.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Mano Europos 
Parlamentas.  
00.15 Patriotai. N-7. 
01.15 „Pasaulis iš viršaus“. N-7. 
01.45 „Moterų daktaras“. N-7. 
02.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. gruodžio 23 d.

ketvirtadienis 2017 12 28

penktadienis 2017 12 29

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.  
11.40 Gyvenimas.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
22.30 Dviračio žinios.  
23.00 Premjera. Gladiatorius. 
N-14.  
1.35 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
5.00 Seserys. N-7.  

  
6.35 „Stebuklingi vaikai“.  
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7. 
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.25 24 valandos (k). N-7. 
12.30 Anapus nežinomybės. 
N-7. 

13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS 
Pagirios 3. velniai žino kur. N14.  
0.20 „Kortų namelis“. N14.  
1.15 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.00 Alchemija.  
2.25 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. 

6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7. 
8.55 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.N-7. 
9.30 „Karališkos Kalėdos“. N-7. 
11.10 PREMJERA „Kalėdos 
Kaslberių pilyje“. 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 „Farai“. N-7. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 PREMJERA „Visi keliai 
veda į Romą“. N-7. 
0.15 „Kaulai“. N-7. 
1.10 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7. 
2.05 „Pelkė“. N-7. 
2.55 „Graži moteris“. N-14 (kart.). 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
7.30 „Prokurorų patikrinimas“.  
N-7.  
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
11.35 Ekspedicija į Pietų Ramųjį 
vandenyną.  
12.40 Ekspedicija į Grenlandijos 
ledo skydą.  
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7.  
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Teisingumo agentai“. 
N-7.  
19.30 „Nepataisomi“. N-7.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Karo menas. Atpildas. 
N14.  
22.45 Banditės. N14.  
0.20 „Pasiutę šunys“. N14.  
1.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
2.25 „Pragaro katytė“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deimantai“. 
10.30 „Velvet“. N-7  
15.05 „Žmogus-voras“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  

16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Prancūziška žmog-
žudystė. Salos paslaptys. N14.  
22.55 „Nakties karalienė“. N-7.  
1.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
2.05 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
2.55 Midsomerio žmogžudystės 
IX. Ketverios laidotuvės ir vienos 
vestuvės. N-7.
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bliuzo vakaras.  
6.50 Riteris Rūdžius (kart.). 
7.05 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
7.20 Heidė (kart.). 
7.45 Snieguolė. Gražiausia iš 
visų (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Baltais klavišais per juodą 
gyvenimą. Juozo Erlicko autorinis 
vakaras.  
13.15 ARTi. Veidai.  
13.30 Stambiu planu.  
14.20 Hablo kosminis telesko-
pas. Misija - Visata (subtitruota, 
kart.). 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Maistas ir aistros.  
17.00 Globalios Lietuvos apdo-
vanojimai.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Nacionalinis turtas.  

19.00 Lietuva mūsų lūpose.  
19.35 Premjera. Zoologijos sodo 
daktarė 4. 
20.30 Legendos.  
21.15 Premjera. Martyno 
Liuterio gyvenimas (subtitruota). 
21.30 Premjera. Auksinė ko-
manda.  
22.30 Santa. N-7. (subtitruota). 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Džiaze tik merginos.  
1.50 Elito kinas. Žaidėja. N-7.  
3.30 Doloresos Kazragytės 
prisiminimai. Monospektaklis.  
4.15 Legendos.  
5.00 Panorama.  

  
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.30 Farai (k). N-7.  
9.00 Žinios.  
10.00 KK2 (k). N-7.  
10.30 Kitu kampu (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
16.30 Autopilotas (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Vienam gale kablys“.  
9.30 „CSI kriminalistai“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 

13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Rouzvudas“. N-7. 
17.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Rezidentai“. N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
22.00 „Eurolygos rungty-
nės. Kauno „Žalgiris“ - Pirėjo 
„Olympiacos“. Vaizdo įrašas. 
23.55 „Naša Raša“. N-14 (kart.). 
0.50 „Kobra 11“. N-7. 
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7. 

 
06.50 „Skinsiu raudoną rožę“.  
07.20 Muzikiniai sveikinimai. 
08.20 Patriotai. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Tamsioji sielos pusė“. 
N-7. 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Juodosios katės“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
15.00 „Bitininkas“. N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.25 „Bitininkas“. N-7. 
21.30 „Gyvenimo būdas“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 „Gurovo bylos 4. Trys 
dienos“. N-7. 
01.45 „Moterų daktaras“. N-7. 
02.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
02.50 „Albanas“. N-7. 
03.35 „Vienišas vilkas“. N-7.

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.  
11.40 Stilius.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Beatos virtuvė.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo!  
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Fantastiškas penktadie-
nis. Premjera. Liusi. N-14.  
0.30 Klausimėlis.lt.  
1.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Mūsų gyvūnai.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.05 Stilius.  
5.00 Seserys. N-7.  

  
6.35 „Stebuklingi vaikai“.  
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7. 
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.25 24 valandos (k). N-7. 

12.30 KK2 (k). N-7. 
13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 SAVAITĖS HITAS Karibų 
piratai. Ant keistų bangų. N-7.  
23.45 PREMJERA Pagirių 
žaidynės. S.  
1.15 Pagirios 3. velniai žino 
kur. N14.  

6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7. 
8.55 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.N-7. 
9.30 PREMJERA „Mažasis 
Kalėdų senelio padėjėjas“. 
11.10 „Trys Kalėdų uodegėlės“. 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 DIDYSIS 
PENKTADIENIO FILMAS 
„Šrekas“. N-7. 
21.10 PREMJERA „Galaktikos 
sergėtojai“. N-7. 
23.30 PREMJERA 
„Grėsmingasis aštuonetas“. 
N-14. 
2.40 „Pakvaišę dėl Merės“. N-7 
(kart.).
 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7 
7.30 „Prokurorų patikrinimas“.  
N-7.  

8.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
9.35 „Tokia tarnyba“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
11.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“. 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7.  
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Teisingumo agentai“. 
N-7.  
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7.  
21.30 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė. N14.  
23.10 Karo menas. Atpildas. 
N14.  
0.40 „Pasiutę šunys“. N14.  
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.15 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė. N14.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deimantai“. 
10.30 „Velvet“. N-7  
15.05 „Žmogus-voras“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 

19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Penktadienis tinkle. 2016 m. 
Trileris.  
22.45 SNOBO KINAS Pasakų 
pasaka. N14.  
1.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
1.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
2.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
3.15 Prancūziška žmogžudystė. 
Salos paslaptys. N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Riešutų duona. 1977 m.  
7.10 Riteris Rūdžius. 
7.25 Heidė. 
7.50 Gnomeo ir Džuljeta. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Baltais klavišais per 
juodą gyvenimą. Juozo Erlicko 
autorinis vakaras.  
13.15 Martyno Liuterio gyveni-
mas (subtitruota, kart.). 
13.30 Legendos.  
14.15 Auksinė komanda.  
15.15 Premjera. Grizis ir le-
mingai. 
15.25 Premjera. Vakaro pasa-
kėlės. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.35 Premjera. Zoologijos 
sodo daktarė 4. 
20.30 Kultūros teismas.  
21.15 Europos kinas. Premjera. 

Mažumą kitokia. N-14.  
22.50 „Klasikos ir roko šventė“. 
Gala koncertas.  
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.10 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017“.  
2.00 Tutti! Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro choro 
koncertas.  
3.45 Kultūros teismas.  
4.30 Linija, spalva, forma.  
5.00 Euromaxx.  
5.30 Panorama.  

  
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
9.00 Žinios.  
10.00 Apie žūklę (k).  
10.30 KK2 (k). N-7.  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
16.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 @rimvydasvalatka.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 @rimvydasvalatka (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Praeities žvalgas“..  
9.30 „CSI kriminalistai“. N-7. 

10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Rouzvudas“. N-7. 
17.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Rezidentai“. N-7. 
20.30 „Farai“. N-7. 
21.30 „TV3 žinios“. 
22.30 „Aš - ketvirtas“. N-7. 
0.45 „Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti“. N-14. 
2.25 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14. 

 
06.50 „4 kampai“.  
07.20 Moterų balsas. Dabar.  
08.20 „Gyvenimo būdas“. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Tamsioji sielos pusė“. 
N-7. 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Juodosios katės“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
15.00 „Bitininkas“. N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“.  
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“. N-7. 
01.05 „Delta“. N-7. 
02.50 „Albanas“. N-7. 
03.35 „Vienišas vilkas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Beatos virtuvė.  
7.00 Premjera. Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2. 
7.20 Premjera. Alvinas ir pa-
trakėliai burundukai 1. 
7.30 Premjera. Detektyvė 
Miretė. 
7.45 Premjera. Džeronimas 3. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Lūšies šuolis (sub-
titruota). 
12.45 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Legendiniai 
Madagaskaro lemūrai (subti-
truota). 
13.40 Puaro. N-7.  
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios.  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios. 
18.00 Teisė žinoti.  
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Dainuoju Lietuvą.  
23.45 Premjera. Mano Kalėdų 
svajonė. N-7.  
1.10 Pasaulio dokumentika. 
Lūšies šuolis (subtitruota, 
kart.). 
2.05 Pasaulio dokumentika. 
Legendiniai Madagaskaro 
lemūrai (subtitruota, kart.). 
2.55 Klausimėlis.lt.  
3.10 Teisė žinoti.  
3.35 Dviračio žinios.  
4.00 Karinės paslaptys.  

4.45 Auksinis protas. 
 

  
6.15 „Madagaskaro pingvinai“.  
6.40 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.05 „Ančiukai Duoniukai“.  
7.30 Tomas ir Džeris. Robinas 
Hudas ir linksmasis peliukas. 
8.30 Stebuklų namai. 
10.00 Madagaskaras. 
11.35 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija. N-7.  
14.10 Kempiniukas 
Plačiakelnis 2. 
15.50 Nacionalinis saugumas. 
N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.25 Sportas.  
19.28 Orai.  
19.30 SUPERKINAS Ralfas 
griovėjas. 
21.25 Kelionė į raganų kalną. 
N-7.  
23.20 PREMJERA Seks 
video. S.  
1.00 Pagirių žaidynės. S. 

6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.). 
7.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7. 
7.30 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7  
9.00 „Virtuvės istorijos“.  
9.30 „Gardu Gardu“.  
10.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.N-7. 
10.30 „Simpsonai“. N-7. 
11.00 „Sniego drakonas. N-7. 
12.50 „Kadetė Kelė“. N-7. 
14.50 „Kaip sukurti tobulą 
vaikiną“. N-7. 

16.40 „Džonsonų atostogos“. 
N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.25 „Eurojackpot“. 
19.30 ŠEŠTADIENIO 
ŠEIMOS KINO TEATRAS 
„Ponas Bynas“. N-7. 
21.15 ŠEŠTADIENIO GERO 
KINO VAKARAS „Fenikso 
skrydis“. N-7. 
23.25 „Pompėja“. N-7. 
3.00 „Galaktikos sergėtojai“. 
N-7 (kart.). 

 
6.00 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7 
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“.  
10.30 „Pragaro katytė“.  
11.30 Haskių kelias.  
12.40 „Reali mistika“. N-7.  
13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. N-7.  
14.45 „Kas žudikas?“. N-7.  
 17.00 LKL čempionatas. 
Juventus - Žalgiris. Tiesioginė 
transliacija 
19.30 Muzikinė kaukė. 
SUPERFINALAS.  
22.25 MANO HEROJUS 
Sargybinis. N-7.  
0.20 AŠTRUS KINAS Šmėklų 
namai. S.  
1.45 „Pasiutę šunys“. N14.

6.50 „Monstrų karai“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Surikatų namai“.  
9.15 Anapus nežinomybės. 
N-7.  

10.15 „Akloji“.  
10.50 „Būrėja“.  
12.00 „Nekviesta meilė“. 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Širdele mano“. N-7.  
17.00 „Akloji“.  
18.00 „Būrėja“.  
19.00 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas. „Perlo“ pen-
sionas. N14.  
22.40 „Tėvas Motiejus“. N-7.  
0.30 Pasakų pasaka. N14.  
2.30 Penktadienis tinkle. 
3.55 „Pasisvėrę ir laimingi“. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė.  
8.05 Misija. Vilnija.  
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 VIII Nacionalinis moks-
leivių muzikos kūrinių konkur-
sas „Mano nata“. 
12.25 Fiodoras Dostojevskis. 
Stepančikovo dvaras ir jo gy-
ventojai.  
15.00 Giminės.  
15.55 Džiaze tik merginos.  
17.05 Patrisas Šero. Kino 
pamoka. 
19.00 Kalėdų koncertas 
„Ateikite žmonės“.  
20.40 Stambiu planu.  
21.25 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Mes tikime Dievą. 
N-14.  
23.00 „Untold Story“. Grupės 
„Colours of Bubbles“ ir Šv. 
Kristoforo kamerinio orkestro 
koncertas.  
0.20 Dabar pasaulyje.  

0.50 Europos kinas. Mažumą 
kitokia. N-14.  
2.20 „Klasikos ir roko šventė“. 
Gala koncertas.  
4.05 LRT OPUS ORE.  
5.05 Nacionalinis turtas.  
5.30 Panorama.  

  
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
15.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
16.00 KK2 (k). N-7.  
18.00 Vilniečiai.  
18.35 Farai (k). N-7. 
Realybės šou.  
19.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
19.30 Pasivaikščiojimai.  
20.05 Kitu kampu (k).  
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
22.00 Žinios.  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.10 Tauro ragas (k). N-7.  
4.35 Apie žūklę (k).  
5.05 Autopilotas (k).  
5.30 Ne vienas kelyje.

 
6.30 „Ledo kelias“. N-7 (kart.). 
7.30 „Mes mylim pingvinus!“ 
(kart.). 
8.30 „Vienam gale kablys“.  
9.00 „Statybų gidas“.  
9.30 „Iš peties“. N-7. 
10.30 „Lietuvos mokyklų 
žaidynės“.  
11.00 „Išlikimas“. N-7. 
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7. 

13.00 PREMJERA 
„Beždžionės. Nepaprastų gy-
vūnų šeima“. N-7. 
14.00 PREMJERA „Žygis per 
Himalajus“. N-7. 
15.00 „Ledo kelias“. N-7. 
16.00 „Iš peties“. N-7. 
17.00 „Sandėlių karai“. N-7. 
18.00 „Dainų dvikova“. 
18.30 „Lietuvos talentai“. N-7. 
21.30 „TV3 žinios“. 
22.30 „Terminatorius 2. 
Teismo diena“. N-14. 
1.15 „Aš - ketvirtas“. N-7 
(kart.). 
3.00 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14.

 
07.00 „Sumaniausi gyvūnai“. 
N-7. 
09.00 „Gyvenimo būdas“. 
N-7. 
10.00 Moterų balsas. Dabar. 
11.00 „Detektyvas Morsas“. 
N-7. 
13.00 „Vera. Tylūs balsai“. 
N-7. 
14.55 „Ekspedicija „Vilkas“. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Ekspedicija „Vilkas“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.20 „Pasaulio turgūs. 
Jeruzalė“. N-7. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai.  
20.00 Žinios. 
20.30 PREMJERA. 
„Bachūras“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Lemtingas panašu-
mas“. N-7. 
02.50 „Ekspedicija „Vilkas“. 
N-7.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. 
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

 UAB „Anykščių vandenys“ 
atlieka šias paslaugas:

 nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

 lauko tualetų išsiurbimas ir 
išplovimas

  nuotekų tinklo išplovimas

  drenažo tinklo išplovimas

Informacija suteikiama
tel. (8-650) 16057.
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LAIKO MAŠINA

Pirmąjį skrodimą gydytoja atliko antroje klasėje

Žiūri dėdienė į mane, sako, va čia 
tai gydytoja bus... O man tik topt 
galvon – tikrai gydytoja būsiu... Na, 
ir prasidėjo mano „karjera“. Pirmoji 
pacientė buvo sesuo. Kai mama ne-
matydavo, aš ją tai skiepydavau, tai 
vaistus leisdavau... Būdavo gražiai 
gražiai žaidžiam, tik mama tolyn, aš 
su adata ir stipriau perbraukdavau... 
Paskui mama sakydavo, kas tam vai-
kui nugarą sukandžiojo, o aš žinojau, 
jog čia mano, gydytojos, darbas... 
Praktikavausi ant ko tik galėjau...“

Gydytoja teigia, kad mokykloje 
nebuvusi prasta mokinė, tik labai jau 

literatūros teko skaityti rusų kalba, 
bet man patiko, juk studijavau tai, ko 
norėjau nuo pat vaikystės“, – kalba 
gydytoja.

„Kaune praleidus 8 metus, dar 
vienus Panevėžyje internatūroje, iš 
„durnumo“ atvažiavau dirbti į kaimą, 
į Debeikius, kur išdirbau 3 metus“, – 
šypsosi pašnekovė. 

Paklausta, tai kas gi nutiko, kad 
į kaimą panoro, gydytoja R. Arlau-
kienė žodžio kišenėje neieško: „Ogi 
iš „durnumo“. Dar Institute dekanas 
man siūlė važiuoti dirbti į Zarasus. 
Klausiu mamos, ar grįžti dirbti į savo 
rajoną, mama nieko nesakė, paliko 
man pačiai nuspęsti. Ir aš nuspren-
džiau... Kažkas šovė į galvą, kad ne-
mokėsiu mieste dirbti, o jeigu blogai 
dirbsiu, tai savo tėvams tik gėdą už-
trauksiu, jau tada geriau į kaimą. Tai 
štai kaip tie Debeikiai mano gyveni-
me atsirado...“

1980 – 1990 m. 
Anykščiuose liko dėl meilės 

Trejus metus gydytoja R. Arlaus-
kienė atidirbo Debeikiuose – kaip 
terapeutė turėjo etatą ir dar pusę – 
kaip pediatrė. Pasibaigus tiems trims 
metams, gydytoja vėl turėjo galimy-
bę sugrįžti į Zarasus. „Būčiau dirbusi 
Zarasuose kaip šeimos gydytoja ir 
apylinkę būčiau turėjusi, gerai būtų 
buvę... Bet va ištekėjau už Arlausko ir 
niekur iš Anykščių rajono jau nebeiš-
važiavau... O jis – grynas anykštėnas, 
savo rajono nė už ką nebūtų palikęs, 
teko man prisitaikyti“, – apie gyveni-
mo vingius pasakoja gydytoja.

Ir su būsimu vyru ji susipažino ne 
bet kur, o ligoninėje. „Kaip tik budė-

jau ligoninėje ir per tą mano budėji-
mą mirė būsimo vyro senelis... Man 
tai stresas, žmogus mirė, nieko aplink 
nemačiau, o jis mat dar suspėjo ir 
žmoną nusižiūrėti“, – šypsosi gydy-
toja.

Sukūrusi šeimą, R. Arlauskienė 
pradėjo dirbti Anykščiuose. „Iš pra-
džių dirbau kraujo perpylime, bet 
labai norėjosi gydomojo darbo. Tais 
laikais a.a. gydytoja Lionė Gižins-
kienė puse etato dirbo endokrinologe 
ligoninėje, tačiau jai prasidėjo bėdos 
su sveikata, pasiliko ji dirbti tik po-
liklinikoje. Man buvo suteikta gali-
mybė pasimokyti endokrinologijos. 
Dvejus metus dirbau ir papildomai 
dar studijavau šią specializaciją, išlai-
kiau egzaminus, apsigyniau katego-
riją ir tapau gydytoja endokrinologe. 
Tai – prestižinė sritis. Ir dabar endo-
krinologų yra ruošiama labai mažai, 
nors poreikis šios specializacijos 
gydytojų yra didelis. Taigi jau daug 
metų Anykščiuose esu vienintelė en-
dokrinologė“, – apie gydomojo darbo 
pradžią Anykščių ligoninėje pasakoja 
R. Arlauskienė.

Beje, jau dirbant Anykščių ligoni-
nėje 1985 m. gydytoja susilaukė sū-
naus Giedriaus. Šiuo metu jis gyvena 
Kaune, turi draugę, beje, būsimą me-
dikę. Baigęs Anykščių A. Baranausko 
vidurinę mokyklą, vaikinas pasirinko 
studijas Kauno technologijos univer-
sitete, Mechanikos fakultete.

Paklausta, kokia mama sūnui bu-
vusi, gydytoja R. Arlauskienė ir vėl 
juokauja: „Asociali mama buvau. Tą 
pasakiau ir garsiai, kai sūnui baigiant 
vidurinę mokyklą teko sakyti kalbą 
išleistuvių metu. Daug dirbau, ma-
žai laiko turėjau... Tik, ačiū Dievui, 

Baltą chalatą gydytoja Re-
gina Arlaukienė vilki jau 
nuo studijų Medicinos ins-
titute pradžios. Nuotraukoje 
– penktakursė studentė su 
drauge.

Asmeninio Reginos AR-
LAUSKIENĖS albumo nuotr.

tas mano vaikas geras buvo, nekėlė 
jis mums jokių problemų. O kalbant 
rimtai, teko kartu su juo ir prie vado-
vėlių pasėdėti, kartu baigėm šešias 
klases, toliau jau aš „nebesimokiau“. 
Beje, esu dar jauna – anūkų kol kas 
neturiu. Pagimdžiau būdama 30-ies, 
tai ir sūnus, matyt, niekur neskuba“.

1990 – 2017 m. 
Gerumas ir benamiui katinui 

R. Arlauskienė į klausimą, ar ateina 
toks laikas, kai gydytojai, dažnai su-
sidurdami su mirtimi, pripranta prie 
jos, atsako: „Ne. Gydytojas toks pat 
žmogus kaip ir visi kiti... Kiekviena 
paciento mirtis gydytoją daugiau ar 
mažiau paliečia. Tik mirties akivaiz-
doje gydytojas negali pasimesti – iki 
paskutinės minutės turi išlaikyti švie-
sią galvą, priimti sprendimus, kovo-
ti... Aišku, jeigu kasdien matyčiau 
mirštančius žmones, gal kažkiek ir 
priprasčiau... Kolegė gydytoja Vaida 
Klimkevičienė sako, kad pasaulis yra 
sudarytas iš vyrų, moterų ir moterų 
gydytojų. Tai reškia, kad negali nei 
pasimesti, nei pradėti bliauti“.

Prieš metus gydytoja R. Arlaukienė 
Amžinybėn išlydėjo vyrą, su kuriuo 
pragyveno 32 metus... Dar sunku, 
dar skauda: „Su tėvais pragyvenau 
18 metų, o su vyrų beveik per pusę 
daugiau – 32 metus...“

Bet gydytoja nesijaučia vieniša. 
Namuose dabar jos laukia trys mur-
kiantys draugai. Apie kates su gydy-
toja galima kalbėti ilgai – jos darbo 
kabinete iš po stalo stiklo žvelgia dvi 
akys – augintiniai net ir darbe kartu. Ir 
tie augintiniai ne bet kokie – išgelbėti, 
prijaukinti, mylimi...

nešiojamu kompiuteriu, šiuo metu gali rink-
tis iš daugybės kalėdinių pasiūlymų. Vienas 
jų – „Lenovo V110-15AP“: sudarius 24 mėn. 
sutartį ir sumokėjus 115 Eur pradinę įmoką, 
jis kainuos vos 11Eur/mėn. (kaina be sutar-
ties – 449 Eur). 

Pageidaujantiems sutaupyti dar daugiau, 
siūlomas „Lenovo Yoga 520“. Šis lankstusis 
kompiuteris, pasirašius 24 mėn. sutartį ir su-
mokėjus 175 Eur pradinę įmoką, tekainuos 
20 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 799 Eur). 

Svajojantys apie stilinguosius „Apple“, gali 
rinktis lengvąjį „Apple MacBook Air“, kuris 
sudarius 24 mėn. sutartį ir sumokėjus 298 
Eur pradinę įmoką kainuos tik 28 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties – 1129 Eur).

Jei vien tik kompiuterio maža – rinktis ga-
lima ir iš dvigubų pasiūlymų. Pavyzdžiui, įsi-
gijus nešiojamąjį kompiuterį „Lenovo Y520“, 
„Lenovo Y“ žaidimų ausinės su mikrofonu, 
kurių vertė yra 63,99 Eur  – kainuos vos 1 
ct! Pasiūlymas galioja mokant visą sumą 
iš karto (999 Eur) arba su bet kuriuo namų 
interneto planu: pasirašius 24 mėn. sutartį ir 
sumokėjus pradinę 279 Eur įmoką, kompiu-
teris mėnesiui kainuos vos 30 Eur. 

Už 1 ct šiuo metu galima gauti ir išorinį – 

net 1 TB talpos – kietąjį diską, kurio vertė yra 
77,99 Eur. Šis pasiūlymas galioja įsigyjant 
kompiuterį „ASUS X541UA“ ir mokant visą 
sumą iš karto (655 Eur) arba pasirašius 24 
mėn. sutartį su bet kuriuo interneto namams 
planu. Tokiu atveju, pradinė įmoka bus 199 
Eur, o kompiuteris kainuos tik 19 Eur/mėn.
Patogiam knygų skaitymui 
ir naršymui – planšetė 
Besižvalgantys planšečių gali rinktis iš itin 

viliojančių „Lenovo“ ir „Apple“ pasiūlymų. 
Pasirašius 24 mėn. sutartį ir sumokėjus 
pradinę 99 Eur įmoką, planšetė „Yoga Book 
YB1-X90L“ tekainuos 19 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties – 629 Eur). Su tokios pat trukmės 
sutartimi, tik sumokėjus 183 Eur pradinę 
įmoką, „Apple iPad 9.7“ kainuos vos 16 Eur/
mėn. (kaina be sutarties – 649 Eur). 

„Planšetės, kaip ir telefonai, lengvai pritai-
komi mokantis, dirbant, keliaujant ar tiesiog 
naršant internete. Pastebime, kad vis dau-
giau klientų renkasi jas skaitymui – įsidiegus 
specialias programėles, planšetės gali būti 
naudojamos kaip knygų skaityklės“, – sako 
V. Burnickienė.
Žaidimų aistruoliams – „Xbox“
Žaidimų gerbėjams šiais metais taip pat 

Šventės neišlaidaujant – „Tele2“ kompiuteriai nuo 11 Eur
Gruodis daugeliui siejasi ne tik su didžiausių šeimos švenčių lau-

kimu, užbaigiamais darbais, bet ir išlaidomis dovanoms. Nepaisant 
to, šie metai gali būti išlydėti kitaip, neištuštėjusiomis piniginėmis 
– dabar „Tele2“ salonuose bei internetinėje parduotuvėje nešioja-
mus kompiuterius, planšetes ir žaidimų konsoles galima įsigyti itin 
geromis sąlygomis.

 „Norėjome, kad per šias šventes mūsų 
klientai galėtų daugiau laiko skirti laikui 
su šeima ar kitoms malonioms smulkme-
noms, o ne rūpesčiams dėl pirkinių ir 
ypač – išlaidų. Todėl kruopščiai paruošė-

me geriausius pasiūlymus dovanoms įsi-
gyti“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
prekybos vadovė.
Geriausia dovana – kompiuteris
Artimuosius ketinantys nustebinti nauju 

bus ką padėti po eglute. Pavyzdžiui, pažan-
giausias „Xbox“ žaidimų kompiuteris „Xbox 
One S“, kuriame iš karto yra įdiegtas ir po-
puliarusis žaidimas „Minecraft“, sudarius 24 
mėn. sutartį ir sumokėjus 49 Eur pradinę 
įmoką, tekainuos 10 Eur/mėn. (kaina be su-
tarties – 299 Eur).

Jei žaidėjus labiausiai domina futbolas, 
jie turėtų itin nudžiugti išpakavę konsolę 
„PlayStation 4 SLIM“ su žaidimu FIFA 2018. 
Tokia dovana, pasirašius 24 mėn. sutartį ir 
sumokėjus 127 pradinę įmoką, kainuos tik 
13 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 479,99 
Eur).
Dovanos namams – internetas
Pasirodo, kad Kalėdos gali trukti net pus-

metį! Įsigijus nurodytus kompiuterius, plan-
šetes ar „XBOX“ žaidimų konsolę su namų 
interneto planu ir mokant jų kainą dalimis 
per 24 mėn. bei sudarant 24 mėn. sutartį – 6 
mėnesius už internetą nereikės mokėti nė 
cento! Ši akcija galioja namų internetą už-
sisakius internetu, o visų pasiūlymų laikas, 
įrenginių ir dovanų skaičius – riboti.

Daugiau akcijų ir pasiūlymų rasite „Tele2“ 
svetainėje www.tele2.lt/kaledos.

Užsak.Nr.

Apie tai, kaip gamta ir knygos 
padeda ištverti gyvenimą valdiškoje 
įstaigoje, žurnalistės Daivos Goštau-
taitės straipsnis „Gyvenimo saulėly-
dis valdiškuose namuose spaudžia 
širdį“.

Žurnalistas Vidmantas Šmigelskas 
analizuoja, kas apskrityje uždirba 
daugiausiai. Straipsnyje „Apskrities 
realybė: chirurgai uždirba mažiau 
už valytojas“ rašoma, kad Utenos 

regione yra tik 30 įmonių, kurių dar-
buotojų „popierinės“ algos vidurkis 
rugsėjo mėnesį buvo didesnis nei 
tūkstantis eurų. Geriausi atlyginimai 
mokami įmonėje, kuri jau uždaroma, 
VĮ „Ignalinos atominė elektrinėje“. 
Čia darbuotojų vidutinė alga – 1164 
eurai.

„Aukštaitiško formato“ viršelyje 
– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos pirmininko Ramūno Karbauskio 

Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris  
Švenčių išvakarėse, pasirodė naujas „Aukštaitiško formato“ nu-

meris.
Paskutiniame šių metų žurnale apie gyvenimo saulėlydį valdiškuo-

se namuose atvyrauja Svėdasų senelių globos namų gyventojai.

nuotrauka. Įtakingas Lietuvos politi-
kas prieš šventes AF davė išskirtinį 
interviu. 

„Mus vadino vilties sprendimu, 
nebuvome nusipelnę tokio didelio 
palaikymo, bet žmonės balsavo tikė-
damiesi, kad kažkas keisis“, - kalba 
R. Karbauskis apie tai, kaip sunku 
pateisinti rinkėjų viltis, nes „valstie-
čiai“, laimėję rinkimus, pralošė vie-
šąją erdvę.

Jono Junevičiaus straipsnyje „Nuo 
Gedimino kalno nuslinko anykštėnų 
velėna“ publikuojamos iš Troškūnų 
kilusio fotomenininko Vytauto Janu-
lio, neseniai nufotografavusio Gedi-

mino kalną, kurį niokoja nuošliaužos, 
nuotraukos. Žurnalistas pasakoja apie 
slenkančius kalno šlaitus, kurie prieš 
šešetą metų buvo apsodinti Anykščių 
rajono ūkininkų užauginta veja.

Žurnale daug dėmesio skirta Troš-
kūnų bažnyčiai, vienuolynui ir meno 
kūriniams juose.

Į 13 klausimų atsakė keliautojas, 
alpinistas, fotografas Vladas Vitkaus-
kas.  

Žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
ieškokite visose Utenos regiono pre-
kybos vietose. Taip pat jis parduoda-
mas ir Vilniuje, Panevėžyje, Kupiš-
kyje bei Ukmergėje.

„bailė didelė buvau“.
„Mokykloje kiek prasčiau sekėsi 

fizika ir matematika... O ir šių daly-
kų mokytojų labai bijojau. Tad su 
savo pažymiais pabijojau iš karto 
stoti į Medicinos institutą, tad įstojau 
į Prano Mažylio medicinos mokyklą 
(dabar – Kauno kolegija – aut.past.)“, 
– apie ilgų mokslų pradžią pasakoja 
gydytoja R. Arlauskienė.

1972 – 1980 m.
Patys gražiausi metai...

„Mokantis Medicinos mokyklo-
je pagrindinis tikslas buvo ją baigti 
„raudonu“ diplomu ir su vienu – che-
mijos – egzaminu stoti į Medicinos 
institutą. Kai turi tikslą, kitaip ir būti 
negali – jo bet kokiu atveju sieki. 
Žinojau, kad turiu baigti Medicinos 
mokyklą labai gerais pažymiais, tai 
ir mokiausi, tikrai labai daug mokiau-
si... Gyvenau pas dėdę su dėdiene 
kaip pelė po šluota. Ir ne dėl to, kad 
griežti dėstytojai būtų buvę ar moky-
tis labai spaudę, bet pati supratau, kad 
tai yra laikotarpis, kai turiu labai daug 
mokytis. Ir, aišku, baigiau Medicinos 
mokyklą „raudonu“ diplomu, su vi-
sais medalininkais laikiau stojamąjį 
chemijos egzaminą, gavau 5, ir taip 
įstojau į Kauno Medicinos institutą, į 
Gydomąjį fakultetą“, – apie tai, kaip 
reikia siekti savo tikslų, pasakoja gy-
dytoja.

Kaune, pasak pašnekovės, prabėgę 
gražiausi metai... „Studentiški metai 
buvo nuostabūs... Nepaisant tų bjau-
rių dėstytojų, kurie mums nuo pirmo 
kurso kompleksus varė. Jautėmės 
kaip kokioj XIX.a Anglijos mokyklo-
je... Mokytis reikėjo daug, labai daug 
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Patriarcho tvenkinius 
užėmęs Krylovas

Prieš beveik dvidešimt metų 
Maskvos centre prie Patriarcho 
tvenkinių buvo nuspręsta įam-
žinti rašytoją Michailą Bulgako-
vą. Turėjo atsirasti  skulptūrinė 
kompozicija, kurioje ir pats ra-
šytojas, ir jo herojai iš romano 
„Meistras ir Margarita“  - Volan-
das, Azazelas, Katinas Begemo-
tas. Neatsirado. Aplinkinių namų 
gyventojai užprotestavo. 

Patriarcho tvenkiniai (tiksliau 
tvenkinys) - parkas su tvenkiniu 
Presnios rajone, Maskvos mas-
teliais -  visai šalia Raudonosios 
aikštės. Prie Patriarcho tvenki-
nių prasideda „Meistras ir Mar-
garita“, kai pasikalbėti su litera-
tais Michailu Berliozu ir Ivanu 
Bezdomnu ant suolelio prisėda 
Volandas. Paskui Anuška palie-
ja aliejų, tramvajus nukerta M. 

Berliozo galvą... Ir romanas, ir 
Vladimiro Bortko filmas laiko-
mi šėtoniškais. Rašoma, jog jau 
išmirė beveik visi 2005 metais 
filme vaidinę aktoriai. Tiesa, šė-
tonas Volandas vis gyvas. Volan-
dą įkūnijusiam Olegui Basilašvi-
liui jau 83-eji. 

Prie Patriarcho tvenkinių pri-
tupdyta Ivano Krylovo pasa-
kėčių herojų skulptūrų. Taigi, 
gėris triumfavo prieš blogį. Yra 
parke du bulgakoviški akcentai 
- draudžiamasis kelio ženklas 
su Volando, Koravjovo ir Katino 
Begemoto atvaizdais ir prierašas 
„Draudžiama kalbėti su nepažįs-
tamais“ bei kavinė „Katinas Be-
gemotas“. Deja, ženklas kartais 
džiugina praeivius, bet kartais 
palieka parką. Žiniasklaidoje ra-
šoma, jog jį Patriarcho tvenkinių 
lankytojai vertina kaip suvenyrą, 
todėl naują ženklą kabinti reikia 
kelis kartus per metus. O kati-
no Begemoto kavinėje absento 
neduoda. Net vulgaraus alaus 
negausi. Tik arbatytė ir pyragiu-

šaipysis. Atkreipę dėmesį į au-
toparką, ėmėme inventorizuoti 
visus gatvėje stovinčius auto-
mobilius. Gal po penkiolikos 
minučių tokios veiklos Ričardas 
mostelėjo ranka: „Žiūrėk, radau 
seną „subariką“. Šitas ir penkių 
tūkstančių nekainuos.” 

Internete peržvelgiau Maskvo-
je parduodamo būsto skelbimus 
- tūkstančiai parduodamų butų, 
kurių kaina prasideda 1 000 000 
eurų. Specialiai kainos užklausą 
nuo milijono pateikiau. Tegul 
dabar mūsiškės specialiosios tar-
nybos vargsta, besiaiškindamos 
iš kur pas mane tokie pinigai. 
Radau man labai priimtiną pa-
siūlymą  - 70 kv.m naujos staty-
bos trijų kambarių butas, 9 aukš-
tas, pro langą matosi Kremlius. 
Kaina - 4,5 mln. eurų. Gal kiek 
brangoka, bet šimtą tūkstančių, 
manau, nusiderėsiu.

Butų kainos atsako į klausi-
mą, kodėl tokio lygio autoparkas 
Maskvos centre. Jei gyveni kur 
nors Chimkuose, vargu ar va-
žiuosi į Arbatą savo automobi-
liu. Ir apskritai kokio velnio tau 
į tą Arbatą, jei likimas tau skyrė 
Chimkus...

Nors Arbate smagu. Arbate 
lauko kavinėse žmonės geria latė 
kavą. Groja gatvės muzikantai, 
gatvės dailininkai siūlo nupiešti 
praeivių šaržus. „Pageidauju va 
to žmogaus šaržo. Nemokamai. 
Ai, jau nuėjo”, - ginuosi nuo 
dailininko. „Matėm mes tokių 
šmaikštuolių“,  - regis, nesu-
pyksta. 

Vakarėjant jaučiame, jog mūsų 
autobusas jau trepsi Tušino au-
tobusų stotyje. Prieš lendant į 

kai... Na, šito aš rusams tikrai 
nepajėgsiu atleisti.

Patriarcho tvenkiniai - vos 
1000 kv.m  ploto prūdas. Dau-
giskaita jis vadinamas todėl, jog 
kažkada buvo keli tvenkiniai, 
vėliau tvenkiniai užversti smė-
liu, paliktas tik vienas. Patriar-
cho tvenkiniai todėl, kad XVIII 
amžiuje šalia tvenkinių buvo 
Rusijos patriarcho rezidencija. 
Tarybiniais metais kažkas, turin-
tis juodą jumoro jausmą, pasiūlė 
Patriarcho tvenkinius vadinti Pi-
onierių tvenkiniais.   

Atsisveikino Cojumi...
 
Vaikštant po Maskvos centrą į 

akis krito autoparkas. Šalia dau-
giabučių namų ir įstaigų kontorų 
stovi daug nematytų mašinų, o 
ir tos, kurios matytos, nepigios. 
Kurios nors Lietuvos savivaldy-
bės meras su savo valdišku 30 
tūkst. eurų kainuojančiu „grabu“ 
atvažiavęs į Maskvos Presnios 
rajoną turėtų jį slėpti - praeiviai 

metro, paskutinis sutiktas gatvės 
muzikantas groja Viktorą Cojų. 
Į jo gitaros dėklą įmetu pinigė-
lį. V. Cojus labiau tinka Piteriui 
nei Maskvai, bet man V. Cojus 
gerai, esu nieko prieš, jei ir per 
mano laidotuves leis V. Cojų. 

Šitaip gražiai būčiau pabaigęs 
kelionės aprašymą, bet... įsino-
rėjau į tualetą.

Prieš apsilankymą tualete - 
deklaracija

Laukdami autobuso šalia Tu-
šino autobusų stoties esančiame 
„Mc Donalde“ įsirengėme bazę. 
Aplinkinėse parduotuvėlėse 
stengėmės išleisti paskutinius 
rublius. Prisipirkau šokoladų 
„Alionka” ir degtinės „Baikal“.  
Visiems, žinoma, pasakojau, kad 
„Baikalą“ vežiausi nuo Baikalo, 
dar jam ir Ramųjį vandenyną pa-
rodžiau.

Prieš einant į autobusų stotį, į 
ją, kaip ir visas kitas stotis, pa-
tenkama pro metalo detektorių 
ir šį sergstinčius, pagal išvaizdą 
ne kartą sėdėjusius apsauginius, 
ryžausi pasinaudoti tualetu. Lau-
ke keli biotualetai, vidurinis jų 
po rekonstrukcijos pritaikytas 
darbuotojos „ofisui“. Ištiesiu 
atsakingai darbuotojai pinigėlį, 
jį užduoda klausimą: „Jūs dide-
lio ar mažo reikalo?“. Pavargęs, 
nemiegojęs, jumoro jausmą pra-
radęs, droviai aiškinau: „Ką jūs, 
žinoma, tik sisiosiu. Ir dar labai 
nedaug“.  „Tada jums į trečią 
kabiną“, - oriu rankos mostu nu-
kreipė atsakinga darbuotoja. 

Paskui susivokiau, jog čia ir 
buvo tikrasis atsisveikinimas su 
Rusija. Biotualetų vamzdžių pra-
laidumo klausimą, regis, yra pa-
prasčiau išspręsti, nei versti visus 
tualeto lankytojus deklaruoti no-
rus, poreikius ir versti juos atlikti 
savo būsimos veiklos prognozes. 
Tačiau... Štai už tai aš ir myliu 
Rusiją ir nuolat į ją grįžtu.   

„Žmogynas“ Raudonojoje aikštėje. 
    Autoriaus nuotr. 

Sargybinių pasikeitimas prie amžinosios 
ugnies pritraukė minią žiūrovų.

Balsavimų nugalėtojus skelbsime 
naujametiniame „Anykštos“ nume-
ryje. Nugalėtoją išrinksime susu-
mavę balsavimų portale anyksta.lt 
ir laikraštyje „Anykšta“ balsus. 

Užpildę šiandien laikraštyje 
spausdinamus biuletenius, galite 
juos įmesti į „Anykštos“ pašto dė-
žutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara 
Jums“ parduotuvėse, užnešti į re-
dakciją (Vilniaus g. 29), taip pat 
juos galite siųsti paštu arba įmesti į 

pašto dėžutę, esančią prie laikraščio 
redakcijos. 

Objektyviausiai sudarytas kan-
didatų į metų sportininkus sąrašas 
- jame Lietuvos rinktinių nariai bei 
2017 metų šalies pirmenybių prizi-
ninkai.

Į politikų sąrašą įrašyti abu anykš-
tėnai Seimo nariai, rajono vadovai, 
opozicinių frakcijų rajono Taryboje 
lyderiai. Taip pat ir Kristupas Kri-
vickas - buvusi televizijos žvaigždė 

Renkame metų įvykius ir metų žmones
Portale anyksta.lt ir šiandienos „Anykštoje“ siūlome rinkti 

2017 metų anykštėnus bei „Metų projektą“ ir „Metų skandalą“.  
„Metų anykštėnus“ suskirstėme į keturias kategorijas. Siūlome 
išrinkti „Metų sporto žmogų“, „Metų politiką“, „Metų verslo 
žmogų“ bei „Metų kultūros žmogų“.

baigiantis metams niekaip nesireiš-
kia Anykščių politikoje, tačiau pa-
vasarį jis buvo labai ryškus. K. Kri-
vickas dalyvavo Seimo rinkimuose 
Anykščių-Panevėžio apygardoje ir 
pralaimėjo tik antrajame ture.

Į kultūros žmonių sąrašą įrašėme 
T. Mikeliūnaitės kultūros premijos 
laureatą menininką Žilviną Praną 
Smalską, A. Baranausko literatūri-
ninės premijos laureatą, Anykščių 
muziejaus direktorių Antaną Ver-
bicką, rašytoją Rimantą Povilą Va-
nagą, kuris 2017 metais paskelbtas 
Anykščių garbės piliečių. Taip pat 
rašytoją Vygandą Račkaitį, 2017 
metais išleidusį dvi knygas, ir bardą 
Kazimierą Jakutį bei jaunosios kar-
tos menininkus - pianistes: Jung-

tinėje Karalystėje besimokančią 
tarptautinių konkursų laureatę 
Mildą Daunoraitę bei Ispanijoje 
gyvenančią Pauliną Dumanai-
tę. Taip pat kompozitorių Julių 
Aglinską ir atgimusios legendinės 
grupės „Foje“ vokalistą Žilviną 
Sebeiką.   

Į verslo žmonių sąrašą rašėme 
stambius darbdavius, kurių įmo-
nės 2017 metais dirbo sėkmingai 
- Vygantą Šližį, Audrių Jušką, 
Mindaugą Linkevičių bei Justiną 
Kanopą. M. Linkevičius - bal-
dų gamybos įmonės „Balticso-
fa“ Anykščių padalinių vadovas, 
ši bendrovė - vienas didžiausių 
mūsų rajono darbdavių. J. Kanopa 
į sąrašą įrašytas šiek tiek avansu. 

„Anykščių vyne“ proveržio dar 
nėra, tačiau gamykla, regis, atsi-
spyrė nuo dugno. Pramogų verslą 
šalia Anykščių plėtojantį Deivydą 
Dilį tarp kandidatų įrašėme todėl, 
kad kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir 2017-aisiais, jo verslas 
plėtėsi, turistams pasiūlyta naujų 
paslaugų.

Išrinkome, redakcijos požiūriu, 
šešis įsimintiniausius 2017 metų 
skandalus. Sudarant šį sąrašą, daug 
vargti nereikėjo, be didelių pastangų 
sąrašą būtų galima ilginti. O štai siū-
lant balsavimui pretendentus į Metų 
projektus teko sukti galvą - net pa-
prasčiausių pastatų rekonstrukcijų 
2017-aisiais, regis, nevyko.    

-ANYKŠTA

Metų politikas

 Antanas Baura
 Kęstutis Tubis
 Lukas Pakeltis
 Sigutis Obelevičius
 Sergejus Jovaiša
 Dainius Žiogelis
 Kristupas Krivickas

Metų kultūros žmogus

 Žilvinas Pranas Smalskas (2017 m. T. 
Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatas)

 Antanas Verbickas (2017 m. A. 
Baranausko premijos laureatas)

 Rimantas Povilas Vanagas (2017 m. 
Anykščių garbės pilietis)

 Vygandas Račkaitis (rašytojas, 2017 m. 
išleidęs dvi knygas)

 Kazimieras Jakutis (bardas)
 Milda Daunoraitė (pianistė, tarptautinių 

konkursų laureatė)
 Paulina Dumanaitė  (pianistė, tarptautinių 

konkursų laureatė)
 Julius Aglinskas (kompozitorius)
 Žilvinas Sebeika (atgimusios grupės 

„Foje“ vokalistas) 

Metų verslo žmogus

 Vygantas Šližys, UAB „2 plius“ savinin-
kas ir vadovas

 Deivydas Dilys, UAB „Deivana“ ir UAB 
„Adovis“ savininkas ir direktorius

 Audrius Juška, ūkio savininkas
 Mindaugas Linkevičius, UAB „Balticsofa“ 

Anykščių cechų vadovas
 Justinas Kanopa, „Anykščių vyno“ gamy-

klos direktorius

Metų skandalas

 Gretos Kildišienės atstatydinimas iš 
Seimo 

 Šeimyniškėlių pilies pamatų demontavi-
mas

 Anykščių verslo informacijos centro pa-
talpų antspaudavimas

 Anykščių baseino plytelių tyrimas už 5 
tūkst. eurų

 Anykščių savivaldybės kadrų politika
 Antano Baranausko klėtelės „instaliacija“

Metų projektas

 Anykščių teniso kortai
 Apverstas namas Labirintų parke
 Anykščių A. Vienuolio gatvės rekonstrukcija
 Ekotakas į Lajų taką
 „Biržynkos“ kelio rekonstrukcija

2017 metų Anykščių sporto žmogus

 Giedrius Titenis (plaukimas)
 Vytautas Strolia (biatlonas)
 Danutė Domikaitytė (imtynės)
 Arnas Šidiškis (sunkioji atletika)
 Gintarė Bražaitė (sunkioji atletika)
 Gytis Asačiovas (krepšinis)
 Lukas Jakeliūnas (slidinėjimas)
 Jaunius Drusys (slidinėjimas)
 Linas Banys (biatlonas)
 Ąžuolas Bajoravičius (slidinėjimas)
 Greta Čeponytė (imtynės)
 Anželika Zlatkutė (plaukimas)
 Kotryna Vitkūnaitė (biatlonas)
 Linas Uogela (žirginis sportas)
 Arminas Jasikonis (motokrosas)
 Auksė Rutkauskaitė (imtynės)
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Kunigas ir jo dienoraščiai

Kun. Antanas Pauliukas, gimęs Te-
resdvaryje, netoli Kupiškio, 1891 me-
tais baigė Žemaičių kunigų seminariją 
Kaune, vikaru tarnavo Gargžduose, 
platino draudžiama lietuvišką spaudą, 
viskuo gyvai domėjosi ir labai mėgo 
bendrauti. Dienoraštyje rašė apie norą 
svečiuotis, keliauti, pažinti. „Vaikš-
čiodamas iš gryčios į gryčią surenki 
naujų įspūdžių, surandi kurijozų, pri-
siklausai naujienų, save parodai ki-
tiems ir į kitus, ypač jaunimą, prisižiū-
ri. Dieną praleidęs, gyveni tos dienos 
įspūdžiais“. (Čia ir kitur kunigo kalba 
netaisyta, - red.past.). Spėjęs pasidar-
buoti Papilėje bei Dusetose 1902 metų 
paskirtas kunigu filialistu į Šimonis, 
ten išgyveno net penkiolika metų. Čia 
pergyveno Didįjį karą, išgyveno tra-
gediją, kai sudegė istorinė bažnyčia, 
liepsnose žuvo stebuklingas, dar Mer-
gelės Marijos apsireiškimus menantis 
paveikslas. 

Į Troškūnus atvyko tuoj po ilgame-
čio klebono Antano Stapulionio mir-
ties. Atvykęs tarsi ir laikinai, užsibuvo 
dešimtmetį. Gaila, kad dienoraštį ra-
šyti pradėjo tik nuo 1917 metų rugsėjo 
1-os, tačiau jį uoliai rašė iki pat savo 
mirties dienos 1941 metų balandžio 
18-ąją. 

Prirašė labai daug, net vienuolika 
didelio formato knygų, kurias vadino 
sąsiuviniais. Daugelyje vietų rašo apie 
politiką, apie didžiausius kenkėjus 
„cicilistus“, liaudininkus, lietuvių len-
kų konfliktą vertino labai diplomatiš-
kai, Vilniaus netekties nelaikė didele 
nelaime. Buvo blaivybės šalininkas, 
nors pats labai mėgo saikingai vartoti 
alų, rūpinosi dėl nepakeliamų mokes-
čių, galvojo, kaip mažinti skurdą ir 
net rūsčiai prasitarė, kad reikėtų „dris-
kiams“ uždrausti tuoktis, nes šie pri-
gimdo daug vaikų, būsimų tokių pat 

vargšų. Santykiuose su parapijiečiais 
laikėsi aukso vidurio, tačiau septin-
tuose klebonavimo metuose apie juos 
rašė labai rūsčiai: „Mano parapijiečiai 
yra sunkūs prie darbo, kietaskūriai, 
klebono neklauso, eina savo keliais. 
Tamsumo labai daug. Pasižymi stor-
žieviškumu ir nemandagumu.“ Tačiau 
parapijiečiai taip pat nebuvo patenkin-
ti, vyskupui įteikė laišką, kuriame su-
rašė daugybę klebono nusižengimų.

Troškūnų klebono Kalėdos I

Pirmosios raštuose pažymėtos Ka-
lėdos buvo 1918-ųjų. Šalyje vyravo 
nerimas, šen bei ten bruzdėjo bolševi-
kai, jau buvo pradėta formuoti Lietu-
vos kariuomenė ir tuoj prasidėjo lem-
tingieji mūšiai už nepriklausomybę.

Klebono gyvenimas pulsavo ra-
mesne vaga, 22-ąją dieną prie išpažin-
ties žmonių daug, šalčio du laipsniai, 
rogių kelias labai geras. Sklido gandai, 
kad bolševikai vakar darė Subačiaus 
miestelyje demonstracijas, vaikščiojo 
iškėlę raudoną vėliavą ir sakė prakal-
bas, ragino žmones eiti plėšti dvarų 
ir mušti kunigus ir buržujus. Pirmąją 
dieną Kalėdų žadėjo rengti demons-
tracijas Troškūnuose.

24-oji iš ryto pustė. Kūčių vakarie-
nę pirmą kartą savo amžiuje klebonas 
valgęs be žuvies ir silkių. Šv. Kalėdų 
rytą žmonių bažnyčion prisirinkę la-
bai daug. Bolševikų mitingas neįvyko, 
nors į jų agitacijas buvo pasiruošę at-
sikirsti ateitininkai Kirtiklis ir Dagelis. 
Kirtiklis galėjo būti vardu Povilas, iš 
Smėlynės kaimo, o štai Bečernikų Jo-
nas Dagelis tarpukariu gyveno Kaune, 
buvo ne tik žurnalistas, teisininkas bei 
žemės ūkio specialistas, redagavo žur-
nalą „ūkininkas“, bet buvo ir Trečiojo 
Seimo narys, o 1941 metais ištremtas 
į Sibirą.

Gruodžio 26-ąją su pagalbininku 

Troškūnų klebono Kalėdos Raimondas GUOBIS

Troškūnai – ypatingą istorija turtingas miestelis: jį įkūrė čia 
XVIII amžiuje apsigyvenę vienuoliai bernardinai, čia veikusi 
gimnazija buvo viena svarbiausių Lietuvoje, iki šiol visus džiu-
gina barokinė bažnyčia bei besimeldžiančius prie stebuklingojo 
Dievo Motinos paveikslo aplankančios malonės. 

Įdomu dar ir tai, kad nuo 1917 metų dešimtmetį Troškūnuose kle-
bonavęs kun. Antanas Pauliukas (1868 - 1941) uoliai kasdien rašė 
dienoraštį. Išliko keletas jo sąsiuvinių nuo pat 1918 metų rudens iki 
lemtingų 1941-ųjų pavasario dvasininkas užfiksavo daugybę įdo-
mybių, jam buvo svarbus ir parapijiečių alaus stiprumas, ir valiutų 
kursas, ir kainos, ir ūkio bei šalies ir pasaulio politikos reikalai.

 Kaip gi darbštusis užrašinėtojas švęsdavo Kalėdas?

Klebonas gavęs laišką, kuriame nuro-
doma, kad kun. A. Ivaška šaukiamas 
į Kauną atlikti atgailą už prasižengi-
mus, padarytus Vilniuje, Kėdainiuose, 
Panevėžyje, ir į Troškūnus nebegrįš. 
Į jo vietą turėtų atvykti Latvijoje tar-
navęs ir nuo bolševikų pabėgęs kun. 
Deksnys. Esąs „plikas kaip tilvikas“, 
nes vadovybė prašo klebono jam 
paskolinti šiltus drabužius - kaili-
nius, apavą važiuojant prie ligonių. 
„Vyskupas neklausia, ar aš pats turiu 
šiltus rūbus, bet skolink ir tiek. Juk ir 
mano laike karo sudegė visi rūbai, o 
kuriuos buvau įsitaisęs, tai pavasarį 
išrabavojo”. Iš Kauno atvykęs buvęs 
bolševikų komiteto komisaras Manei-
ka, kuris dabar gavęs karininko laipsnį 
Lietuvos kariuomenėje, vyksta su tais 
pačiais bolševikais kariauti. „Labai aš 
abejoju, ar šaus jis į savo brolius bol-
ševikus prisiėjus stoti į kovą. Greičiau 
su visa kuopa pereis į jų pusę.”

Antrąją Kalėdų dieną išvažiavęs 
klebonas į šv. Stepono atlaidus Ragu-
vėlėje. Bažnyčioje žmonių daug, tyku, 
nes bažnytkaimyje nėra karčemos, kur 
būtų galima pagirtuokliauti. Pietus 
valgę šeši kunigai, smagiai pasikalbė-
jo ir išsiskirstė kiekvienas savo keliais 
į namus.

1921-ųjų gruodžio 23-ios vakare du 
laipsniai šilumos ir tarsi iš kibiro pila 
lietus. 

24-ąją, Kūčios, diena praslinko la-
bai greitai, tarsi buvusi viena valanda.
Vakare, apie penktą valandą, laužę 
„plotką“ ir valgę šližikus.

Kalėdos, tyku, ramu, šalčio pusė 
laipsnio. Buvo nuvažiavęs pas Mi-
leikiškių Petrauską į krikštynas, tarp 
svečių buvo nemažai keikiančių nau-
ją valdžią, vadinančių ją bolševikais. 
Vienas neseniai grįžęs iš Rusijos vyras 
ją lygino su Kerenskio valdymu ten, 
piktinosi, kad pas mus nūnai kiekvie-
ną valdininką, aukštesnį ar žemesnį, 
globoja po keletą gražių, jaunų, su 
plikais kaklais panelių, neva sekreto-
rių. Tokioje kompanijoje esant valdi-
ninkui, sunku su savo reikalais prie jo 
prieiti žmogui sodiečiui, todėl šiam 
nieko kito nebelieka daryti kaip tik 
keikti valdžią. „Nu, ir keikia be pasi-
gailėjimo ir atodairos.”

26-oji, antroji Šv. Kalėdų diena. 
Mokyklos bute vietinis teatras rodė 
pjesę „Dėdė atvažiavo“. Aktoriai savo 
vaidmenis išpildę vidutiniškai ir juo-
ko pakako. Tik publika labai šnekėjo, 
kiti balsu  balsu šaukė juos tildydami, 
todėl kartais sunku buvo suprasti, kur 
čia vaidinimo, kur žiūrovų žodžiai. 
Muzika buvo menka, o ir aktoriai nuo-
lat kartoję grubius žodžius: „Po šimts 
velnių“, „Po šimts perkūnų“, kurie 
labai nešvelniai, mužikiškai, karčiai 
atsimušdavo į klausytojų ausis. 

Troškūnų klebono Kalėdos II

1922-ųjų Kūčios. Kalėdų šventėms 
iš Kauno atvyko viešnia Pipinaitė - 
Kauno universiteto studentė, medikė. 
Klebonas turėjo progos įdomiai pasi-
kalbėti, dalijosi mintimis. 

24-oji, ketvirtasis Advento sekma-
dienis. Darbo bažnyčioje buvę be galo 
daug, išklausęs 411 asmenų (Nejau-
gi išpažinties? Neįtikėtina). Jaučiasi 
pavargęs. Pavakaryje kalendavojęs 
dvare, „pincipalų“ nebuvo namie, tad 

išvykęs į šv. Stepono atlaidus Ragu-
vėlėje ir po pamaldų ten atvyko mitin-
guoti bolševikai. Tik žmonės juos už-
mėtę sniego gniūžtimis, kalbėti jiems 
neleido, todėl lydimi piemenų pulko 
išsinešdino į dvarą.

Kitų, 1919 metų, gruodžio 22-ąją 
klebonas A. Pauliukas pėsčiomis ėjo 
į Mašinkas - tarpumiškių kaimą Da-
bužių link, taikinti našlių Koznauskie-
nių. Sugrįžęs rado svečią - adventinės 
išpažinties atlikti atvykusį Surdegio 
kleboną Anicetą Meškauską. Iš po-
litikos nieko negirdėjęs, kare ramu, 
tačiau, matyt, pavasarį vėl prasidės 
rungtynės. Termometras kyla aukš-
tyn, matyt, bus atodrėkis ir teks per 
Kalėdas brazdintis su ratais.

23-ąją atodrėkis, laipsnis šilumos, 
vakare vanojosi dvaro pirtyje.

24-ąją prie išpažinties prisirinko 
daug žmonių. Nors ir sunkiai, tačiau 
išklausęs visus. Skaniai pavalgęs šli-
žikų su raudonu kisieliumi, užmigęs 
saldžiu miegu.

25-oji Šv. Kalėdų dieną atsikėlęs 
ketvirtą valandą ryto. Naktis tyli ir 
šviesi. Mėnuo šviečia pilnatyje, šalčio 
vos vienas laipsnis. Žmonių bažny-
čioje nedaug, per pusvalandį išklausęs 
visų susirinkusių išpažintis. Planuotas 
tretininkų susirinkimas neįvyko, nes 
„visos bobos išsiskubino namo“. Po 
pietų išvyko į Raguvėlę, į šv. Stepono 
atlaidus.

26-ąją važiuojant į Raguvėlę krito 
gausus sniegas, rodėsi, kad prasidės 
tikra žiema, bet paryčiui pradėjo lyti ir 
sniegą nuleido. Žmonės, išalkę rogių 
kelio, daugumoje suvažiavo į atlaidus 
su rogėmis.

27-ąją kalėdojęs Grybuliuose. Kra-
sauskienė pasakojo, kad Kūčių dieno-
je buvo užėję du partizanai. Prisakę 
atpjauti jiems dešros ir pakepinti, ta-
čiau moteris atkirtusi, kad tokią dieną 
ji mėsos neduodanti net savo šuniui 
Rutkai, tad partizanai susigėdę ir nu-
leidę nosis išėjo. Aplink Grybulius 
partizanai kiekvieną vakarą šaudo, 
eikvoja patronus.

1920-ųjų gruodžio 22-ąją iš ryto 
pustė, buvo 5 laipsniai šalčio. Iš Pa-
nevėžio atvykęs lietuviškos milicijos 
viršininkas aiškinosi dėl įrašų metrikų 
knygose klastojimo, tuo metu, kai jos 
buvo paimtos į bolševikų komitetą. 
Surašė protokolą ir į teismą perdavė 
buvusį bolševikų sekretorių Poviliū-
ną. Nors nemažiau buvo kaltas bolše-
vikų pirmininkas Maneika, tačiau vi-
karui, kun. Antanui Ivaškai užstojus, 
jis, matyt, atsakomybės išvengs. Po 
to milicininkai kartu su komendatūros 
kareiviais išvažiavo Raguvon gaudyti 
vagių ir plėšikų, kurių ten visa gauja 
siaučia. „Labai būtų gerai, kad nors 
vieną kitą sušaudytų, tai likusieji liau-
tųsi plėšę žmones“.

23-ios ryte atodrėkis, laipsnis šilu-
mos, švintant ėmė snigti, o po to šalti. 
Pažymi, kad nuo Raguvos plėšikai 
įsibrauna ir į Troškūnų parapiją - ne-
seniai ginkluoti vyrai išrabavojo (api-
plėšė) Bečernikuose gyvenantį Devei-
kį. Atėmė pinigus, apavą, drabužius, 
maistą. Milicija su kareiviais kelinta 
diena jų ieško. Sako, užėję miške visą 
gaują, bet negalėjo suimti, nes pabū-
go jų turimų dviejų kulkosvaidžių. 
Pakviesta daugiau pajėgų iš Panevė-
žio. „Gerai padarytų, kad nors keletą 
plėšikų pakartų, nes kitaip gyventi bus 
negalima.“

Kūčių diena tyki, krinta smulkus 
sniegas. Rogių kelias beveik geras. 
Prieš vakarienę klebonas išsivanojęs 
dvaro pirtyje ir dėkojęs kumečiams, 
kad gerai pakūreno ir pakvietė.

Šv. Kalėdų rytą krenta smulkus 
sniegas, šalčio vos laipsnis, ramu. 

vakarienę valgęs pas urėdą Šaknę.
Šv. Kalėdos. Darbo bažnyčioje 

nedaug. Pradėjęs auštant atlaikęs vi-
sas trejas Šv. Mišias. Po trumpo pa-
mokslo paleidęs žmones namo. Po to 
zakristijoje vyko tretininkų susirinki-
mas, kur patvirtinta senoji valdyba, 
įmokėti metiniai nario mokesčiai - po 
vieną litą, nutarta draugijos lėšomis 
prenumeruoti laikraštį „Tretininkų 
skambalėlis“. 

Dvi jaunas tretininkes „privedęs 
prie profesijos“. Po mišparų dviem 
vežimais išvažiavę „ant alaus pas Be-
lekų Galinį“. Pakeliui buvo užsukę 
„ant alaus“ pas Petkūnaites. Rogių 
kelias genda.

26 - ąją išvažiavęs į Šv. Stepono at-
laidus Raguvėlėje ratais, nes vieškeliu 
rogėmis važiuoti negalima. Sugrįžęs 
namo surado besisvečiuojantį Lyduo-
kių kleboną. Vakare mokykloje buvęs 
vakaras, kuris nelabai nusisekęs.

1923-ųjų gruodžio 23-oji, ketvirtas 
Advento sekmadienis. Žmonių bažny-
čioje daugybė, klausinyčia lūžta nuo 
išpažinties pageidaujančių. Išklausęs 
visus 298. Po Naujų metų apyvartoje 
žada pasirodyti Lietuvos metaliniai 
pinigai: variniai, sidabriniai ir auksi-
niai: „Pažiūrėsim, kaip jie išrodys ir 
kokį turės pasisekimą“.

Šv. Kalėdų šventėje žmonių baž-
nyčioje buvę daug, nemažai ėję išpa-
žinties. Vakare viešėję geležinkelio 
stotyje pas Svolkienę, kuri mylėjusi 
svečius kuo tik išgalėjo. Tylu ir šalta, 
dvylika laipsnių šalčio, apylinkėje gir-
disi jaunimo dainos.

26 - ąją ryte išvažiavęs ratais, rogių 
kelio nebuvo, Raguvėlėn į Šv. Stepo-
no atlaidus. Žmonių bažnyčioje ne-
daug, kaip Troškūnuose penktadienį, 
o kunigai buvę net keturi.

Sužinojęs, kad „Ryte“ atspausdintas 
jo straipsnis apie carienę Kotryną II, 
pasak skaičiusių, iš kalėdinių straips-
nių pats įdomiausias. Grįžęs namo 
nuėjo į teatrą - vietinių vaidintojų ro-
domas komedijas „Ekspropriatorius“ 
ir „Siuvėjo nesusipratimas“. Vaidinta 
vidutiniškai, vėliau buvę šokiai, o kle-
bonas pas mokytoją Koruminą vaiši-
nosi alumi ir kitomis gėrybėmis. Kai 
kurie iš svečių skundėsi krikščionių 
demokratų valdžia, ypač daug mur-
mėjo dvarininkas Bronius Braždys, 
mat jam uždėjo nemažai mokesčių ir 
prievolių. 

1924-ųjų Kūčios. Apie dvyliktą va-
landą gerai išsipėrę dvaro pirtyje. Die-
na tyki, ūkanota, tamsi, du laipsniai 
šilumos. Apie penktą valandą valgė 
Kūčias, žuvies ir silkės paragauti pa-
sikvietę mokytoją ruskelį Karumną ir 
valsčiaus raštininką Belecką. Rusijoje 
neramu, mat Amerika nenori jos pri-
pažinti kaip valstybės. Anglija, nors ir 
pripažino “de jure”, bet pinigų nesko-
lina nė skatiko. Prancūzija „cicilistiš-
ka“, nedaugiška, norėtų duoti pagalbos 
rusams, tačiau pati plika kaip guzikas, 
iš kelnių ištrūkęs. Greitai, matyt, Ru-
sijoj vėl bus perversmas, nes be pini-
gų, be prekybos su kaimynais negalės 
ilgai ištesėti. Pasirodę rusų červoncai 
greitai prapuola, nes turtingieji juos 
suslepia - apyvartoj kaip nėr, taip nėr. 
Popieriukais niekas netiki, o be pinigų 
gyvenimas neįmanomas, todėl girdėti 
apie daugelį sukilimų ir riaušių. 

Sukilo ir prieš patį „satrapą“ Trockį, 
kuriam įsakė važiuoti į Krymą gydy-
tis.

Troškūnų klebonas Antanas Pauliukas daugiau negu dvidešimt 
metų stropiai rašė dienoraštį

Kunigo dienoraščio fragmentas...
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siūlo darbąPavojų keliančių 
medžių pjovimas, 

genėjimas, 
surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

parduoda

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r., Drobčiūnų k. - me-
dinę sodybą su 30 a sklypu. Kartu 
parduodami 0,81 a ž.ū. ir 0,36 a 
miškų ūkio paskirties sklypai. 

Tel. (8-640) 32442.

Vieno kambario butą Ramybės 
mikrorajone. Plotas 29 kv. m, I-as 
aukštas, tvarkingas, naujai reno-
vuotas vonios kambarys.

Tel. (8-682) 64078.

Anykščių r., Viešintų mstl. mūri-
niame name - įrengtą 2 kambarių 
butą su visais patogumais, rūsiu, 
ūkiniais pastatais, dviem gara-
žais. 

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Malkas: drebulės, baltalksnio, ber-
žo, juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis ne 
mažiau 20 kub.m. 

Tel. (8-612) 59532.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
medžio granules, anglį. Pristato į na-
mus.

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

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Skaldytas pušines malkas. 
Supjaustytas atraižas. Turi sausų. 
Atveža.

Tel. (8-604) 61191.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

įvairūs
Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Nevartojantis alkoholio, nerūkan-
tis vyras talkininkauja, dirba įvairius 
namų apyvokos darbus mieste ir 
rajone. Automobiline priekaba veža 
krovinius.

Tel. (8-686) 92173.

Įtempiamos lubos. Pilnas montavi-
mas, spalvų pasirinkimas. Garantija 
10 metų.

Tel. (8-610) 08039.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų 
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm 
skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, ap-
tarnavimas.

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

Gamina ir montuoja indėklus, pri-
statomus kaminus. Valo kaminus. 
Naudoja 0,5-0,8 mm nerūdijančio 
plieno skardą. 

Tel. (8-656) 24531.

Veža krovinius Lietuvoje ir ES 
šalyse. Teikia perkraustymo pas-
laugas. Parveža prekes iš parduo-
tuvių.

Tel.: (8-611) 41002, (8-611) 96814.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

UAB “CESTA” firminėje mėsos gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 1, 
Anykščiuose reikalingas (-a) pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė). Darbas 
slenkančiu grafiku: 4 darbo dienos ir 4 poilsio dienos. Darbo patirtis pre-
kybos srityje - pageidautina. 

Kreiptis telefonu (8-620) 42754.

Dingusį Kauno miškų ir aplinkos in-
žinerijos kolegijos profesinio bakalauro 
diplomo priedėlį Nr. 0000337, išduotą 
2011 m. birželio 30 d. Antanui Vingriui, 
laikyti negaliojančiu.

„Džiaugiamės, galėdami mūsų 
senjorams nuo pat metų pradžios 
mokėti didesnes pensijas. O gera 
žinia dar ir ta, kad nuo šiol pensijos 
gali didėti kasmet ir tai priklausys 
nuo ekonominės situacijos. Jeigu di-
dės atlyginimai, didės ir pensijos. 

Jau nuo sausio mokėsime indek-
suotas pensijas, o iki rugsėjo jas dar 
ir perskaičiuosime. Dėl to pensijos 
dar padidės tiems, kurie turi daugiau 
nei 30 metų stažo“, – sako Utenos 
„Sodros“ teritorinio skyriaus direk-
torius Vidmantas Misiūnas. 

Pensininkams nieko daryti nerei-
kia – jiems „Sodra“ pensijas indek-
suos, perskaičiuos ir mokės be jokių 
prašymų. Ateinančią vasarą visiems 
bus išsiųsti laiškai su naujuoju pen-
sijos dydžiu. 

Indeksuos kasmet
Sausį visos pensijos bus indek-

suojamos. Jos didės beveik 7 proc. 
Pavyzdžiui, jeigu gyventojas gauna 

300 eurų pensiją, tai ji padidės 21 
euru. Jeigu pensija siekia 200 eurų, 
ji paaugs 14 eurų.  

O svarbiausia, kad po metų pen-
sijos vėl bus indeksuojamos, ir taip 
– kasmet, jeigu gerės ekonominė 
situacija Lietuvoje. Tik ištikus sun-
kmečiui pensijos nebus didinamos, 
tačiau ir negalės būti sumažintos. 

Pensijų indeksavimo koeficientą 
– rodiklį, kuriuo didinama pensija – 
lems tai, kiek vidutiniškai per septy-
nerius metus padidės visų dirbančių-
jų Lietuvoje gautas uždarbis.

Artimiausiais metais taip pat pro-
gnozuojama, kad gyventojų pajamos 
augs, o tai reiškia, kad didės ir pen-
sijos. 

Nuo sausio taip pat bus indeksuo-
tos ir išankstinės senatvės, netekto 
darbingumo (invalidumo) pensijos. 
Našlaičių pensijos bus mokamos 
indeksavus mirusiojo gautą (ar pri-
klausiusią gauti) pensiją, pagal ku-
rią paskirta našlaičių pensija. Tiesa, 

Gera žinia senjorams – pensijos didės ne tik 2018-aisiais 
Jau sausį visi senjorai sulauks didesnės pensijos. Gera žinia ta, 

kad nuo šiol pensijų indeksavimas įtvirtintas įstatyme ir priklau-
sys nuo šalies ekonominių rodiklių, o ne politikų valios. Pensijos 
kasmet didės tiek, kiek ir dirbančiųjų atlyginimai. 

išankstinių senatvės pensijų gavėjai 
didesnės pensijos sulauks tik vasarį.

Našlių pensijos bazinio dydžio 
socialinio draudimo našlių pensi-
jos taip pat bus indeksuotos taikant 
naujai patvirtintą našlių pensijos ba-
zinį dydį, bet paskirtos 50 proc. ir 20 
proc. mirusiojo gautos pensijos dy-
džio našlių pensijos bus neindeksuo-
jamos tol, kol šio jų dydžio nepradės 
viršyti našlių pensijos bazinis dydis.

Už papildomą stažą – 
didesnė pensija
Dar viena naujovė – pensijos bus 

perskaičiuojamos į taškus pagal nau-
ją tvarką. 

Perskaičiuojant pensijas bus atsi-
žvelgta į visą gyventojo stažą, kurį 
jis įgijo iki šių metų pabaigos – pa-
gal šį stažą bus apskaičiuota bendroji 
pensijos dalis. 

Taip pat pagal stažą ir asmens 
draudžiamųjų pajamų koeficientus, 
pagal kuriuos 2017 m. gruodį mo-
kėta papildoma pensijos dalis, bus 
perskaičiuota individualioji pensijos 
dalis.  Jeigu po pensijos paskyrimo 
žmogus dirbo ir gavo atlyginimą, 
bus įvertintos ir šios pajamos.  Visgi 

šis padidėjimas labiausiai priklausys 
nuo sukaupto stažo. 

Pavyzdžiui, jeigu pensininkas išė-
jo į pensiją turėdamas 35 metų stažą, 
jo pensija padidės ne tik dėl to, kad 
buvo indeksuota, bet dar ir dėl to, 
kad buvo perskaičiuota į taškus, va-
dinasi  dar 4 eurais. Jeigu šis stažas 
– 45 metai, tai pensija papildomai 
padidėtų 12 eurų. 

„Kadangi kiekvieno pensininko 
situacija individuali, turėsime per-
skaičiuoti daugiau kaip 45 tūkst. 
mūsų teritorinio skyriaus aptarnau-
jamų senjorų pensijas. Tai šiek tiek 
užtruks, bet esame įsipareigoję tai 
padaryti iki rugsėjo. 

Tai reiškia, kad indeksuota pen-
sija bus mokama jau nuo sausio, o 
perskaičiuota – nuo birželio, liepos 
ar rugpjūčio. Be to, visi pensininkai 
gaus susikaupusią nepriemoką už 
laikotarpį nuo sausio, kol perskaičia-
vome jo pensiją. Tad vasarą jų pini-
ginė papilnės netgi šiek tiek labiau“, 
– sako Utenos „Sodros“ teritorinio 
skyriaus direktorius V. Misiūnas.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojui pen-
sija bus perskaičiuota ir nuo liepos 
pradėta mokėti 8 eurais didesnė pen-

sija, tai už šešis mėnesius nuo sausio 
iki birželio žmogus liepą gaus dar 
vienkartinę 48 (6 mėn. x 8 Eur) eurų 
išmoką. 

Gera žinia – dirbantiems 
pensininkams
„Sodra“ turi gerą žinią ir dirban-

tiems pensininkams. Jiems įgijus 
papildomą stažą, kreiptis į „Sodrą“ 
nebereikės. Duomenys apie naują 
stažą ir taškus bus naujinami kasmet 
ir didesnė pensija pradedama mokėti 
nuo kitų metų liepos 1 dienos. 

Pavyzdžiui, pirmą kartą 2019 m. 
liepos mėn. – bus naujinamos pensi-
jos tų gyventojų, kurie įgijo papildo-
mo stažo ir taškų 2018 metais. 

Iki šiol dirbusiems pensininkams, 
įgijusiems papildomą stažą, kuris tu-
rėjo būti ne trumpesnis nei 12 mėne-
sių, reikėjo kreiptis į „Sodrą“ prašant 
skirti pensiją iš naujo. Nuo šiol pen-
sija bus automatiškai perskaičiuojam 
net ir įgijus mėnesio stažą. 

Dėl indeksavimo padidėsiančioms 
pensijoms išmokėti „Sodros“ kitų 
metų biudžete numatyta 170 mln. 
eurų, o perskaičiuotoms pensijoms – 
dar 59 mln. eurų. Tad iš viso kitąmet 
senjorų  piniginės papilnės beveik 
230 mln. eurų. 

Užsak.Nr.1445

Baldų apdirbimo įmonė Anykščiuose - kompiuterizuotų medžio apdir-
bimo staklių operatoriui (yra galimybė išmokti dirbti vietoje) ir baldų pra-
monės darbininkams.

Tel. (8-616) 93759.

Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centras (ARSPC) jungėsi į jau 
tradiciniu tapusį projektą „Vaikų sva-
jonės“. Dar rudenį Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centro Paramos 
šeimai tarnybos socialiniai darbuo-
tojai surinko 315 Anykščių rajone 
sudėtingomis sąlygomis gyvenančio-
se šeimose augančių vaikų svajones. 

Apsilankydami šeimose, socialiniai 
darbuotojai bendravo su vaikais, 
skatino juos svajoti, tikėti Kalėdų ste-
buklais ir žmonių gerumu. Surinktos 
vaikų svajonės buvo įkeltos į projekto 
tinklapį www.vaikusvajonės.lt.

Per spalio ir lapkričio mėnesius 
buvo nupirktos net 288 anykštėnų 
svajonės. „Geros valios žmonės neli-

Kalėdų senelis stengėsi nepraeiti nė pro vienus namus
Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Prieš šv. Kalėdas Anykščių rajone organizuotos įvairios akcijos, 
kurių metu buvo aplankyti bei dovanėlėmis pamaloninti vieniši 
seneliai, sudėtingomis sąlygomis gyvenantys vaikai, dėmesio su-
laukė ir sergantys rajono žmonės.

ko abejingi vaikų svajonėms – dova-
noms, kurios neretai būna vienintele 
Kalėdine dovana. Dovanotojai do-
vanas įteikia atvykdami asmeniškai 
pasveikinti vaiko su artėjančiomis 
šventėmis arba siunčia jas paštu so-
cialiniams darbuotojams, kurie per-
duoda siuntinukus vaikams. Vaikai su 
džiugesiu pakuoja gautas dovanas, ža-
visi naujais žaislais, batukais, striukė-
mis bei kitais daiktais. Atsidėkodami 
dovanotojams, daro jiems atvirukus, 
rašo padėkos laiškus“, – apie akciją 
„Vaikų svajonės“ kalbėjo ARSPC di-

rektorė Jolanta Pleškienė. 
Gruodžio 20 d. jau buvo „nupirk-

tos“ visos anykštėnų svajonės. 
ARSPC darbuotojai prieš šventes 

aplankė ir visus savo paslaugų gavė-
jus, jiems įteikė dovanų krepšelius. 
„Mes stengiamės, kad didžioji dova-
nos dalis būtų tokia, kad ją žmonės 
galėtų pasidėti ant šventinio stalo. 
Šiemet įdėjome kūčiukų, silkės, kisie-
liaus. Pridėjome ir centro lankstinuką 
bei kitų metų kalendorių“, – sakė J. 
Pleškienė. 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Anykščių skyriaus sekretorė Rasa 
Palevičienė sakė, jog šiemet prieš 
šventes aplankė 35 senjorus. Sky-
riaus savanoriai vienišiems Anykščių 
miesto bei Andrioniškio seniūnijos 
gyventojams išdalijo šventinius mais-
to paketus bei savo rankomis gamin-
tas dovanėles.

Tuo tarpu Anykščių dekanato „Ca-
ritas“ vedėja-savanorė Laima Vibury-
tė kalbėjo, kad jų organizacija prieš 
šventes lankė slaugomus ligonius 
namuose bei ligoninės Slaugos sky-
riuje.

(Atkelta iš 13 p.)
Šv. Kalėdų ryte šiek tiek pašalę, 

todėl žmonių susirinko bažnyčion 
apsčiai. Prie išpažinties buvę, klebo-
no žodžiais, nedaug - 75 asmenys. 
Lengvai viską atlikęs. Vidurdieny 
miestelyje tyku, tarsi Velykų pirmąją 
dieną, nesigirdėti triukšmo ir girtuo-
klių šūkaliojimų. Neatmena, kad Ka-
lėdos kada būtų buvę be sniego, kaip 
šiais metais. Svarsto, kokia būsianti 
žiema: šalta, su didelėmis pusnimis, 
ar šilta, be sniego, kaip užėjus vokie-

čiams 1916 metais. Pranašauja šaltą 
žiemą, laikraščiai rašo, kad Ameriko-
je labai dideli šalčiai, net 39 žmonės 
sušalę. Tikisi, kad tokie šalčiai tuoj ir 
Lietuvon atslinks. Išvažiavo į Kalčius 
kalendon.

1925 metų Kalėdų laikotarpis kle-
bonui A. Pauliukui buvo ypatingas 
- gruodžio 18-ąją grįždamas šis ka-
lendos Latavėnuose peršalo ir sun-
kiai susirgo. Rytojaus dieną dar šiaip 
taip atlaikė pamaldas, išklausė 30  
tikinčiųjų išpažintis, parėjęs namo 

Troškūnų klebono Kalėdos griuvo į lovą ir išgulėjo tris savaites. 
20 - ąją pamaldos nevyko, bažnyčia 
buvo uždaryta, 21-ąją karštis pašoko 
iki 41 laipsnio, po to keturias dienas 
kliedėjo, buvo „kaip beprotis“, pra-
sidėjo „rožės“ pavidalo galvos už-
degimas. 22-os visai nepamena, tik 
žino, kad dekanas išklausė jo išpa-
žintį ir suteikė paskutinį sakramentą. 
23-ąją iš Raguvos atvykęs gydytojas 
Krikščiūnas dėjo ant galvos ledus, o 
po to galvą ištepė smarkiai dvokian-
čiu tepalu „Ichtiol“. Tebekamavo 
41 laipsnio karštis Kūčių dieną te-
bebuvo ligos patale. Krizė. Karštis 
vėl krito iki 38 laipsnių, gydytojas, 

vildamasis, kad ligonis taisosi, išva-
žiavo namo. Pats klebonas “truputį 
nušvitęs”, bet iš lovos be pagalbos 
pakilti negalėjo ir prie Kūčių stalo 
nepriėjo. Tik kun. Povilas atnešė 
jam ir į burną įdėjo  „plotkos“ gaba-
lėlį, Šv. Kalėdų apeigas atliko kun. 
Povilas. Lauke net keturi laipsniai 
šilumos ir tirpdydamas rogių kelią 
kaip iš kibiro pila lietus. 26-ąją baž-
nyčioje vėl darbuojasi svetys. 28-ąją 
iš tėviškės, Tersdvario, aplankyti 
atvažiuoja sesuo Elžbieta ir atveža 
statinaitę alaus. Kunigas matosi jau 
tiek atsigavęs, kad jo ragauja ir die-
noraštyje įrašo, kad gėrimas skanus. 

31-ąją rašo, kad nors liga pasibaigė 
laimingai, tačiau jaučiasi labai sil-
pnas, vargiai gali pereiti per aslą. 
Tuoj po Naujųjų metų šventės paaiš-
kėjo, kad aplinkinėse parapijose jau 
buvo pasklidę gandai, kad Troškūnų 
klebonas mirė. Nustebino, kad prie-
glaudoje gyvenanti Karaliūnienė pas 
žydų maldų vadovą „hezaką“ už du 
litus užpirko maldų, kad šis melstųsi 
už katalikų kunigo sveikatą. Klebo-
nas pažymėjo, kad toks elgesys labai 
prasmingas, dėkojo už gerą širdį ir 
pridūrė, kad jau geriau tuos pinigus 
būtų išdalijusi pamaldiems „mūsų“ 
elgetoms.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

PERKAME MIŠKUS 
VISOJE LIETUVOJE 

aukštomis kainomis, atsikaitome 
iš karto, apmokame notaro išlai-
das, nemokamai įvertiname miško 
kainą. 

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

ĮMONė
PERKA MIŠKĄ SU 

ŽEME
Siūlyti įvairius variantus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. (8-695) 67598.

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.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Brangiai superkame automobi-
lius visoje Lietuvoje. Automobiliai 
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su 
defektais. Automobilius pasiimame 
patys iš reikiamos vietos. Vietoje 
sutvarkome dokumentus, sumoka-
me pinigus. Dirbame be išeiginių. 
Tel. (8-647) 87959.

A. Juškos ūkis
PERKAME

kirstus,  nekirstus,  išvežtus, 
nevežtus krūmus, menkavertę 
medieną. Nemokamai iškertame 
ir išvežame.

Tel. (8-677) 20998.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga skiriu pačius nuošir-
džiausius padėkos žodžius Anykščių odontologijos kabi-
neto dantų gydytojai protezuotojai TUSKENIENEI ir gydy-
tojai stomotologei IVANAUSKIENEI. Linkiu daug laimės, 
kurios pasaulyje taip maža, sėkmės, kuri reikalinga kie-
kviename žingsnyje, ištvermės nelengvame darbe, svei-
katos, kuri reikalinga kiekvienam žmogui, dar daug ilgų 
gyvenimo ir darbo metų, Dievo palaimos.

Pagarbiai - senjora pacientė Birutė K.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlyki-
te. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - garažą Pušyno mikro-
rajone.

Tel. (8-614) 01206.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

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

Įmonė - automobilius, autobu-
sus, visureigius. Atsiskaito iš kar-
to, sutvarko dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius.

Tel. (8-629) 10247.

Kita

Ieško senų medinių pastatų nu-
griovimui. Reikalingos senos pil-
kos lentos, brusai, gegnės. 

Tel. (8-600) 22872.
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Amiliutę prieš Kalėdas į neviltį 
varo komunaliniai mokesčiai 

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29). 
Tel. pasiteirauti  (8-381) 5-94-58.

www.anyksta.lt  Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Prenumeratorių laukia 
prizai ! 

Pagrindinis prenumeratos 
prizas - benzopjūklas 
„Stihl“ MS 170.

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, 
sodininko pjūklas, kirvis, grėblys.
Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma  - oficialus 
Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas Anykš-
čiuose. 
 
UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“  
penki 20 eurų čekiai. Ši parduotuvė yra Vil-
niaus gatvės „Norfoje“.

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

Prizų aruodas dar pildosi...

Prenumeratos kainos 2018 metams

„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į 
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 29145 Anykš-
čiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir 
adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykš-
tą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių lai-
kotarpiui.   

oras

-3

5

mėnulis
gruodžio 23-27 d. priešpilnis

Adelė, Adomas, Ieva, Irmina, 
Girstautas, Minvydė, Irma.

Viktorija, Mina, Vilbutas, 
Veliuona.

šiandien

gruodžio 24 d.

gruodžio 25 d.

gruodžio 26 d.

gruodžio 27 d.

Anastazija, Gražvydas, Sanri-
mė, Eugenija, Nastė, Genė.

Steponas, Gaudilė, Gindvilė, 
Gaudvilas.

Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

vardadieniai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 7,00 21,00 40,00 66 (84)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 35,00 60,00

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

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 6,00 18,00 30,00 50,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 5,00 15,00 25,00 45,00

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

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00
Elektroninės „Anykštos“ kaina 
(PDF formatu)

1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

5,00 15,00 30,00 60,00

Mama nusiperka knygą „Namų 
ūkio darbai”.

Ją pavartęs Petriukas sako:
- Žiauri knyga...
- Kodėl?
- Viską reikia daryti pačiam…

***

Vyrukas nori skirtis. Draugas 
bando jį atvesti į protą:

- Graži, protinga, miela... Kie-
kvienas tokios norėtų.

Vyrukas:
- Mano batus matai?
- Na..?
- Nauji, brangūs, madingi... Kie-

kvienas tokių norėtų, bet aš vienas 
žinau, kaip jie man spaudžia.

Mokesčiai – tikriausios bėdos,
O ant nosies jau Kalėdos.
Plaukia eurų visuma - 
Juos praryja šiluma.

Gal geriau iš karto imti
Ir kur švęsti pasirinkti.
Anglijoj - šalti orai,
Bet Prancūzijoj – gerai. 

Nei tau palto, nei kepurės,
Nei sijono tarsi burės...
Ir žinai, kad laimė lauks
Komunaliniai nesmaugs.

Leidžiasi jinai į kelią
Neša ant kapų žvakelę - 
Bet labai vis tiek miela
Man gimtoji Lietuva.


