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Paieška. Į Anykščių turizmo informacijos centrą prieš Naujuosius
metus nesikreipė nė vienas interesantas, norėdamas gauti informacijos, kokių šventinių pasiūlymų rajono kaimo turizmo sodybų
šeimininkai paruošė senųjų metų
palydoms. Laikinoji Anykščių
turizmo informacijos centro direktorė Kristina Beinorytė teigia,
kad interesantai informaciją apie
kaimo turizmo sodybas internete
susiranda patys.
Susitikimas. Šį penktadienį
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis susitiks su Panevėžio vyskupu ordinaru Linu Vodopjanovu
OFM.
Skyriai. Anykščių savivaldybės
administracijoje yra du skyriai monstrai. Bendrajame ir ūkio bei Socialinės paramos skyriuose yra po 24
pareigybes, tuo tarpu Vidaus audito
skyriuje - vos dvi pareigybės.
Pirkimai. Rekvizitai.lt duomenimis, 2017 metais TOP įmonės,
kurios dalyvavo Anykščių rajono
savivaldybės skelbtuose viešuosiuose pirkimuose, pagal pasirašytų sutarčių skaičių buvo šios:
UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ir UAB „Kurklių
karjeras“.
Savanorystė. Utenos teritorinė
darbo birža paviešino, kur Anykščių rajone galima savanoriškai, be
jokio finansinio atlygio, padirbėti.
Savanoriai laukiami Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre,
asociacijoje „Kartų ratas”, Anykščių regioninio parko direkcijoje,
Anykščių sporto centre, Troškūnų
K. Inčiūros gimnazijoje, Burbiškio grupinio gyvenimo namuose,
Svėdasų senelių globos namuose,
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, Anykščių menų
centre ir Anykščių socialinės gerovės centre.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Metų
verslininku
skaitytojai
išrinko ūkininką
Audrių Jušką
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2017-ieji „Anykštos“ žurnalistų akimis
Ant Šeimyniškėlių piliakalnio taip ir nepastatyta medinė
pilis, atmesta paraiška prisijungti prie UNESCO kūrybinių
miestų tinklo, pradėta Anykščių ligoninės restruktūrizacija
– naikinami arba sujungiami
nepelningai dirbę skyriai, rajono savivaldybės administracijoje – didžiulė kadrų kaita,
ištisi skyriai dirba neturėdami
nuolatinių vedėjų...
Tai tik labai maža dalis įvykių, kuriuos pastebėjo ir analizavo „Anykštos“ žurnalistai. Metų tekstas, Metų šokas,
Metų džiaugsmas, Metų netektis, Metų atradimas ir Metų
frazė – prie aprašytų įvykių
paskutiniame šių metų laikraščio numeryje grįžo „Anykštos“
žurnalistai.

Ūkininkai viščiukus skaičiuoja rudenį, o žurnalistai įvykius apžvelgia metų pabaigoje.

Skaitytojai išrinko metų anykštėnus
ir metų įvykius

11 psl.

asmenukė

Jaudulys

Portalo anyksta.lt ir laikraščio „Anykšta“ balsavimus renkant 2017-ųjų metų anykštėnus laimėjo Antanas Verbickas, Dainius Žiogelis, Vytautas Strolia ir Audrius Juška. Metų skandalu skaitytojai išrinko
Šeimyniškėlių pilies pamatų demontavimą, o Metų projektu - apverstą namą Labirintų parke.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“
numeris išeis trečiadienį, sausio
3 sieną. Penktadienį, gruodžio 29
dieną, „Anykštos“ redakcija dirbs
iki 14 valandos. Šeštadienį redakcija nedirbs.

Dešimtmečio statybomis galėjusi tapti medinė
pilis išrinkta metų skandalu.

Metų Anykščių projektu pripažintas apverstas
namas Labirintų parke.

6 psl.

Po to, kai buvo nuspręsta, kad
uždarys ligoninėje gimdymo
skyrių, padaugėjo susijaudinusių piliečių. Sako, kaip čia taip
galima, neramu.
Mano nuomone, turim būti
realistai - anykštėnams, jei ir
reikia dėl kažko jaudintis, tai
tik dėl to, kad kapinėse vietų
užtektų.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI

2017 m. gruodžio 29 d.

Mokesčių inspekcija apdovanojo UAB „ESSPO“
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija šią savaitę
apdovanojo Anykščiuose veikiančią UAB „ESSPO“. Bendrovei
skirta nominacija „Geriausia Utenos apskrities įmonė mažųjų
mokesčių mokėtojų segmente 2017 m.“
„Kiekviena apskritis, miestas ar
rajonas turi įmonių, kuriomis gali
didžiuotis, kurios yra pavyzdys kitiems, kaip reikia dirbti ir ko siekti,
todėl jau ne pirmus metus įgyvendiname idėją pagerbti ir tokiu būdu
motyvuoti verslo atstovus. Šią
mintį palaikė vietos savivaldybių
vadovai, todėl teikiant apdovanojimus dalyvavo ir Anykščių meras“, - teigia Panevėžio apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos
viršininkas Aldas Skvarnavičius.

Šiemet inspekcijos dėmesys
buvo skirtas mažųjų mokesčių mokėtojų segmentui priskiriamoms
įmonėms, kurias, vadovaujantis
tam tikrais kriterijais (pelningumas, darbuotojų skaičius, vidutinis
darbo užmokestis) bei išanalizavusi apskrityse registruotų įmonių
mokestinius duomenis, atrinko
Panevėžio apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos sudaryta komisija.
Atsiimdamas bendrovei skirtą

Pacientai. Kaip informavo Respublikinės Vilniaus universitetinės
ligoninės specialistė ryšiams su visuomene Justina Petravičienė, per
keturias šventines paras Skubiosios
pagalbos skyriuje priimta 1260 pacientų, patyrusių įvairias traumas,
taip pat peršalusių, kenčiančių nuo
lėtinių ligų paūmėjimo, virškinimo
sistemos sutrikimų ir kt.

nominaciją UAB „ESSPO“ vadovas, Anykščių rajono tarybos
narys, liberalas Lukas Pakeltis
prisipažino buvęs maloniai nustebintas mokesčių administratoriaus
dėmesiu.
UAB „ESSPO“ yra Anykščiuose
dirbanti inovatyvių ledo ir sniego
tirpinimo medžiagų kūrėja, gamintoja ir tiekėja, kurios reagentai
naudojami užtikrinti saugumą oro
uostuose ir keliuose Vokietijoje,
Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje bei kitose rinkose.
Šį sezoną bendrovė taip pat
remia Regionų krepšinio lygoje
rungtyniaujančią Anykščių „KKSC
– Elmis“ komandą.
-ANYKŠTA

UAB „ESSPO“ vadovas,
Anykščių rajono tarybos narys, liberalas Lukas Pakeltis
sakė esąs nustebęs jo vadovaujamai įmonei parodytu
dėmesiu.

Giedrius Titenis Anykščiuose tarp geriausiųjų
Anykščių baseine „Bangenis“ tris dienas trukusiame Lietuvos plaukimo trumpajame baseine
čempionate buvo išdalintas 41 medalių komplektas, dėl kurių kovojo kone 270 pajėgiausių šalies
plaukikų. Geriausiu čempionato plaukiku, pasiekusiu aukščiausius rezultatus, pripažintas Danas
Rapšys, į čempionato pajėgiausių sportininkų penketuką pateko Giedrius Titenis, Andrius Šidlauskas, Tadas Duškinas ir Deividas Margevičius. Čempionate, kurį organizavo Lietuvos plaukimo federacija, dalyvavo 9 Anykščių plaukikai, tačiau tik vienas iš jų Julius Bačkulis pasirodymą baigė B
finale plaukime 50 metrų laisvu stiliumi.

Po pergalingo plaukimo 50 metrų krūtine Giedrius Titenis vyriškai apsikabino su savo buvusiu treneriu Žilvinu Ovsiuku.
Autoriaus nuotr.
Paskutinę čempionato dieną,
šeštadienį, kovos laukta vyrų 50
m krūtine plaukime, kur dėl aukso
susikovė du šalies rinktinės nariai
G. Titenis ir A. Šidlauskas. Kaip ir
dvigubai ilgesniame nuotolyje, nugalėtoju užtikrintai tapo Anykščių
baseine savo karjerą pradėjęs G.
Titenis, kuriam iki šalies rekordo

pritrūko vos 0,04 sek. – nuotolį jis
įveikė per 26,41 sek. Bronza džiaugėsi Marijampolės sporto mokyklos
auklėtinis Eisvinas Šileris. Prestižinėje 50 m laisvo stiliaus rungtyje
triumfavo jos favoritas Simonas
Bilis, distanciją įveikęs per 22,15
sek. Antrąją vietą užėmė Tomas
Sungaila, o trečiąją vietą pasidali-

jo Deividas Margevičius ir Povilas
Strazdas, distanciją įveikę identišku
laiku.
Prestižinėje 50 m laisvo stiliaus
rungtyje triumfavo Simonas Bilis,
nuotolį įveikęs per 22,15 sek. Moterų
sprinte nugalėjo eilinį aukso medalį
čempionate individualiose rungtyse
iškovojusi Diana Jaruševičiūtė, take-

Temidės svarstyklės

žvilgiu, sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.

jos Raguvėlės kaime tarpusavio
konflikto tarp neblaivių buvusių
sugyventinių metu, vyras (g. 1985
m.) (nustatytas 2,68 prom. girtumas) smurtavo sugyventinės (g.
1973 m., nustatytas 1,22 prom.
girtumas) atžvilgiu. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji moteris ir vyras sulaikyti ir uždaryti
į areštinę.

Vagystė. Gruodžio 22 dieną
gautas moters pareiškimas, kad
Anykščiuose, Dariaus ir Girėno g. 8, kavinėje „Perino“, nuo
kedės buvo pavogtas mobilusis
telefonas „Iphone 6 s“. Padaryta
400 eurų turtinė žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Bėglys. Gruodžio 23 dieną,
apie 16.00 val., Anykščiuose,
Vairuotojų g., namuose, vyras
(g. 1994 m.) smurtavo prieš sugyventinę (nustatytas 2,50 prom.
girtumas, g. 1992 m.). Vyras įvykio vietoje nerastas, buvimo vieta
nenustatyta. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Konfliktas. Gruodžio 24 dieną,
apie 13.00 val., namuose, Anykščių J. Biliūno g., kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 1.59
prom., girtumas) brolis (g. 1944
m.), gyvenantis tuo pačiu adresu,
smurtavo sesers (g. 1942 m.) at-

Smurtas. Gruodžio 25 dieną,
apie 14.30 val., Kurklių seniūnijos
Didžiakaimio kaime savo namuose vyras (g. 1992 m.) (nustatytas
2,81 prom. girtumas) smurtavo
prieš sugyventinę (g. 1982 m.)
(nustatytas 1,02 prom. girtumas).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Skausmas. Gruodžio 25 dieną,
apie 16.49 val., Anykščių seniūnijos Niūronių kaime neblaivus
tėvas (nustatytas 2,11 prom. girtumas) naudojo fizinį smurtą sūnaus
atžvilgiu, sukeldamas jam fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Muštynės. Gruodžio 25 dieną
apie 19.50 val. Troškūnų seniūni-

„Erelis“.Gruodžio 26 dieną apie 19.00 val. Kavarske, P.
Cvirkos g., vyras (g. 1985 m.)
būdamas neblaivus (nustatytas
2.66 prom. girtumas) naudojo fizinį smurtą motinos (g. 1951 m.)
atžvilgiu, sukėlė fizinį skausmą.
Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis. Gruodžio 26 dieną,
apie 10.30 val., Andrioniškio
seniūnijos Gyvatynės kaime, pagalbinio (ūkinio) namo viduje,
rastas moters (g. 1955 m.) gyv.
tuo pačiu adresu, kūnas, be išorinių smurto žymių. Pradėtas iki-

spektras

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

lyje užtrukusi 25,88 sek. Gytis Stankevičius buvo pranašiausias 100 m
plaukime nugara (nuotolį įveikė per
53,14 sek) ir pelnė 3–ią aukščiausios
prabos apdovanojimą Į sportininkų, iškovojusių 3 aukso medalius,
sąrašą pateko A.Šidlauskas, buvęs
greičiausias 200 m kompleksiniame
plaukime - finišavo per 1 min. 58,35
sek. Penkis auksnius apdovanojimus
pelnė D.Jaruševičiūtė, pasiekdama
asmeninį rungties rekordą – 1 min.
05,13 sek. 100 m peteliškės rungtyje
nugalėtoju tapo D.Rapšys, laimėdamas trečiąjį titulą bei pagerindamas
sau priklausiusį Lietuvos rekordą –
50,79 sek...
Čempionatą užbaigė mišri kombinuota estafetė 4 x 100 m, kurią
užtikrintai laimėjo Kauno plaukimo mokyklos 1-oji komanda
(G.Stankevičius,
B.Kanapienytė,
A.Šeleikaitė ir T.Sungaila) – 4 min.
20,00 sek. Tuo tarpu sidabro likimą
nulėmė 0,06 sek. – tokia persvara
antrąją vietą iškovojo Vilniaus MSC
2 komanda, aplenkusi savo 1-ąją komandą.
Plaukimo
varžybas
stebėję
Anykščių kultūros ir sporto centro
treneriai, kiti anykštėnai, džiaugėsi
dabar jau sostinėje gyvenančio G.
Titenio pasiekimais ir tebevadino jį
anykštėnu. Čempionate dalyvavo 9
Anykščių plaukikai, tačiau į B finalą
pateko tik J. Bačkulis, plaukęs 50 m
laisvu stiliumi.
teisminis tyrimas.
Avarija.Gruodžio 27 dieną apie
16.20 val. Andrioniškio seniūnijoje,
kelio Pagojė-Sedeikiai-ViešintosNociūnai 2,2 km., per eismo įvykį
apgadintas policijos automobilis.
Pranešama, kad policijos automobilis „Škoda Octavia“ su įjungtais
švyturėliais, be garsinio signalo,
skubėjo į eismo įvykį. Anykščių
rajono policijos komisariato tyrėjui lenkiant automobilį „Toyota“,
pastarasis jo nepraleido ir suko į
kairę bei atsitrenkė į policijos automobilį. Įvykio metu apgadintos
transporto priemonės, žmonės nenukentėjo. Įvykis registruotas.
Pažeidėjas.Gruodžio 27 dieną
apie 16.20 val. Andrioniškio seniūnijos Zabelynės kaime vyras
(g. 1975 m.) vairavo automobilį
“Opel Corsa” būdamas neblaivus
(nustatytas 2,12 prom. girtumas),
taip pat neturėdamas teisės jo vairuoti.Vyras sulaikytas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Keliai. Ilgąjį šventinį savaitgalį
lydėjo žūtys gaisruose ir tragiškos
nelaimės keliuose - gaisrai pražudė
3 žmones, dar 6 asmenys per šias
nelaimes buvo sužaloti, eismo įvykiai pasiglemžė 5 gyvybes, 51 eismo dalyvis patyrė sužalojimų.
Verslas. Aiškėja atsakymas į
klausimą, ar Lietuvos politikai nori
kištis į privačių įmonių verslo sandorius. Seimo Ekonomikos komitetas balsavo už tai, kad strateginių
įmonių veiklą reglamentuojančio
įstatymo projekte liktų bendrovės
„Achema“, „Orlen Lietuva“ ir
„Telia Lietuva“. Dokumentas, galbūt prieštaraujantis Konstitucijai ir
Europos Sąjungos teisei, keliauja
į parlamento plenarinių posėdžių
salę.
Radybos. Prieš Kalėdas pasklido žinia: Vatikano archyvuose
humanitarinių mokslų daktaras
Darius Antanaičius surado du svarbius Lietuvos istorijai dokumentus.
Bet, pasirodo, juos daugiau kaip
prieš 10 metų jau buvo suradęs
kunigas Rolandas Makrickas. Vasario 16-osios Nepriklausomybės
Akto tekstą vokiečių kalba ir Lietuvos Tarybos kreipimąsi į apaštalinį nuncijų Miunchene Vatikano
slaptojo archyvo fonduose pirmasis iš lietuvių surado R. Makrickas,
o apie tai paskelbė 2004 metais.
Klasės. Mokyklų tinklas optimizuojamas, nedidelių ugdymo įstaigų mažėja. Atrodytų, turėtų mažėti
ir jungtinių klasių. Tačiau, kaip nustatė Valstybės kontrolė, prieš mėnesį pristačiusi auditą, kaip pagerinti Lietuvos mokinių pasiekimus,
tokių klasių net daugėja. Jei mažos mokyklos nebus uždaromos,
jungtinių klasių bus vis daugiau.
Net trečdalyje Valstybės kontrolės
audituotų mokyklų buvo sujungti
pradinukai, tad, natūralu, kiekvienais metais „priaugs“ vis daugiau
nesukomplektuotų vyresniųjų klasių. Aušra Lėka - „Šeštokas ir septintokas - vienoje klasėje“.
Kyšiai. „Medikai, ypač jaunesni, vis dažniau piktinasi brukamais
kyšiais“, - teigė Kauno klinikų
atstovas Tomas Kuzmarskas kalbėdamas apie retą atvejį, kai buvo
nuteistas kyšį gydytojui brukęs
vyras. Lietuvoje atsitiko itin retas
įvykis - Kauno apylinkės teismas
paskelbė nuosprendį 41 metų Valerijui Jaškinui, kuris davė 200 eurų
kyšį šio miesto klinikų Centrinės
reanimacijos skyriaus gydytojui
reanimatologui Tadui Kaučikui.
Gelbėtojas. Prostitucijos verslui, kurį Kauno policija demaskavo rugsėjo viduryje, kaip įtariama,
vadovavęs ugniagesys gelbėtojas
Algirdas Černius grimzta vis giliau. Prieš Kalėdas sulaikytas ir jo
brolis. Jaunesniajam A. Černiaus
broliui pareikštas įtarimas dėl poveikio liudytojams.
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Apdovanoti geriausi rajono
robertas.a@anyksta.lt
sportininkai
Robertas Aleksiejūnas

Ketvirtadienį Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje vyko Anykščių rajono sportininkų
apdovanojimai. Padėkos bei prizai įteikti kelioms dešimtims per metus įvairiose varžybose prizines
vietas iškovojusiems, puikių rezultatų pasiekusiems sportininkams bei jų treneriams.

metų citatos
Net į kultūros namus
užeiti malonu?
Antanas
JANKAUSKAS,
Troškūnų seniūnas, apie Troškūnų kultūros namus:
„Dabar viduje jau gražu, viskas
vyksta jau viduje. Malonu net užeiti.“
„Anykšta“, mokesčių
inspekcija ir
socialdemokratai?
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie tai, kodėl neatskleidžia planų:
„Kai idėją pasakai prieš laiką, tai
visos negatyvios jėgos konsoliduojasi ir puola.“
Šiaip jau šitoms žinioms
žemės ūkis nėra būtinas

Irena VERŠYLIENĖ, Svėdasų
miestelio gyventoja:
- Nieko gero. Tas pats kaip užpernai. Blogiausia tai, kad kainos
didelės ir augo visus metus, o
mano pensija maža. Prie pensijos
pridėti tie keli eurai kaip lašas jūroj, sparčiai didėjančių kainų jie
nekompensavo.

Jonas MASIULIS, Burbiškio
kaimo gyventojas:
- Žinot, net truputį pablogėjo.
Stengiuosi pragyventi iš to, ką turiu. Kainos parduotuvėse nežmoniškos, kosminės. Mano pajamos
nepadidėjo, o kainos augo. Turiu
vilties gal 2018–aisiais bus bent
kiek geriau.

Bronius MARKAUSKAS, Žemės ūkio ministras, prisistatė
Anykščiuose:
„Esu žemės ūkyje 25 metus ir atsiprašau, bet žinau, koks yra šūdo
kvapas.“

Biatlonininkus bei slidininkus šiemet į pergales vedė
treneris Bronius Vitkūnas.
Susirinkusius sveikinęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis prisipažino, kad sportas jam
taip pat pažįstama sritis. Rajono
vadovas kalbėjo, kad jam teko
užsiimti graikų – romėnų imtynėmis bei boksu. Kalbėdamas apie
boksą, K. Tubis pabrėžė žinantis
priešininko smūgio skonį...
Į sportininkų apdovanojimus
atvykęs Seimo narys Sergejus
Jovaiša skaičiavo, kad Anykščių
rajonas yra išugdęs tris olimpiečius. Parlamentaras juokavo, kad
tikėtis medalių iš Kalėdų senio
nereikia, o juos galima užsidirbti
tik didelių pastangų ir treniruočių
pagalba.
Sveikinimus nuo Seimo nario
Antano Bauros perdavė jo padėjėja Regina Patalauskienė.
Šventėje koncertavo Anykščių
muzikos mokyklos auklėtiniai,
pramoginius šokius šoko Anykščių kūno kultūros ir sporto centro
direktoriaus Žilvino Ovsiuko dukra Žiedė su partneriu.
Anykščių rajono savivaldybės
interneto svetainėje buvo paskelbta, kad sportininkų apdovanojimai vyks Anykščių kūno
kultūros ir sporto centre. Tai suklaidino ne tik žurnalistus. Apdovanojimų renginio po „Nykščio
namų“ stogu ieškojo ir savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Nila Mėlynienė.
(Nukelta į 12 p.)

Prileisk liberalą - daiktą
parduos...

Saulius RASALAS, liberalas,
rajono Tarybos narys, apie mokesčius:
„Dabar, jei nori ką sugadinti, prileisk prie to valstietį, ir tas daiktas
nebeveiks.“

Lietuvos žirginio sporto čempionę, Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos moksleivę Adrija Braknytę sveikina jos mokytoja Elena Bražiūnienė.

Efektyviausia anginos
operacija - galvos
amputavimas
Egidijus BALTUŠIS, buvęs
kandidatas į Seimą AnykščiųPanevėžio apygardoje, apie Lietuvos santykius su Rusija:
„Visa tai, kas kalbama apie konfliktą su Rusija, tai čia bandymas
anginą operuoti per užpakalį.“
Jei katė neturi dokumento,
dešros negaus

Apdovanojimą nuo Seimo nario Antano Bauros sunkiaatlečiui
Arnui Šidiškiui įteikė jo padėjėja Regina Patalauskienė.

Linas ŠULSKUS, savivaldybės
„žaliasis patrulis“, apie taisykles:
„Pagal numatytas taisykles benames kates šerti yra draudžiama.“
Pėsčias labai
nepasidraskysi...

Otilija
KAZLAUSKIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Nei geriau, nei blogiau. Užpernai palaidojau vyrą, tad per
Naujuosius važiuosiu aplankyti
kapelio. Gyvenimu nesiskundžiu.
Yra kaip yra... Mane džiugina gražėjantys Anykščiai.

Už rajono sunkiaatlečių pasiekimus apdovanotas treneris, rajono Tarybos narys Algirdas Ananka,
o už krepšininkų – treneris, rajono Tarybos narys Vaidutis Zlatkus.

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

Ričardas SARGŪNAS, buvęs
Seimo narys, apie motociklininkus:
„Atrodo tvarkingas ir ramus
vaikinas, bet kai atsisėda ant motociklo ir užsideda šalmą, tampa
kažkoks nevaldomas.“
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Bardas į rankas paėmė ir akordeoną

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d., Anykščių kultūros centre vyko paskutinis bardo,
verslininko, įkūrusio didžiulę čiužinių gamybos įmonę „Lonas“, Kazimiero Jakučio koncertinio turo
„Stapukioko daina“ per Lietuvą koncertas. Tradiciškai K. Jakutis-Pagulbis anykštėnams koncertą
dovanojo nemokamai.

Kazimierui Jakučiui scenoje padeda ir marti Vaida Žukauskaitė-Jakutienė.

koncerto šiek tiek pareklamavo
savo knygą „Stapukioko daina“
K. Jakutis. Tiesa, kaip visada, tai
jis darė kiek ironiškai, publiką
užtikrinęs, kad tikrai ją pats
parašė. „Einant gyvenimui daug
ką padarai, bet ne visada savo
rankomis. O aš pats parašiau“,
– kalbėjo K. Jakutis. Koncerto
klausytojams jis paskaitė ištrauką
iš knygos apie kūrybą.
Koncerte skambėjo ir jau
gerokai
patobulinta
vasarą
sukurta daina apie emigrantų
dalią, kuri vadinasi „Neišeik“.
Vasarą, grįžęs iš Vokietijos, K.
Jakutis šią dainą su marčia Vaida
mėgėjiškai įrašė mobiliuoju
telefonu ir susilaukė stulbinamo
pasisekimo. Prieš atlikdamas dainą jis sakė įkalbėti artimuosius
grįžti, nes Lietuvoje „darbo yra,

švenčių yra“. Jis ragino grįžusius
Kalėdų artimuosius “apkabinti ir
nebeišleisti atgal į Dubliną”.
Paklaustas, kaip vertina koncertą, K. Jakutis sakė, jog Anykščiuose atidavė „visą paraką, kiek
buvo likę po turo“. „Paprastai
koncertams rengdavausi savotiškai – vėliau keldavausi, bet išvažiuodavau būtinai į koncertus
iš Anykščių. Šį kartą pasiruošti
neteko, nes kalėdinis šurmulys,
vaikai, svečiai. Bet kai užsidedi
tokią malonią naštą, tai ir tempi,
nors... vis dėlto tai našta nevadinčiau“, - sakė K.Jakutis apie tradicija tapusius koncertus Anykščiuose.
Reikia pažymėti, kad K.Jakutis
lieka ištikimas sau ir scenoje kuria
namų aplinką. Neatsiejami jo koncertų palydovai yra „žibinčiai“ –

senoviškos lempos, taip pat lagaminai ir Rūpintojėlis. Pastebėjus,
kad K.Jakutis dažnai nesielgia
taip, kaip pageidautų jo klausytojai, nes nuosekliai nesilaiko nei
lyrikos, nei roko, K.Jakutis sakė:
„O tai ir gerai, noriu būti savimi“.
Beje, per koncertą bardas vienu
metu gitarą iškeitė į akordeoną ir
sudainavo keletą žinomų dainų.
Kai atliko „Burkuoja balandis po
langu“ aplodismentų susilaukė
net ir daugiau, negu grodamas su
grupe. „Netikėtai pagalvojau pasiimti akordeoną, buvo pagedęs,
tai taksistas pataisė. Pamąsčiau,
kodėl neparodyti šeimos aplinkos
gerumo“, - teigė bardas. Po beveik
dvi valandas trukusio koncerto K.
Jakutis dar gerokai „padirbo“ pasirašinėdamas autografus gerbėjams.
O apie savo naująją knygą jis
kalbėjo išskirtinai kukliai. „Tos
novelės parašytos gal prieš 10
metų. Seniai jau mane baksnojo
bičiulis poetas Alfas Pakėnas, kad
jas išleisčiau. Jei ne jis, tai vienas

būčiau nesiėmęs. Kai planavome
rudeninį turą, reikėjo kažkokio
„kablio“, juo ir tapo ši knyga.
Turą pavadinome „Stapukioko
daina“, nežinau, gal kas ir nesuprato“, - sakė K. Jakutis.
Reikia paminėti, kad K. Jakutis
yra vienas iš nedaugelio atlikėjų,
nevengiantis aukštaitiškos tarmės. Prieš porą metų jis pristatė
net labai aukštaitišką programą,
kurią buvo pavadinęs „Prispėja
sodi aboliai“.
Koncertuoti bardui padeda
grupė, kurioje groja Gediminas
Legas, Vaida Žukauskaitė-Jakutienė, Aurimas Golden-Rhyme
Driukas ir Edvardas Rogoža.
„Grupės sudėtis jau gana nusistovėjusi, šiemet prisijungė tik
vienas narys, bet ir jis buvo anksčiau grojęs. Jei anksčiau būdavau
vis nepatenkintas, vis atrodė, kad
kažko trūksta, tai dabar galiu pasakyt, kad esam komanda, su kuria galima judėti ir toliau, jeigu
Dievas ir žmona pasirūpins sveikata“, - juokavo K. Jakutis.

pradėti vėl knisti kalno. 2019-ųjų
pavasarį savivaldybės rinkimai,
per kuriuos rinkėjai nuspręs,
reikia jiems pilies ar ir be jos
jaučiasi saugūs. Meras Kęstutis
Tubis savo rinkiminę kampaniją
galėtų grįsti pilimi. „Balsuosit už
mane - pastatysiu pilį“ - deklaruotų rinkėjams, o jie jau spręstų,
ar nori gyventi sostinėje (jei yra
pilis, bus ir sostas). Man, kaip
rinkėjui, labiau patiktų ne pilis, o
įtvirtinimai su Manerheimo linijos
dzotais - bent nuo Mickūnų iki
Grikiapelių. „Balsuosiu už tave,
jei bus man dzotai?“ - paklausiu
kandidato į merus A. Savicko.
Žinoma, jei būčiau nerimtas
žmogus, fantazuotojas, kandidato į merus prašyčiau sutvarkyti
keliuką per Vikonių kaimą. Bet tai
nerealu. Merai keičiasi, kaimas
kas porą metų renka parašus, bet
400-500 metrų duobėtas žvyrkelio
ruožas išliks amžiams kaip kultūrinė vertybė.
Sutinku, kad apie savo keliuką
kalbu liumpeniškai egoistiškai.
Suprantu, kad jo remontas - sudėtingas darbas. Kas, kad Vikonių
plytinės skalda supilta visai šalia
to keliuko - kastuvu jos vis tiek
nesupilsi ant kelio. Traktoriaus
reikia! O kur šiais laikais gausi
traktorių, kai rajonas neturi net
mažulytės pilies ir nė vieno vieny-

čio dzoto.
Viską uždarom. Pristatom dzotų ir
Kita vertus, seniūnijų keliukus
sutvarkom mano kaimo keliuką!
gyventojai greitai užmiršta. T.y.
Bėda, kad gyvename sociume.
kai duobes užlygini, niekas neatBėda, kad mus jungia ne tik keliusimena, kas tas duobes užlygino.
kai, o saugo ne dzotuose ar pilyse
Rinkėjai tokie nedėkingi, jog
įsitaisę sargybiniai. Visi tarpusavažiuodami lygiu keliu apskritai
vyje esame susiję. Visi esame toje
greit užmiršta, kad duobės čia
pačioje maitinimosi grandinėje.
buvo. Žinia, Manerheimą, nors
Lyg ir racionalu optimizuoti lišią pavardę sunku ištarti, pasaulis goninę. Lyg ir nedaug šiame etape
atsimins amžiais
ją minimizuoir visai ne dėl
...linkiu rajono vado- jame. Tačiau,
kažkokio su..to
nesigilinant į
vams ir rinkėjams... svars- skaičius, yra
keliuko!
tyklių...
Čia, aišku,
akivaizdu, jeiironizuoju.
gu kurios nors
Tačiau, kai keliu klausimus apie
įstaigos pajamos mažėja - mažėja
savo asmeninį santykį su valdžia,
ir išlaidos, tuo pačiu mažėja ir
aš, kaimo gyventojas, randu tik
darbuotojų skaičius. Ką duoda
du sąlyčio taškus - tą prakeiktą
specialistų savivaldybėje rotacija?
keliuką ir atliekų surinkimą (Dėl
Atleistieji iš darbo „rotuoja“ ir iš
atliekų pastabų, priekaištų ir
Anykščių rajono „kiedrienifeni“
nusiskundimų neturiu). Elektra,
su savo vaikais, o pastarieji pasvanduo, krosnyje spragsinčios
kui save „išsirotuoja“ ir mokinio
malkos, žolės augimo tempai,
krepšelį.
kačių maisto, alaus ir benzino
Kartais pasidžiaugiam - tas
kainos niekaip nuo vietos valdžios
ar anas į Anykščius grįžo. SPA
nepriklauso.
Vilnius-Anykščiai įkūrė 100
Žiūrint per asmeninę prizmę,
darbo vietų. Liuks. Ačiū Vladui
valdžia gali uždaryti visus AnykšTrinkūnui. Žinom, kad Anykščių
čių darželius, mokyklas, ligoninę
rajone, kaip ir visoje Lietuvoje,
(nuo Svėdasų, kur gyvenu, iki
gimstamumas smarkiai mažesUtenos toks pats atstumas kaip
nis nei mirtingumas. Migracijos
iki Anykščių). Autobusai, muziesaldo prasmės nėra skaičiuoti, tai
jus, kultūros centras ir t.t. man
dažnai formalūs dalykai, tačiau
asmeniškai dar mažiau reikalingi.
realybė akivaizdi - kiekvienais

metais Anykščių rajoną palieka po
150 abiturientų. 3 ar 4 traukinio
vagonai jaunimo...
Kai aš ir mano senyvas
„subarikas“ barškame Vikonių
keliu, abiem kyla tas pats klausimas: „Vardan ko?“. Mudu abu
užgniaužtume savo egoizmą, jei
mums atskleistų globalias rajono
perspektyvas. „Vardan ko?“, paklaus ir minimizuota akušerė.
„Vardan ko?“, - tyliai šnabždėjo
ir Renatos Gudonienės durų
antspaudas.
„2018-ieji bus įdomūs“. Lyg ir
nekalta frazė, bet ciniška. Įdomūs
tuo, kad mes optimizuosimės
toliau, net besidžiaugdami, kad ne
mus, o kažką kitą optimizavo. Kuriems galams mums tos urėdijos ir
ligoninės?
Pabaigai sveikinimas. Linkiu
rajono vadovams ir rinkėjams...
svarstyklių. Kas svarbiau - mano
ambicijos ir nepatuotas noras
išlyginti Vikonių kaimo keliuką
ar ligoninė? Pilis ar mokykla?
Dzotas ar vaikų darželis? Kas
svarbiau - aš ar mes? Aišku,
svarbiausias esu aš ir mano
keliukas. Tik kas man iš to keliuko, kai pats liksiu ir paskutiniu
„Anykštos“ skaitytoju... Čia
metaforiškai taikau ir A. Liogei
su A. Savicku, nes meras K. Tubis
gyvena Vilniuje...

Kazimieras Jakutis-Pagulbis čiupęs akordeoną sudainavo ir mamos mėgstamą dainą
„Pazarai raudoni“.
Anykščiuose gyvenantis bardas
K. Jakutis-Pagulbis su naująja
programa „Stapukioko daina“
šį rudenį ir žiemą koncertavo 13
Lietuvos vietų. Kai kurios iš jų
išskirtinės – sakykim, Šv. Kotrynos
bažnyčia Vilniuje. Turą pradėjo
Alantoje (Molėtų r.), kur netoliese
turi sodybą, o baigė Anykščiuose.
Kartu muzikantas pristatinėjo
du savo kūrybos produktus –
albumą „Gegužraibės“ ir knygą
„Stapukioko daina“.
Pasiklausyti koncerto susirinko
pilna Kultūros centro salė.
Programoje skambėjo ir senesnės,
ir naujos K. Jakučio dainos, buvo
ir papokštavimų, muzikantas
mielai bendravo su publika ir
ragino ją dalyvauti koncerte.
„O dabar pasigyrimo laikas.
Knygą parašiau“, - viduryje

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
2018-ieji bus geri, įdomūs. Mat
2019-ųjų pavasarį - savivaldos
rinkimai. Ateinančių metų rudenį
paaiškės, kas gi tas mūsų meras
Kęstutis Tubis – „valstietis“ jis ar
vis dėlto nepartinis. Sužinosime,
ką į savo atskirus visuomeninių
komitetų sąrašus kviečiasi Alvydas
Gervinskas, Arūnas Liogė, Alfrydas Savickas.
Gal ir ne visos kortos po metų
jau bus paguldytos ant stalo,
tačiau viena aišku - identifikuotų
priešų tada bus gerokai daugiau,
nei yra dabar.
Dar labai įdomu, kas 2018aisiais vyks su pilimi. Elementari
logika, gal net ne logika, o padorumas reikalautų 2018-aisiais ne-
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2017-ieji „Anykštos“ puslapiuose
Paliekant istorijai 2017- uosius metus, apžvelgiame apie kokias
aktualijas šiais metais rašėme „Anykštoje“, kokie įvykiai vyko
Anykščių krašte.
Durys. Sausio 3-ąją rašėme,
kad Pasaulio anykštėnų bendrijos
iniciatyva Anykščių šv.Mato bažnyčios duris pakeisti meniškomis
metalinėmis pakibo ant plauko,
nes nepavyksta surinkti pinigų, o
prie durų įrengimo nei bažnyčia,
nei kokie nors fondai prisidėti nenorėjo.

Anykščiuose atkūrėjas Vytautas
Pupeikis.

Konferencija. Sausio 7-ąją rašėme apie savivaldybės suengtą
spaudos konferenciją, kurios prireikė, kai iš valdančiosios koalicijos ir pareigų Anykščių savivaldybės administracijoje pasitraukė
liberalai. Liberalai merą Kęstutį
Tubį kaltino nedemokratiškumu,
meras, savo ruožtu, jiems taip pat
pažėrė krūvą priekaištų.

Skylės. Sausio 21-ąją paaiškėjo, kad medinės pilies statybos
užstrigo – rangovas UAB „Povilo
Gurklio firma“ turėjo išsitraukti
sugręžtus kuolus į Šeimyniškėlių
piliakalnį ir su ja Anykščių savivaldybė nutraukė sutartį.

Takas. Sausio 10-ąją rašėme,
kad pėsčiųjų ir dviračių takas kairiajame Šventosios upės krante
buvo apsemtas vandens ir pasidengė ledu. Šventoji buvo pakilusi 217 centimetrų, o oro temperatūra buvo nukritusi iki 28 laipsnių
šalčio.

Skandalas. Sausio 17-ąją rašėme apie šalies gyvenimą supurčiusį skandalą, kuris galiausiai
baigėsi naujais Seimo nario rinkimais – Anykščių–Panevėžio apygardoje.

Atsistatydino. Sausio 24-ąją
pranešėme, kad bus nauji Seimo
nario mūsų apygardoje rinkimai,
nes G. Kildišienė atsisakė Seimo
narės mandato.
Data. Vyriausioji rinkimų komisija praktiškai žaibiškai pranešė apie naujų rinkimų į Seimą
Anykščių – Panevėžio apygardoje
datą ir jau sausio 25 dieną ėmė registruoti kandidatus.
Mirtys. Vasario 7–ąją rašėme,
kodėl žiniasklaida nebepateikia
mirusiųjų sąrašų – pasikeitus įstatymui, civilinės metrikacijos biurai nebegali pateikti duomenų, o
Teisingumo ministerija pareiškė,
kad nebus kuriama galimybė mirusiojo artimiesiems be specialaus
kreipimosi į redakcijas pranešti
apie mirtį.
Nedavė. Vasario 11-ąją rašėme,
kad Anykščių valdžia negavo paramos iš ES programos projektui
„King Mindaugas way“, kurio
dalis būtų buvusi medinės pilies
statybos.

Palaimintasis. Sausio 14 dieną
pirmą kartą rašėme, kad 2017 metus Lietuvos vyskupų konferencija
paskelbė iš Skiemonių seniūnijos
kilusio kankinio, arkivyskupo Teofilijaus Matulionio metais, o jis
bus paskelbtas palaimintuoju.
Filmas. Sausio 14-ąją rašėme
Anykščiuose lankėsi ir bažnyčią
dokumentiniam filmui „Plonytė
linija tarp Dievo ir žmogaus“ filmavo kino dokumentalistų grupė,
kurioje buvo 5 amerikiečiai.

UNESCO. Kovo 25-tą rašėme,
kad Anykščių savivaldybė bandys
teikti paraišką, kad būtų įtraukta į
UNESCO kultūros miestų sąrašą
ir gauti literatūros miesto statusą.
Nykimas. Balandžio 21-ąją rašėme apie tai, kad pagal Lietuvos
socialinių tyrimų centro tyrimas
apie gyventojų tankį buvo eilinis
smūgis Anykščių rajonui. Rajonas, ypač kaimiškosios dalys,
priskirtas prie tų, kuriose padėtis
blogiausia – kaimiškose dalyse
mūsų rajone gyvena jau mažiau,
nei 8 gyventojai kvadratiniame
kilometre, o 10 gyventojų kvadratiniame kilometre ribą tyrimo
autoriai laiko riba, po kurios gyventojų nykimo procesas tampa
nebesustabdomu.
Turas. Balandžio 25- ąją rašėme, kad į antrą turą Seimo nario
Anykščių–Panevėžio apygardoje
pateko valstiečių atstovas Antanas Baura ir Lietuvos centro
partijos atstovas Kristupas Krivickas.
Romanas. Balandžio 29 dieną „Anykštos“ skaitytojai turėjo
galimybę perskaityti cenzūros
neiškraipytą rašytojo Antano Žukausko–Vienuolio romano „Puodžiūnkiemis“ pabaigą.
Pasitraukė. Gegužės 5-ąją rašėme, kad iš Anykščių savivaldybės vyriausiosios architektės
pareigų pasitraukė vos 5 mėnesius
Architektūros ir urbanistikos skyriui vadovavusi Jurgita Gudelevičienė.

Atlyginimai. Kovo 4-ąją rašėme, kad įsigaliojus įstatymų
pataisoms ir ėmus skelbti įmonių
atlyginimų vidurkius, paaiškėjo,
kad vos keliose Anykščių rajono
įmonėse mokami atlyginimai lenkia šalies vidurkį.

Vilkai. Gegužės 20-tą rašėme
apie pirmą vilkų antpuolį šiais
metais Anykščių rajone. Kurklių
seniūnijos Moliakalnio kaimo
ūkininkas po nakties rado papjautas 5 avis.
Ženklai. Gegužės 30-tą rašėme,
kad Debeikių seniūnijos Šventupio kaime pavogti kelio ženklai,
nurodantys kryptį ir atstumą iki
žydų žudynių vietos.
Plytelės. Gegužės 30-tą rašėme, kad Anykščių savivaldybė už
5 088 eurus užsakė baseino fasade
montuojamų plytelių bandymus
nusidėvėjimo atsparumui išsiaiškinti. Galiausiai paaiškėjo, kad
savivaldybė šiuos pinigus tiesiog
„išmėtė vėjams“, nes plytelės keliamus reikalavimus atitiko.
Festivalis. Gegužės 30-tą rašėme, kad Anykščių menų centre prasidėjo penktasis festivalis
„Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“.
Žirgelis. Birželio 6-ąją rašėme
apie tradicinę „Bėk bėk, žirgeli“
šventę, kurioje dalyvavo Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda, kuris šventės dalyvius pasveikino perskaitydamas
lietuvišką tekstą.
Instaliacijos. Birželio 10-tą rašėme apie tai, kad A. Baranausko
klėtelės gaubtas nukarstytas stendais, o pati klėtele pasidarė nebematoma pro gaubto langus.

Vizitas. Liepos 1-ą rašėme, kad
Anykščių pilies statyba susidomėjo Seimas, kurio delegacija atvyko
apžiūrėti Ukmergės ir Anykščių
piliakalnių. Seimo narys, paveldosaugininkas Naglis Puteikis
interviu „Anykštai“ pareiškė kategoriškai nepritariantis pilies statyboms ant piliakalnio.
Nefinansuos. Liepos 4-tą rašėme, kad Lietuvos kultūros ministerija paskirstė Valstybės investicinės programos lėšas 2018
metams, tada paaiškėjo, kad
Anykščių medinės pilies statybų
ant Šeimyniškėlių piliakalnio, neketinama remti.
Narys. Liepos 4-tą rašėme, kad
iš Anykščių rajono tarybos pasitraukė profesorius Audrius Bitinas. Jo vietą taryboje užėmė Saulius Rasalas.
Tenisas. Liepos 8-tą rašėme,
kad Anykščių miesto stadione atidaryti teniso kortai.
Velniai. Liepos 15-tą rašėme,
kad Anykščiuose prasidėjo devintasis festivalis „Devilstone“.
Suvažiavimas. Liepos 22 d. rašėme, kad Anykščiuose vyko Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas į kurį suvažiavo bene visi
svarbiausi su žemės ūkio politikos
įgyvendinimu susiję asmenys.
Šventė. Liepos 25-tos laikraščio pagrindinė tema – Anykščių
miesto šventė ir 577-asis miesto
gimtadienis.

Choras. Birželio 13-tą rašėme,
kad Troškūnų Švč.Trejybės bažnyčioje koncertavo Augsburgo katedros berniukų ir jaunuolių choras
„Augsburger Domsingknaben“.

Vynas. Vasario 18-tą rašėme,
kad „Anykščių vyno“ laikinuoju
vadovu paskirtas Justinas Kanopa.
Karas. Vasario 21 d. rašėme
apie konfliktą tarp Kavarsko
klebono Nerijaus Vyšniausko
ir Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Anykščių kuopos vado
kapitono Edvino Žvirblio. N.
Vyšniauskas „Facebook“ paskyroje metė priekaištus E.
Žvirbliui, kad šis neva neleido
savanoriams dalyvauti šv. Mišiose.

nienė Lietuvos architektų rūmų
suvažiavime išrinkta Lietuvos architektų rūmų ekspertų komisijos
nare Panevėžio ir Utenos apskritims, o Lietuvos architektų sąjungos suvažiavime ji buvo išrinkta
į Lietuvos architektų sąjungos
tarybą.

Vadovas. Birželio 27-tą rašėme,
kad „Lietuvos rytas“ krepšinio
klubui vadovaus buvęs Anykščių
meras, verslininkas Darius Gudelis.

Ugniagesiai. Birželio 13-tą rašėme, kad Anykščių rajono ugniagesių tarnybos laikinąjį viršininką,
buvusį policininką Vaidą Lackų,
pakeis kitas buvęs policininkas
Valdas Tereškevičius, laimėjęs
šios savivaldybei pavaldžios įstaigos vadovo konkursą.

Pareigybės. Vasario 14-ąją rašėme, kad Anykščių rajono tarybos narys Alfrydas Savickas be
konkurso sukūrus naują pareigybę
buvo įdarbintas savivaldybės valdomoje UAB „Anykščių komunalinis ūkis“.

Subliūško. Vasario 25-tą rašėme, kad Pasaulio anykštėnų
bendrija nutraukė pinigų rinkimo
akciją Anykščių bažnyčios meniškoms durims sukurti.
Netektis. Sausio 14-ąją rašėme,
kad sausio 10-ąją Anykščių ligoninėje mirė aktyvus visuomenininkas, Lietuvos socialdemokratų
partijos Anykščių skyriaus garbės
pirmininkas, partijos skyriaus

Kandidatai. Kovo 18-ąją rašėme, kad rinkimuose į Seimą
Anykščių – Panevėžio apygardoje
užregistruoti 11 kandidatų iš 14
pretendavusių.

statoma žiedinė sankryža.

Pergalė. Gegužės 9-ąją rašėme,
kad Seimo nariu nuo Anykščių
– Panevėžio apygardos bus valstietis A. Baura, antrajame ture surinkęs du trečdalius rinkėjų balsų.
A. Baura į Seimą buvo išrinktas
trečią kartą.

Paminklas. Liepos 25 dieną,
Kundoriškių kaime (Skiemonių
sen.) palaimintojo, kankinio, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškėje pašventintas jo atminimui
skirtas kryžiaus. Iškilmėse, dalyvavo
keli vyskupai, keliasdešimt kunigų,
vienuolių ir gausus būrys tikinčiųjų.
Kryžių pašventino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Iškilmėse
dalyvavo popiežiaus apaštališkasis
nuncijus Pedro Lopez Quintana.

Elektra. Gegužės 9–ąją rašėme,
kad Anykščių policija įsirengė
saulės kolektorius ir tapo trečiąja
policijos įstaiga šalyje, kuri saulės
teikiama energija apsirūpina pati.
Šiltnamiai. Gegužės 9–ąją rašėme, kad oficialiai atidaryti 6 hektarų ploto ir 10 milijonų eurų kainavę ūkininkų Audriaus ir Valdo
Juškų šiltnamiai šalia Anykščių.
Architektė. Gegužės 16-tą rašėme, kad Panevėžio vyriausioji
architektė, buvusi Anykščių vyriausioji architektė Daiva Gasiū-

Vardas. Birželio 13-tą rašėme,
kad Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė šį vardą suteikti rašytojui
Rimantui Vanagui.
Žiedas. Birželio 27-tą rašėme,
kad Anykščiuose, A.Vienuolio ir
Troškūnų gatvių sankryžoje, bus

Paslaptis. Liepos 29-tą rašėme,
kad rajono Taryba tirs į opoziciją
pasitraukusio Tarybos nario Luko
Pakelčio veiksmus. Kokie tie
veiksmai, buvo paslaptis net pačiam L. Pakelčiui, buvo aišku tik
kad tai susiję su motokrosu.
(Nukelta į 12 p.)

IŠ ARTI
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Skaitytojai išrinko metų
anykštėnus ir metų įvykius

šiupinys
Greitis. Lapkričio mėnesį Utenos
rajone anykštėnas lėkė 153 km per
val. greičiu, kur leistinas greitis yra
90 km per valandą. Pareigūnai kelių
erelį išgelbėjo nuo nelaimės, bet ne
nuo bausmės.
Girtuokliai. Gegužės mėnesį
lengvąjį automobilį vairavęs pilietis
į alkoholio matuoklį įpūtė 3,10 promilės, lapkričio mėnesį sulaikytas
dviratininkas jį aplenkė, įpūtė 3,31
promilės, tačiau jiems nenusileido
“kominis” viešosios tvarkos pažeidėjas, įpūtęs 3,41 promilės.

Anykščių metų sporto žmogumi skaitytojai išrinko biatlonininką Vytautą Strolią.

(Atkelta iš 1 p.)
Gavome 97 iš „Anykštos“ laikraščio iškirptus balsavimo biuletenius, o balsuojant internete
skirtingos nominacijos sulaukė
skirtingo skaitytojų dėmesio. Metų
sporto žmogų portale anyksta.lt
rinko 290 skaitytojų, Metų politiką - 261, Verslo žmogų - 119, Metų
kultūros žmogų - 82, už Metų projektą balsavo 70, už Metų skandalą
- 35 skaitytojai.
Renkant Metų kultūros žmogų,
internete daugiausiai balsų surinko
T. Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatas, menininkas Žilvinas
Pranas Smalskas. Tačiau laikraščio
skaitytojai gerokai aktyviau palaikė
A. Baranausko literatūrinės premijos laureatą, Anykščių muziejaus
direktorių A.Verbicką bei rašytoją

Metų politiko rinkimuose
nugalėjo LSDP Anykščių
skyriaus lyderis Dainius Žiogelis.
Rimantą Vanagą. A. Verbickas iš
viso surinko 42, R. Vanagas 35,
Ž.P. Smalskas 35 balsus.
Politiko rinkimuose balsavime
internete toli į priekį įsiveržusio
LSDP Anykščių skyriaus pirmininko, rajono Tarybos nario Dainiaus
Žiogelio Seimo narys „valstietis“
Antanas Baura nepasivijo, nors laikraščio skaitytojai jį palaikė labiau
nei socialdemokratą. D. Žiogelis
iš viso surinko 123, A. Baura 74,
rajono meras Kęstutis Tubis 57,
Anykščių liberalų lyderis Lukas
Pakeltis - 41 balsą.
Verslininkų lyderių trejetas po
balsavimo popierinėje „Anykštoje“ nepasikeitė - nugalėjo šiltnamių ūkį valdantis Audrius Juška
(71 balsas), antrąją vietą užėmė
pramogų verslą plėtojantis Deivi-

Metų verslininku skaitytojai
išrinko ūkininką, vieną didžiausių mūsų krašto darbdavių Audrių Jušką.
das Dilys (47 balsai), trečiąją vietą
užėmė įmonių grupę valdantis Vygantas Šližys (42 balsai).
Metų sportininko rinkimuose
turbūt per visą mūsų skelbiamo
balsavimo istoriją pirmą kartą nugalėjo ne Giedrius Titenis. Trijų
olimpiadų dalyvį, pasaulio ir Europos čempionatų prizininką plaukiką G. Titenį aplenkė taip pat olimpietis biatloninkas Vytautas Strolia.
Tiesa, popierinėje „Anykštoje“ G.
Titenis surinko daugiausiai balsų,
tačiau internetiniame balsavime
V. Strolios atotrūkis buvo didžiulis. V. Strolia iš viso surinko 120
balsų, G. Titenis 82. Trečiąją vietą
užėmė motokroso meistras Arminas Jasikonis (59 balsai), ketvirtąją
- plaukikė Andželika Zlatkutė (47),
penktąją - imtynininkė Danutė Do-

Anykščių muziejaus direktorius Antanas Verbickas,
skaitytojų nuomone, yra
2017 metų Anykščių kultūros žmogus.
mikaitytė.
Renkant Metų skandalą nugalėjo Šeimyniškėlių pilies pamatų
demontavimas. Su patosu 2016
metais pradėtos medinės pilies statybos 2017 metais po ekspertų išvadų baigėsi pamatų išardymu bei
piliakalnio paviršiaus lyginimu.
Pilis surinko 35 balsus. Antrąją
vietą užėmė Anykščių verslo centro darbuotojų kabinetų antspaudavimas (23 balsai), trečiąją - Gretos
Kildišienės atsistatydinimas iš Seimo (21 balsas).
Metų projektu skaitytojai išrinko D. Dilio Labirintų parke įrengtą
apverstą namą (38 balsai), antrąją
vietą užėmė Anykščių A.Vienuolio
gatvės rekonstrukcija (31 balsas).
-ANYKŠTA

Prenumeratos kainos 2018 metams
Prenumeratorių laukia
prizai !
Pagrindinis prenumeratos
prizas - benzopjūklas

„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai:

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

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
7,00

3 mėn.
EUR
21,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
40,00
66 (84)

6,00

18,00

35,00

60,00

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
5,00
15,00
25,00
45,00
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00

„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys,
sodininko pjūklas, kirvis, grėblys.
Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma - oficialus
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“
penki 20 eurų čekiai. Ši parduotuvė yra VilŽurnalas „Aukštaitiškas formatas“
niaus gatvės „Norfoje“.
1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
Anykščių baseino „Bangenis“ dešimt kvietimų
„Aukštaitiškas formatas“
2,00
4,00
6,00
8,00
dviem asmenims apsilankyti šioje įstaigoje.
Elektroninės „Anykštos“ kaina
1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
Prizų aruodas dar pildosi...
(PDF formatu)
EUR
EUR
EUR
EUR
5,00
15,00
30,00
60,00
„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 29145 AnykšPrenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29).
čiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
adresą.
www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių lai- Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
kotarpiui.
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Užrakino. Anykščių policijos pareigūnai papasakojo kelis šventėms
tinkančius šių metų įvykius. Pats
šventiškiausias - pareigūnai pastebėjo, jog vėlų vakarą vyras spardo
užrakintos parduotuvės duris. Policininkams jis aiškino esąs pilietiškas
žmogus, mato parduotuvėje užrakintus ir iš jos negalinčius išeiti pirkėjus.
Gelbėtojas, žinoma, buvo girtas.
Pabėgo. Policijos pareigūnai vieną
vakarą pamatė po Anykščių „Norfą“
vaikštančius žmones. Po parduotuvę
vaikštantys žmonės nėra didelė keistenybė, tačiau tą kartą jie vaikščiojo
po darbo valandų. „Mes atėjome apsipirkti. Staiga šviesa užgeso, durys
užsidarė“, - policininkams aiškino
„įkalintieji“.
Taranavo. Filmuose pasitaiko
vaizdas, kai policijos pareigūnų automobilis taranuoja nusikaltėlių automobilį. Vienas Anykščių policijos
pareigūnas elgėsi dar gražiau nei
filmuose. Nuo policijos sprunkantį
bėglio automobilį pareigūnui pavyko nustumti į kelkraštį, iš jo iššokęs
vyras bandė bėgti, o policininkas
savuoju automobiliu blokavo jau be
transporto priemonės likusį žmogų.
Tas bandė kapanotis iš griovio ant
kelio, o policininkas, kumšėdamas
automobiliu, jį grūdo atgal į griovį.
Taryba. Anykščių rajono taryba
šiemet surengė 12 posėdžių. Iš viso
paruošti 384 sprendimų projektai,
priimti 357 sprendimai.
Pažangūs. Net 11 iš 25 Anykščių
rajono tarybos narių dalyvavo visuose 12 šiemet vykusių posėdžių. Daugiausiai posėdžių praleido liberalai
- Danutė Mažvylienė nedalyvavo 4,
Lukas Pakeltis - 3 posėdžiuose.
Kadrai I. Anykščių savivaldybės
administracijoje (skaičiuojant ir seniūnijas) dirba 167 darbuotojai - 114
moterų, 53 vyrai. Darbuotojų amžiaus
vidurkis - 49 metai. Vyriausiam darbuotojui 66-eri, jauniausiam - 24-eri.
Kadrai II. Šiemet Anykščių savivaldybės administracija skelbė
11 konkursų darbo vietoms užimti,
tačiau priėmė tik 7 naujus darbuotojus. Iš darbo atleista 13 darbuotojų.
Nė vienas valdininkas šiais metais
negavo nuobaudos.
Pažeidėjai. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių agentūros specialistai šiemet
rajone daugiausiai nustatė žvejybos
taisyklių pažeidimų – 65. Mažiausiai
pažeidimų fiksuota dėl kraštovaizdžio pažeidimų.
Baudos. Mažiausia šiemet Anykščių aplinkosaugininkų skirta bauda
pažeidėjams buvo įspėjimas (už žvejybos taisyklių nesilaikymą bei mėšlo
ir srutų tvarkymo pažeidimus). Didžiausia paskirta bauda – 150 Eur už
privalomojo nurodymo nevykdymą.
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sekmadienis
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 Spragtukas ir pelių karalius.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Premjera. Kaip Grinčas
Kalėdas vogė. N-7.
12.15 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Laukinė Šri Lankos
gamta (subtitruota).
13.10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įstabiausios
Indonezijos salos (subtitruota).
14.05 Merūnas. „Gražiausios
dainos“.
16.00 Premjera. Eglutė ant
stogo. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 Dviračio žinios.
19.00 Taksi. 1998 m. N-7.
20.30 Panorama.
22.00 LRT šventinis Naujųjų
Metų koncertas.
23.58 LR Prezidentės Dalios
Grybauskaitės naujametinis
sveikinimas Lietuvai.
24.00 LRT šventinis Naujųjų
Metų koncertas (tęsinys).
0.20 Gražiausi metai - geriausios dainos. Vytauto Šiškausko
jubiliejinis koncertas. (kart.).
2.00 Ryčio Cicino jubiliejinis
koncertas. 20 metų scenoje.
HD.
4.05 „Nerija“ - 45. Jubiliejinis
koncertas su simfoniniu orkestru ir bigbendu.

6.05 Slaptoji komanda.
7.45 Tomas ir Džeris svečiuose
pas Ozo šalies burtininką.
8.50 Ratai.
11.00 Haris Poteris ir netikras
princas.
13.45 Likimo ironija, arba po
pirties. N-7.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 PREMJERA „Rondo“
gyvai.
22.00 PREMJERA Muzikinių
stebuklų šou „Naujųjų naktis“.
0.30 PREMJERA Džordanos
Butkutės koncertas „Iki Mėnulio
ir atgal“.
2.20 Tarp mūsų, berniukų.
N14.
4.00 Dabar jau tikrai šikna. 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 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Spąstai tėvams“.
13.00 „Ir velnias dėvi Prada“.
N-7.
15.10 „Olafo nuotykiai ledo
šalyje“.
15.30 „Ozas. Didingas ir
Galingas“. N-7.
18.05 „Kung Fu Pandos šventės“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Vienas namuose.
Šventinis apiplėšimas“. N-7.

21.15 „Legendiniai 2018-ieji.
ką žada žvaigždės“. Šventinė
programa.
0.00 „3D Show. Marijaus
Mikutavičiaus koncertas“.
1.50 „Žilvino Žvagulio jubiliejinis koncertas. 1 dalis“.
3.30 „Žilvino Žvagulio jubiliejinis koncertas. 2 dalis“.
6.30 Pasaulio galiūnų komandinis čempionatas (k).
7.30 Mūšis dėl Baltijos jūros.
2010 m.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Pasaulio veteranų galiūnų
čempionatas. 2017 m.
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.25 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
12.25 Muzikinė kaukė (k).
SUPERFINALAS.
14.40 Sveikinimai.
17.25 Aš esu Briusas Li.
19.15 SOS, Kalėdų Seneli,
arba Viskas išsipildys. N-7.
21.00 3000 mylių iki
Greislando. N14.
23.20 Kiečiausi Spartos vyrai.
N14.
0.45 „Amerikietiškos imtynės“.
N-7.
2.35 „Ekstrasensų mūšis“. 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“.

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
06:30 Merūnas.
„Gražiausios dainos“.
08:30 Brolių Grimų pasakos.
09:30 Loraksas.
10:55 Pasaulinė taikos
diena. Šv. Mišių tiesioginė
transliacija iš Vatikano.
12:45 Vienos filharmonijos
orkestro Naujametis koncertas 2018.
15:15 Dviračio žinios.
16:00 Premjera. Laumės
šluotos pažadas. N-7.
17:30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Neliečiamieji. N-7.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Naujametinis gala
koncertas „Auksiniai duetai“.
22:50 Mamma Mia! N-7.
00:40 Pasaulio dokumentika.(subtitruota, kart.).
02:25 Dviračio žinios.
03:10 Dainuoju Lietuvą.
Šventinės dainos..
05:40 Klausimėlis.lt.
06:15 “Madagaskaro pingvinai”.
06:40 Kung Fu triušis.
Ugnies valdovas.
08:20 PREMJERA Tomas
ir Džeris. Mažieji Kalėdų
Senelio pagalbininkai.
08:45 Katinas su skrybėle.
10:10 Šnipų vaikučiai 3.

Žaidimo pabaiga.
11:45 Haris Poteris ir mirties relikvijos. 1 dalis. N-7.
14:35 Marmadukas.
16:10 Didysis pasivaikščiojimas. 1966 m.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 PREMJERA San
Andreas . N-7.
21:40 Didysis Getsbis. N-7.
00:10 Tarp mūsų, berniukų
(k). N14.
01:50 Seks video. S.
07:05 Vienas namuose.
Šventinis apiplėšimas. N-7
08:50 Tiltas į Terabitiją N-7
10:35 Prezidento sūnus .
N-7
12:30 PREMJERA Princas
ir kalvis .
14:40 Eragonas. N-7
16:40 Yvanas Visagalis .
N-7
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius Lietuva.
N-7
22:30 VAKARO KINO
TEATRAS Nepageidaujami
genai. N-7
00:25 Kaulai. N-7
01:20 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę . N-7
02:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba . N-7
03:05 NAUJAS SEZONAS
Amerikiečiai. N-7
04:00 Trapučio parkas .
N-14
06:40 “F. T. Budrioji akis”.
07:35 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.

08:35 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.
09:30 “Tokia tarnyba”. N-7.
10:20 Likimo ironija, arba
po pirties. N-7. 1975 m.
13:45 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
14:50 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.
15:45 “Tokia tarnyba”. N-7.
16:35 “Sudužusių žibintų
gatvės”. N-7.
17:30 37-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas.
19:15 38-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas.
21:00 PREMJERA
Stalingradas. N14.
23:15 3000 mylių iki
Greislando. N14.
01:25 “Reali mistika”. N-7.
02:15 “Vanity Fair. Visiškai
slaptai”. 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 deimantai“.
10.30 „Velvet“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“.
N-7.
12.35 „Žiniuonis“. N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės
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15.00 „Širdele mano“. N-7.
17.00 „Akloji“.
18.05 „Būrėja“.
19.15 TV1 KOMEDIJA Pono
Septimo restoranas. N-7. 1966
m.
21.00 Anglas ligonis. N14.
23.50 Nepadorus pasiūlymas.
N-7.
1.45 Bekas. „Perlo“ pensionas.
N14.
3.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Giedrė.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 VI menų festivalis „Šokio
karalienė“. Šokio pasaka
„Kalėdų puota“. 1 d.
10.15 Pelenė.
11.45 Tarptautinis sportinių
šokių festivalis „Lithuanian open
2017“.
13.15 Despero nuotykiai.
14.45 Piotras Čaikovskis.
Baletas „Spragtukas“.
16.35 „25-asis kadras. Terra
incognita“.
17.30 Premjera. Kablys. N-7.
19.50 Klasikos šedevrai.
21.30 Koncertuoja „Trys tigrai“.
2010 m.
22.20 Muzikinė komedija „Ar
Amerika pirtyje?!“.
23.58 LR Prezidentės Dalios
Grybauskaitės naujametinis
sveikinimas Lietuvai.
0.02 Visas tas džiazas. N-14.
2.00 Grupės „Sekmadienis“
jubiliejinis koncertas „Po 30
metų“.
4.05 LRT OPUS ORE.

5.05 Misija. Vilnija.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo... Iki....
8.30 KK2 (k). N-7.
10.00 KK2 (k). N-7.
10.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Autopilotas (k).
12.00 Kitu kampu (k).
13.00 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
13.55 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k).
19.00 KK2 (k). N-7.
21.00 Savaitės panorama.
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 Farai (k). N-7.
23.30 Savaitės panorama (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 24 valandos (k). N-7.
2.40 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
4.10 Autopilotas (k).
4.35 Ne vienas kelyje (k).
5.05 Savaitės panorama (k).
5.30 Kitu kampu (k).
6.30 „Ledo kelias“. N-7 (kart.).
7.30 „Beždžionės. Nepaprastų
gyvūnų šeima“. N-7 (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 „Beždžionės.

Nepaprastų gyvūnų šeima“.
N-7.
14.00 „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 „Elementaru“. N-7.
19.00 „Grūdintas plienas“. N-7.
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Nakties TOP“. N-14.
23.00 „Deividas Bleinas. Už
magijos ribų“. N-7.
0.00 „Šou be šou“. N-14.
1.25 „ANTIS. Zombiai atrieda
atidunda!“. Koncertas. N-7.
07.00 „Visatos stebuklai“.
09.00 „Gyvenimo būdas“. N-7.
10.00 Mano Europos
Parlamentas.
10.35 „Parduodama sodyba“.
N-7.
12.40 „Namas su lelijomis“.
N-7.
14.50 „Vivat, gardemarinai!“.
N-7.
16.00 Žinios.
16.20 „Vivat, gardemarinai!“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.20 PREMJERA. „Miražas“.
N-14.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos komiko vakaras. N-7.
23.00 Humoro vakaras.
Orlauskas ir draugai. N-14.
00.45 „Muškietininkų sugrįžimas arba kardinolo Mazarinio
lobiai“. N-7.
04.15 „Parduodama sodyba“..
N-7.
05.50 „Visatos stebuklai“.
06.40 „Jaunikliai“.
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vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“.
N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
N-7.
21.00 Kaip išgyventi
Kalėdas N-7..
22.40 „Gyvenimo šukės“.
N-7.
0.35 „Policija ir Ko“. N-7.
1.25 „Ekspertė Džordan“.
N-7.
Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras.
07:00 Grizis ir lemingai.
07:05 Heidė (kart.).
07:30 ARTS21.
08:00 Raganiukė. TV spektaklis vaikams.1978 m.
09:00 VI menų festivalis
„Šokio karalienė“.
10:15 Velnias ir dvi jo dukterys.
11:45 Premjera. Madlina.
N-7.
13:15 Taksi. N-7.
14:45 Pabūkime laimingi.
Miko Suraučiaus 70 metų
jubiliejinis koncertas.
16:15 Euromaxx.
16:50 Vincenzo Bellini.
Opera „Kapulečiai ir
Montekiai“.
19:15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus.
20:10 Premjera. Nakties
pasakos. N-7.
21:40 Britų kalėdiniai topai.
23:15 Volstrito vilkas. N-14.
02:10 Santa. Romantinė
drama. . N-7.
03:55 LRT OPUS ORE.
05:30 Panorama.

6.30 Savaitės kriminalai
(k). N-7.
7.00 Savaitės panorama
(k).
7.30 Valanda su Rūta (k).
9.00 Žinios (k).
10.00 @rimvydasvalatka
(k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.30 Valanda su Rūta (k).
16.45 Bus visko (k).
17.35 Nuo.. Iki.. (k).
18.25 KK2 (k). N-7.
20.05 Ne vienas kelyje (k).
20.40 Autopilotas (k).
21.05 Kitu kampu (k).
21.50 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
23.20 24 valandos (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
2.00 Valanda su Rūta (k).
3.10 KK2 (k). N-7.
4.50 Savaitės panorama
(k).
5.20 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
7.00 “Kobra 11”. N-7.
8.00 „Kaulai“. N-7
9.00 „Namų vaizdeliai“.
9.30 „CSI kriminalistai“.
N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“.
N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.
12.30 „Kastlas“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.

14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.
16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Kastlas“. N-7.
18.00 „CSI kriminalistai“.
N-7.
18.55 „Kobra 11“. N-7.
19.55 „Rezidentai“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Šėtono vaikai“. S
1.05 „Kobra 11“. N-7
2.00 „Daktaras Hausas“.
N-7
2.45 „Paskutinis iš vyrų“.
N-7 (kart.)
7.30 „Visatos stebuklai“.
9.30 „Miražas“. N-14.
11.00 PREMJERA. „Vis tiek
tu būsi mano“. N-7.
15.00 PREMJERA. „Kaip
bocmanas nuotakos ieškojo“. N-7.
16.00 Žinios.
16.27 Orai.
16.30 PREMJERA. „Kaip
bocmanas nuotakos ieškojo“. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 PREMJERA. „Kaip
bocmanas nuotakos ieškojo“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 PREMJERA.
„Rževskis prieš Napoleoną“.
N-14.
22.30 Žinios.
23.00 „Parduodama sodyba“.. N-7.
1.00 „Visatos stebuklai“.
2.50 „Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“. N-7.
5.40 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
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 Beatos virtuvė.
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 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Rezistentai. N-14.
00:15 Premjera. Detektyvas
Monkas 8. N-7.
01:05 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Metų panorama.
04:05 Emigrantai.
05:00 Seserys. N-7.
6.35 „Stebuklingi vaikai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 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 “Meilė gydo”.
20:30 Kitu kampu.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS
Haris Poteris ir mirties relikvijos.
2 dalis. N-7.
00:55 “Kortų namelis”. N14.
01:45 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
02:30 Didysis Getsbis . N-7.
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 „Bruto ir Neto“.. N-7
(kart.)
12.30 „Moterys meluoja geriau“.. N-7 (kart.)
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 Prieš srovę. N-7
21:00 Moterys meluoja geriau.
N-7
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 VAKARO KINO
TEATRAS Komando. N-14
00:15 Kaulai. N-7
01:15 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7
02:05 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
03:00 Amerikiečiai. N-7
03:55 Trapučio parkas. N-14

06:40 “F. T. Budrioji akis”.
07:35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
08:35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
09:30 “Tokia tarnyba”. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Nepataisomi“. N-7
12.40 „Teisingumo agentai“.
N-7
13:40 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Teisingumo agentai“.
N-7
19.30 “Nepataisomi”. N-7.
20:30 Farai. N-7.
21:00 Paskutinė tvirtovė. N14.
23:20 Stalingradas. N14.
01:30 “Pasiutę šunys”. N14.
02:25 Haskių kelias.
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 „Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.35 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.

trečiadienis
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 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.
01:05 Nacionalinė ekspedicija.
02:05 Klauskite daktaro.
6.35 „Stebuklingi vaikai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 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 “Meilė gydo”.
20:30 Moterys prieš vyrus. N-7.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS
Hankokas. N-7.
00:15 “Kortų namelis”. N14.
01:05 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
01:50 Haris Poteris ir mirties
relikvijos. 2 dalis. N-7.
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 „Bruto ir Neto“.. N-7 (kart.)
12.30 „Moterys meluoja geriau“..
N-7 (kart.)
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 Lietuva.
N-7
21:00 Moterys meluoja geriau.
N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:25 Vikingų loto.
22:30 VAKARO KINO
TEATRAS Medžioklės sezonas.
N-14
00:10 Kaulai. N-7
01:10 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7
02:10 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
03:00 Amerikiečiai. N-7
03:45 Trapučio parkas. N-14

06:40 “F. T. Budrioji akis”.
07:35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
08:35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
09:30 “Tokia tarnyba”. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.40 „Nepataisomi“. N-7
12.40 „Teisingumo agentai“. N-7
13:40 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Teisingumo agentai“. N-7
19.30 “Nepataisomi”. N-7.
20:30 Farai. N-7.
21:00 Gilus sukrėtimas. N-7.
23:10 Paskutinė tvirtovė (k).
N14.
01:25 “Pasiutę šunys”. N14.
02:10 “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 „Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.35 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
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19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės IX.
Miestelio peripetijos. N-7.
22.50 „Gyvenimo šukės“. N-7.
0.30 „Policija ir Ko“. N-7.
1.20 „Ekspertė Džordan“. N-7.
2.05 Kaip išgyventi Kalėdas.
N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 VI menų festivalis „Šokio
karalienė“. Šokio pasaka
„Kalėdų puota“.
7.25 „Untold Story“.
8.45 Septynios Kauno dienos.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Euromaxx. (kart.).
12.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
13.25 Patrisas Šero. Kino pamoka (kart.).
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
19.35 Premjera. Zoologijos
sodo daktarė 4.
20.30 Kalbos vakaras.
22.10 Antradienio detektyvas.
Premjera. Šerlokas 4. N-14.
23.45 Mokslo sriuba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 LRT OPUS ORE. Grupė
„Solo Ansamblis“.
1.20 Volstrito vilkas. N-14.

4.15 Stambiu planu.
5.00 Panorama.
6.00 24 valandos (k). N-7.
7.20 Autopilotas (k).
7.45 Nuo.. Iki.. (k).
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
10.30 Bus visko (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.25 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.15 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 Nuo.. Iki..
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (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 „Gyvūnų manija“.
9.30 „CSI kriminalistai“. N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.
12.30 „Kastlas“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.
16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Kastlas“. N-7.
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7.
18.55 „Kobra 11“. N-7.
19.55 „Rezidentai“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.

21.30 „Amerikos gangsteris“.
N-14
0.40 „Kobra 11“. N-7
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7
2.25 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
(kart.)
6.45 „Vantos lapas“.
7.15 Muzikiniai sveikinimai.
8.15 „Mainai gamtoje“. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Tamsioji sielos pusė“.
N-7.
11.30 „Delta“. 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 Moterų balsas. Dabar.
21.30 PREMJERA. „Karo merginos“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos
Parlamentas.
0.15 „Juodosios katės“. N-7.
1.15 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
2.15 „Moterų daktaras“. N-7.
3.00 „Albanas“. N-7.
3.45 „Vienišas vilkas“. N-7.
4.30 „Rojus“. N-7.
5.15 „Albanas“. N-7.
6.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.

2018 01 03
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės IX.
Mirtis chore. N-7.
22.50 „Gyvenimo šukės“. N-7.
0.30 „Policija ir Ko“. N-7.
1.20 „Ekspertė Džordan“. N-7.
2.05 Midsomerio žmogžudystės
IX. Miestelio peripetijos. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 VI menų festivalis „Šokio
karalienė“.
7.25 Riteris Rūdžius (kart.).
7.40 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.55 Heidė (Heidi).
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „25-asis kadras. Terra
incognita“.
12.55 Kultūros teismas.
13.40 Kalbos vakaras.
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
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 Maistas ir aistros.
19.35 Premjera. Zoologijos sodo
daktarė 4.
20.30 Dirigento Petro Bingelio
75-mečiui.
21.20 Premjera. Hablo kosminis
teleskopas. Misija - Visata (subtitruota).
22.10 Elito kinas. Antrininkas.

N-14.
23.45 Mokslo sriuba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 LRT OPUS ORE. Grupė
„Garbanotas Bosistas“.
1.20 Šerlokas 4. N-14.
2.50 „Untold Story“.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Kitu kampu (k).
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Nuo.. Iki.. (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 Kitu kampu (k).
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (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 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu“.
9.30 „CSI kriminalistai“. N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.
12.30 „Kastlas“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.

16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Kastlas“. N-7.
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7.
18.55 „Kobra 11“. N-7.
19.55 „Rezidentai“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.
21.30 „Išpirka - milijardas“. N-14
23.40 „Aukščiausia pavara“.
0.40 „Kobra 11“. N-7
1.45 „Daktaras Hausas“. N-7
2.35 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
(kart.)
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
7.15 Moterų balsas. Dabar.
8.15 „Mainai gamtoje“. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Gurovo bylos 4. Trys
dienos“. N-7.
11.30 „Delta“. 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 Moterų balsas. Dabar.
21.30 PREMJERA. „Karo merginos“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Juodosios katės“. N-7.
0.45 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
2.15 „Moterų daktaras“. N-7.
3.00 „Albanas“. N-7.
3.45 „Vienišas vilkas“. N-7.
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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 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 Pinigai ir galia. N-7.
00:35 Klausimėlis.lt.
01:05 Specialus tyrimas.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
6.35 „Stebuklingi vaikai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 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. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Neribota prieiga.
N14.
00:20 “Kortų namelis”. N14.
01:20 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
02:05 Alchemija. Švietimo
amžius.
02:35 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika.
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 „Bruto ir Neto“.. N-7 (kart.)
12.30 „Moterys meluoja geriau“..
N-7 (kart.)
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 VAKARO KINO
TEATRAS Aš, tu ir Diupri. N-7
00:45 Kaulai. N-7
01:40 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę. N-7
02:30 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
03:15 Amerikiečiai. N-7
04:10 Trapučio parkas. N-14
06:40 “F. T. Budrioji akis”.

07:35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
08:35 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
09:35 “Tokia tarnyba”. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Nepataisomi“. N-7
12.40 „Teisingumo agentai“. N-7
13:40 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 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 Paskutinė kulka. N14.
22:40 Gilus sukrėtimas. N-7.
00:45 “Pasiutę šunys”.
01:25 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
01:50 “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 „Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.35 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7.

penktadienis
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.
21.29 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Laivų mūšis.
N-14.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Mūsų gyvūnai.
03:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
04:05 Stilius.
05:00 Seserys. N-7.
6.35 „Stebuklingi vaikai“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 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 24 valandos. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 SAVAITĖS HITAS
Transformeriai. Išnykimo amžius.
N-7.
00:00 Apsėstasis Maiklas
Kingas. S.
01:30 Neribota prieiga. N14.
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
6.55 „Simpsonai“. N-7.
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7.
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)
12.00 „Bruto ir Neto“.. N-7
(kart.)
12.30 „Moterys meluoja geriau“.. N-7 (kart.)
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
Hortonas. U
21:10 VAKARO KINO
TEATRAS Hobitas. Smogo
dykynė. N-14
00:40 Grėsmingas 2. S
02:05 Medžioklės sezonas.
N-14
06:40 “F. T. Budrioji akis”.
07:35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
08:35 “Muchtaro sugrįžimas”.

N-7.
09:30 “Tokia tarnyba”. N-7.
10:30 “Sudužusių žibintų gatvės”. N-7.
11:40 “F. T. Budrioji akis”.
12.40 „Teisingumo agentai“.
N-7
13:40 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Teisingumo agentai“.
N-7
19:30 “Ekstrasensų mūšis”.
N-7.
21:50 Absoliutus blogis.. N14.
23:35 “Dakaras 2018”.
00:05 Paskutinė kulka. N14.
01:40 “Pasiutę šunys”. N14.
02:30 Absoliutus blogis.
Pomirtinis gyvenimas. 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 „Policija ir Ko“. N-7
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.35 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7.

20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Prancūziška žmogžudystė. Vienuolyno paslaptis.
N14.
22.45 „Gyvenimo šukės“. N-7.
0.25 „Policija ir Ko“. N-7.
1.15 „Ekspertė Džordan“. N-7.
2.00 Midsomerio žmogžudystės
IX. Mirtis chore. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 „Kaunas Talent 2017“. 1 d.
(kart.).
7.40 Riteris Rūdžius (kart.).
7.55 Heidė (kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Maistas ir aistros.
12.35 Tarptautinis sportinių šokių
festivalis „Lithuanian open 2017“.
14.05 Mokslo sriuba.
14.20 Hablo kosminis teleskopas. Misija - Visata (subtitruota,
kart.).
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Heidė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
15.40 Lesė.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Dirigento Petro Bingelio
75-mečiui. Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 Premjera. Zoologijos sodo
daktarė 4.
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Premjera. Martyno
Liuterio gyvenimas (subtitruota).
21.30 Keliaukime kartu.

Černigovas.
22.00 Anarchija Žirmūnuose.
23.30 Septynios Kauno dienos.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 LRT OPUS ORE. Grupė
„Colours of Bubbles“.
1.20 Elito kinas. Antrininkas.
N-14.
2.55 Džiaze tik merginos.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2. N-7.
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
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 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (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 „Vienam gale kablys“.
9.30 „CSI kriminalistai“. N-7.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7.
11.30 „Rouzvudas“. N-7.
12.30 „Kastlas“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.

16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Kastlas“. N-7.
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7.
18.55 „Kobra 11“. N-7.
19.55 „Rezidentai“. N-7.
21.00 „Naša Raša“. N-14.
21.30 „Neištikimybė“. N-14
23.40 „Aukščiausia pavara“.
0.40 „Kobra 11“. N-7
1.45 „Daktaras Hausas“. N-7
2.35 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
(kart.)
6.45 „Darbščios rankos, atviros
širdys“.
7.15 Moterų balsas. Dabar.
8.15 „Mainai gamtoje“. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Gurovo bylos 4. Trys
dienos“. N-7.
11.30 „Delta“. N-7.
10.25 „Tamsioji sielos pusė“.
N-7.
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Gluchariovas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“. 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 Moterų balsas. Dabar.
21.30 PREMJERA. „Karo merginos“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Gurovo bylos 4. Trys
dienos“. N-7.
1.45 „Pasaulio turgūs. Atėnai“.
N-7.
2.15 „Moterų daktaras“. N-7.
3.00 „Albanas“. N-7.
3.45 „Vienišas vilkas“. N-7.
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20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 „DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Modus“.
22.45 SNOBO KINAS Mergina
su principais. Kerė Pilbė. N14.
0.25 „Policija ir Ko“. N-7.
1.15 „Ekspertė Džordan“. N-7.
2.00 Prancūziška žmogžudystė.
Vienuolyno paslaptis. N14.
Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 „Kaunas Talent 2017“.
7.25 Riteris Rūdžius (kart.).
7.40 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.55 Lesė (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Anapus čia ir dabar.
12.45 Istorijos detektyvai.
13.30 Stambiu planu.
14.15 LRT OPUS ORE.
Giedrė.
15.15 Premjera. Grizis ir lemingai.
15.25 Premjera. Vakaro pasakėlės.
15.40 Lesė.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
2.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.35 Koncertuoja „Trys tigrai“.
19.35 Premjera. Dangaus
vardu 13. N-7.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Europos kinas. Premjera.
Tyrėja. N-14.
22:45 XX tarptautinis akordeono festivalis „Vilnius 2017“.
24:00 Dabar pasaulyje.
00:30 LRT OPUS ORE.

01:30 Anarchija Žirmūnuose.
03:00 LRT OPUS ORE.
Giedrė.
04:05 „25-asis kadras. Terra
incognita.
05:00 Euromaxx. (kart.).
05:30 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 Info komentarai su Indre
Makaraityte (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 „Kastlas“. N-7.
13.30 „Rezidentai“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Kaulai“. N-7.

16.00 „Rouzvudas“. N-7.
17.00 „Kastlas“. N-7.
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7.
18.55 „Kobra 11“. N-7.
19.55 „Rezidentai“. N-7.
20.30 „Farai“. N-7
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Eurolygos rungtynės.
Belgrado „Crvena Zvezda“ Kauno „Žalgiris“. Vaizdo įrašas.
0.20 „Išpirka - milijardas“. N-14
(kart.)
2.20 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
(kart.)
6.45 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
7.15 Moterų balsas. Dabar.
8.15 „Mainai gamtoje“. N-7.
9.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Gurovo bylos 4. Trys
dienos“. N-7.
11.30 „Delta“. N-7.
10.25 „Tamsioji sielos pusė“.
N-7.
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Gluchariovas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“. 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 Moterų balsas. Dabar.
21.30 PREMJERA. „Karo merginos“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“. N-7.
1.10 „Delta“. N-7.
3.00 „Albanas“. N-7.
3.45 „Vienišas vilkas“. N-7.
4.30 „Rojus“. N-7.
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šeštadienis
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Premjera. Džiunglių
būrys skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir
patrakėliai burundukai 1.
07:30 Premjera. Detektyvė
Miretė.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika.
Dulkės ir dryžiai (subtitruota).
12:45 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Kengūrų karalius
(subtitruota).
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. HD.
21:00 „Eurovizija 2018“.
Nacionalinė atranka.
22:50 Premjera. Atpildas. N-7.
00:20 Pasaulio dokumentika.
Dulkės ir dryžiai (subtitruota,
kart.).
01:15 Pasaulio dokumentika.
Kengūrų karalius (subtitruota,
kart.).
02:00 Klausimėlis.lt.
02:30 Dviračio žinios.
03:25 Teisė žinoti.
04:00 Karinės paslaptys.
04:45 Auksinis protas.
6.30 „Madagaskaro pingvinai“.

6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Ančiukai Duoniukai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
9.25 „Tinginių miestelis“.
09:55 KINO PUSRYČIAI
Nevykėlis Tarzanas.
11:30 Kapitonas Kardadantis.
N-7.
13:20 Paskutinis veiksmo filmų
herojus. N-7.
15:50 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių. N-7.
17:30 Bus visko. Gyvenimo
būdo laida.
19:30 SUPERKINAS
Debesuota, numatoma mėsos
kukulių kruša.
21:10 PREMJERA Paskutinis
drakonų nugalėtojas. N-7.
23:15 Kelyje 2. Alaus tenisas.
N14.
01:00 Transformeriai. Išnykimo
amžius (k). N-7.
6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.).
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7.
7.30 „Transformeriai.
Maskuotės meistrai“. N-7.
08:00 PREMJERA Aladinas.
08:30 PREMJERA
Superekspertai Lietuva.
09:00 Virtuvės istorijos.
10:00 Svajonių ūkis.
10:30 Džiunglių knyga. N-7
12:45 Meilė keliauja laiku.
Rubinė. N-7
15:10 Burtininko mokinys. N-7
17:15 Ekstrasensai detektyvai.
N-7
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.

19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS Užburtoji Ela.
N-7
21:35 PREMJERA Erelis Edis.
N-7
23:50 Džesabelė. S
01:25 Barmenas. N-7
03:05 Grėsmingas 2.
06:00 “F. T. Budrioji akis”.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”.
10:30 “Pragaro katytė”.
11:30 Banginių gelbėtojai.
12:40 “Reali mistika”. N-7.
13:50 “Vanity Fair. Visiškai
slaptai”. N-7.
14:50 “Kas žudikas?”. N-7.
17:00 LKL čempionatas.
Lietkabelis - Dzūkija. Tiesioginė
transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
21:50 MANO HEROJUS
Vienišas vilkas Makveidas. N14.
23:45 “Dakaras 2018”.
00:15 AŠTRUS KINAS
Gyvatės lėktuve. N14.
02:05 “Pasiutę šunys”. N14..
03:35 Muzikinė kaukė.
6.50 „Liūtų prižiūrėtojas“.
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“.
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18.05 „Būrėja“.
19.10 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Bekas. Monstras. N14.
22.45 „Tėvas Motiejus“. N-7.
0.35 Mergina su principais.
Kerė Pilbė. N14.
2.10 „Modus“. N14.
3.35 „Pasisvėrę ir laimingi“.
Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:35 Lietuva mūsų lūpose.
08:05 Misija: Vilnija.
08:30 Maistas ir aistros.
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip.
09:30 Mokslo sriuba.
10:00 XIV tarptautinio teatralizuoto vaikų ir jaunimo muzikos
festivalio „Mes – Pasaulis“ šokio
pasaka.
11:05 Vincenzo Bellini. Opera
„Kapulečiai ir Montekiai“.
13:30 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.
15:00 Giminės ir...
16:00 Euromaxx.
16:30 Aktorės Eugenijos
Pleškytės 80-osioms gimimo
metinėms. Savi keliai.
17:25 Klauskite daktaro.
18:15 Prisikėlimo ekspresas –
šimtmečio veidai.
19:00 Bertolučis pagal
Bertolučį.
21:00 Kino žvaigždžių alėja.
Didvyriai. 1977 m. N-14.
23:00 Ortodoksų Kalėdų
Dieviškoji liturgija iš Šv.
Praskevės cerkvės Vilniuje.
01:05 Europos kinas. Tyrėja.
N-14.
02:40 XX tarptautinis akordeono festivalis „Vilnius 2017“.

03:50 Klauskite daktaro.
04:45 Istorijos detektyvai.
05:30 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.
19.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
20.00 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 „Beždžionės. Nepaprastų
gyvūnų šeima“. N-7 (kart.)
8.30 „Ekstremali žvejyba“. N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
9.30 „Statybų gidas“.
10.00 PREMJERA „Karys
lenktynininkas“. N-7
10.30 „Lietuvos mokyklų žaidynės“.
11.00 „Išlikimas“. N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Beždžionės. Nepaprastų
gyvūnų šeima“. N-7
14.00 „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 „Lietuvos talentai“. N-7
21.00 „Dainų dvikova“.
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Naša Raša“. N-14
23.00 „Tedis“. N-14
1.15 „Neištikimybė“. N-14 (kart.)
7.25 „Žemynų raida. Afrika“.
N-7.
8.25 PREMJERA. Karo ir pokario vaikai. Holokausto vaikai.
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Žemynų raida. Eurazija“.
N-7.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
N-7.
13.00 „Vera. Gerasis samarietis“. N-7.
15.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos
Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos 5.
Savivalė“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas
Morsas“.N-7.
1.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
2.40 „Vera. Gerasis samarietis“.
N-7.
4.10 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
4.30 „Detektyvas Morsas“. N-7.
6.00 Moterų balsas. Dabar.
6.40 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
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Kryžiažodis „Kurmis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias
„Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu
(8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės
vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Lapkričio 25 dienos „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Pilis“ teisingas atsakymas – KEISTUOLIAI. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 70 skaitytojų. Tai anykštėnai
D.Šlamienė, V.Lančickienė, A.Burneikienė, A.Vildžiūnas, A.Lunevičius, B.Augulienė,
V.Vilčinskienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, Z.Vanagienė, E.Zlatkutė, J.Mieželienė,
J.Pranckevičienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė,
R.Kavoliūnienė, E.Jurėnaitė, V.Žemaitienė, B.Miškinienė, O.Arienė, V.Bieliūnienė,
D.Patumsienė, A.Patumsis, R.Budrienė, R.Venclovienė, R.Vilimas, E.Tamulėnienė,
J.Tamulėnas, V.Dikčiuvienė, V.Malinauskienė, A.Skaržauskienė, A.Vilčinskas ir
D.Varnienė; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, B.Gudonienė ir V.Mogylienė iš
Viešintų; D.Sudeikienė, R.Puolis, E.Kiškienė ir V.Strazdienė iš Kavarsko; G.Gudelis ir
T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų, A.Grebnickas iš Niūronių, A.Lisauskienė iš Mickūnų,
K.Rimkuvienė iš Antupių, B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio, M.Baltrūnienė iš
Piktagalio, A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, B.Aukštakalnienė iš
Kurklių, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, A.Juknonienė iš Rubikių,
A.Jankauskas ir L.Dobrodiejienė iš Utenos, O.Petronienė iš Smėlynės, S.Steponavičienė
iš Troškūnų, R.Vaiginytė iš Aknystų, R.Šilaikienė iš Andrioniškio, G.Radzevičienė
ir S.Žibutienė iš Šovenių, J.Aukštakojienė iš Ukmergės, V.Milaševičienė iš Raguvėlės,
L.Didienė iš Medžiočių ir L.Ruša iš Vilniaus.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Pilis“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks Algiui GREBNICKUI iš Niūronių .Prašome
skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

I. Judickienės vaistinės
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja
iki 2018-01-31)
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2017-ieji „Anykštos“ žurnalistų akimis

Gražina ŠMIGELSKIENĖ,
UAB „Anykštos redakcija“ direktorė - vyriausioji redaktorė.
Metų tekstas. Kiekvieno numerio laikraščio tekstas yra metų
tekstas. Visi jie reikalingi, visi organiškai įsipina į audinį kodiniu
pavadinimu “Anykščių gyvenimas”. Jei tekstus vertinčiau kaip
skaitytoja, tai išskirčiau tris, kurie
smagiai „susiskaitė“. Tai Ryčio
Kulboko interviu su alpinistu Vladu Vitkausku „Anykščiuose – lyg
Andų priekalnėse“ liepos 1 dienos
numeryje buvo išskirtinis dėl reto
šiais viešumos baimės laikais pašnekovo nuoširdumo. Kaip vientisas kūrinys mane pakerėjo kiekvienam aktualus - esame mirtingi
- apgalvotas, sodria kalba parašytas Raimondo Guobio straipsnis
„Senoji šermenų giedojimo tradicija“, išspausdintas lapkričio 4
dieną. Na, o Vidmanto Šmigelsko
žinutę „Policininkai ganė avis“,
publikuotą spalio 3 dieną, vertėtų
įtraukti ir į geriausių ironiškiausių
tekstų per visą 69 metų laikraščio
istoriją sąrašą - joje nėra gal nė vieno nereikalingo žodžio.
Metų šokas. Užrašas ant Anykščių bibliotekos „BIB OIL TEKA“.
Patarlė apie tokius mokytus sako: „Iš
didelio rašto išėjo iš krašto“.
Metų džiaugsmas. Džiaugiuosi,
kad esame gyvi, nors dauguma rajono valdžių puoselėjo ir tebepuoselėja viltis, kad „Anykštos“ nebeliks, spaudė ir spaudžia redakciją už
drąsą mąstyti, už kritišką požiūrį,
už atvirumą kitokiai nuomonei.
Džiaugiuosi, kad esame skaitomi,
kad “Anykštai” rašo įvairių politinių įsitikinimų žmonės, kad turime
platų bičiulių ir bendradarbių ratą,
kad skaitytojai skambina į redakciją, kai jau nebelieka kam skambinti.
Džiaugiuosi, kad buvę priešai tampa sąjungininkais nors tam laikui,
kol moneta vėl apvirs herbu į viršų.
Įtariu, kad tai netvari ir neilgaamžė
draugystė, tačiau net trumpa taika
yra geriau už ilgą karą. Džiaugiuosi, kad esame savo vietoje ir dirbame tai, ką mokame. Džiaugiuosi,
kad turime Jus, Mielas Skaitytojau.
Metų netektis. Anykščių ligoninės naikinimas. Tai rodo, kad
Anykščių poslinkis Troškūnų ir
Kavarsko link, kurie taip pat kažkada buvo rajonų centrais, jau prasidėjo. Drauge su ligoninės sunaikinimu, bus galutinai sunaikintas ir
taip nedidelis miesto inteligentijos
sluoksnis.
Metų atradimas. Nežinojau, kad
Darbo teisė numato tokias administracines priemones, kaip kabineto
durų antspaudavimas.
Metų posakis. “Kuo arčiau rinkimai, tuo geresni žmonės”.

Jonas JUNEVIČIUS, „Anykštos“ redaktorius
Metų tekstas. Išskirčiau ne
vieną, o visą kolegos Vidmanto
Šmigelsko straipsnių ciklą apie
medinės pilies statybas ant Šeimyniškėlių piliakalnio. Skaityti išties
įdomu, straipsniai informatyvūs,
intriguojantys. Juose sublykčioja
žvilgsniai į Lietuvos karalių Mindaugą. Kai pagalvoji, jei taip įkaldami ir ištraukdami kuolus pilis
būtų statę Mindaugo epochos lietuviai, tai gal šiandien išvis Lietuvos
nebūtų. Vien pavadinimai ko verti - „Mindaugui sekėsi geriau nei
Kęstučiui, arba Vietoj pilies pastatė... skyles“, „Kiek kainuos medinė
pilis – rajono vadovai neturi žalio
supratimo“ ir kiti...
Metų šokas. Kas mus gina anykštėnams dzin. Tai, kad į minėjimą prie Anykščių savivaldybės,
skirtą Lietuvos įstojimo į NATO
13–osioms metinėms pažymėti,
neatėjo nė vienas gyventojas, man
išties buvo šokas. Juk ko jau ko, o
rėksmingų patriotų, rusofobų, man
atrodo, netrūksta, tai net jie nepasirodė... Megztąsias beretes gal magiškasis skaičius 13 atbaidė.
Metų džiaugsmas. Jų daug. Didesnių mažesnių. Tačiau didžiausias tai, kad ir šie metai buvo taikūs, be didelių nelaimių, politinių
sukrėtimų. Man tai aktualu kaip
seneliui, sulaukusiam dar vienos
anūkės.
Metų netektis. Kiekvienas žmogus mūsų mažėjančiame mieste
yra be galo brangus. Pernai netekome dviejų „Anykštos“ laikraščio
bičiulių – skirtingus polius atstovavusių politikų, visuomenininkų,
Mokytojos, beje, ir mano vaikus
gyvenimo tiesų mokiusios, Aldonos Daugilytės ir kultūrininko Vytauto Pupeikio. Dar taip neseniai
šie šilti, šviesūs ir tiesūs Anykščių
krašte augę, gyvenę ir kūrę žmonės
užeidavo į redakciją su savo mintimis, pastebėjimais. Deja, juos jau
palydėjome į amžinybę.
Metų atradimas. Turbūt kaip ir
kiekvienam lietuviui, kovo 29–ąją
Vokietijos diplomatiniame archyve
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Liudo Mažylio surastas
tikrų tikriausias Vasario 16–osios
Lietuvos Nepriklausomybės Akto
originalas lietuvių kalba. Svarbus
ir brangus dokumentas atrastas praėjus vos ne trim dešimtmečiams,
kai Lietuva vėl laisva, manyčiau,
logiškai mąstant, labai paprastai.
Tad kyla klausimas, ko vertos buvo
iki tol vykusios paieškos?
Metų posakis. „Kartais minutės
būna ilgos, tačiau metai vis tiek labai trumpi“...

Robertas ALEKSIEJŪNAS,
www.anyksta.lt
redaktorius,
žurnalistas:
Metų tekstas. Anykščių krašto
laikraštyje „Šilelis“ pasirodęs pranešimas, kad darbą neaiškiomis aplinkybėmis palieka Anykščių verslo informacinio centro direktorė Renata
Gudonienė. Šio laikraščio žurnalistai
į problemą nusprendė pažvelgti „iš
esmės“ ir apie tai, kodėl taip galėjo
nutikti, pakalbino, berods, Šerių kaimo bendruomenės pirmininkę... Dėl
aiškumo, čia lygiai tas pats, jeigu rašydami apie rajono kultūrinio gyvenimo aktualijas kalbintume Žemės
ūkio skyriaus vedėją...
Metų šokas. Nauja iškaba ant
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fasado „Bib oil
teka“. Po to, kai apie tai parašiau
rubrikai „Šiupinys“, kalbos redaktorius Linas Bitvinskas atėjęs pas
mane į kabinetą pareiškė, kad tą
žodį mano tekste ištaisė, mat pamanė, jog klaidų privėliau aš.
Metų džiaugsmas. Anykščių
miesto šventės vakaro koncertas Dainuvos slėnyje, kuriame pasirodė roko
grupės „Pelenai“ ir „BIX“. Tai buvo
stipru ir suteikė vilties, kad Anykščių muzikinis gyvenimas, kalbu apie
populiariąją muziką, ateityje neapsiribos ties Vytauto Šiškausko, Romo
Dambrausko ir Pauliaus Stalionio
koncertais. Taip pat pradžiugino žinia,
kad legendinės grupės „Foje“ muzikantai naujos savo muzikos grupės
„Kiti kambariai“ vokalistu pasirinko
anykštėną Žilviną Sebeiką.
Metų netektis. Dėl nuolat merkiančio lietaus šiemet praradome
galimybe pasidžiaugti vasara.
Anykščių rajono ūkininkai dėl liūčių neteko savo derliaus. Nors iš
esmės mūsų darže šiemet bulvės
buvo visai neblogos, o pasidžiaugti
saulės spinduliais redakcija suteikė
galimybę svetur.
Metų atradimas. Kažkas iš
skaitytojų atsiuntė nuotraukų, kad
ant Kalitos kalno auga apyniai.
Šis dalykas pastebėtas po to, kai
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju ėmė dirbti Ramūnas Blazarėnas. Prieš tai
jis buvo pramogų ir sporto centro
„Kalita“, o iki ateidamas čia – vienos alaus daryklos vadovu. Įdomus
ir įžvalgus skaitytojo atradimas.
Metų posakis. Frazė iš naujojo
komedinio serialo „Varom į miestą“ :
„Ir kaip galima gyventi tokioj šiknos
skylėj kaip Kavarskas?“. Na, nepavyko Anykščiams tapti 2022-ųjų
Europos kultūros sostine, su savo
paraiškomis įsirašyti į pasaulio kultūros miestų tinklą nesudominome
UNESCO, tačiau dėmesys gimtajam
Anykščių kraštui, kad ir koks jis bebūtų, visada nuteikia maloniai...

Daiva GOŠTAUTAITĖ, žurnalistė:
Metų tekstas. Bet kuris tekstas,
darytas ne telefonu. Kiekvienas susitikimas, pokalbis, tylos pauzės,
išgertas arbatos puodelis praturtina
dieną. Džiaugiuosi kiekvienu savo
pašnekovu... Neseniai daugiau nei
dvi valandas praleidau Anykščių
rajono savivaldybės ligoninės gydytojos-endokrinologės Reginos
Arlauskienės kabinete – kartu
„laiko mašina“ keliavome per gydytojos gyvenimo dešimtmečius.
Supratau „atradusi“ šiltą, maloniai bendraujančią asmenybę. Ir
jau dabar drąsiai galiu sakyti, kad
dar neteko sutikti baltą chalatą vilkinčio žmogaus, kuris būtų neįdomus. Tiek kaimynystėje dirbantys
Anykščių PSPC medikai, tiek ligoninės gydytojai man, kaip žurnalistei, kelia tik pagarbą.
Metų šokas. Anykščių verslo informacinio centro direktorės Renatos Gudonienės pasitraukimas (gal
reikėtų sakyti „patraukimas“) iš
pareigų. Matyt, jau nereikėtų stebėtis Anykščių rajono mero darbo
metodais ir sau nepalankių žmonių
„patraukimu“ iš užimamų pareigų į
jų vietą skiriant bet ką... Mergaičių
ir berniukų be atitinkamos patirties
įdarbinimas, atrodytų“, yra mero
stiprioji pusė.

Metų džiaugsmas. Nors rajono
vadovai žada, kad jau kitais metai
tikrai bus pastatyta medinė Vorutos pilis, džiaugiuosi, kad bent jau
šiuos metus baigiam be svetimkūnio miesto prieigose. Skeptiškai
žiūriu į Valdovų rūmų, kaip istorinio objekto, atstatymą – nėra išlikę duomenų, kaip iš tikrųjų atrodė
Valdovų rūmai, tad tai, ką turime
dabar – visiškai naujas objektas.
Sutinku, kad dabartiniai Valdovų
rūmai puikiai tinka renginiams
rengti, bet jokiu būdu ne istorinę
praeitį reprezentuoti. Taip ir su
Vorutos pilimi – skiriama didžiulė
pinigų suma objektui, kuris ne tik
neturi jokios istorinės vertės, bet ir
renginiams organizuoti, abejoju, ar
bus tinkamas...
Metų netektis. Anykščiai 2012
m. buvo Lietuvos kultūros sostinė.
Lyg to būtų negana, pretendavo
tapti ir Europos kultūros sostine.
Gerai, kad netapo... Ne dėlto, jog
būti sostine blogai, o dėl to, kad
kultūros iš pačių kultūrininkų stinga. Ką pasakytų Europa apie šių
metų Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatą Žilviną Praną
Smalską, kuris atsiimdamas premiją nesugebėjo išvengti neva juokelių apie aną galą... Kaip reikėtų
pasiaiškinti Europai apie „tokią
kultūrą“? Tad Metų netektis – kultūros netekimas.
Metų atradimas.
Gyvenimas „offline“ irgi egzistuoja, o
„Facebook“-as yra tik tinkamiausia platforma katės nuotraukoms
talpinti. Aš už gyvenimą realybėje,
o ne virtualioje erdvėje.
Metų posakis. Mano mylimo
japonų rašytojo H. Murakami citata
iš knygos „1973-ųjų kiniškas biliardas“: „Jei, tarkime, šiandien kas
nors mirs, mes nepulsime liūdėti, tarė ramusis vyras iš Veneros. - Nes
kol esame gyvi, išmylime visa širdimi. Kad paskui nereikėtų gailėtis“.
(Nukelta į 13 p.)
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2017- ieji „Anykštos“ puslapiuose
(Atkelta iš 1 p.)
Sprendimas. Rugpjūčio 5-tą rašėme, kad rajono Taryba nusprendė reorganizuoti Anykščių verslo
informavimo centrą jį prijungiant
prie Anykščių turizmo informacijos
centro.
Javapjūtė. Rugpjūčio 8-tą rašėme, kad dėl įmirkusių dirvų vėluoja
javapjūtė. Tai buvo pirmas signalas
apie žemdirbius ištiksiančius rūpesčius dėl lietaus.

Žiniasklaida. Rugsėjo 9-tą rašėme, kad Anykščių rajono laikraštis „Šilelis“, portalas nyksciai.lt ir
„Nykščių“ radijas atsidūrė vienos
bendrovės – UAB „Atvirai“ rankose.

Netektis. Rugpjūčio 12-tą rašėme, kad rugpjūčio 7 dieną mirė
mokytoja, visuomenininkė, politikė
Aldona Daugilytė.

Situacija. Rugsėjo 19-tą rašėme,
kad dėl nepalankių oro sąlygų ūkininkai Anykščių savivaldybės prašo
skelbti ekstremalią situaciją.

Emigracija. Rugpjūčio 19-tą rašėme, kad Anykščių savivaldybės
duomenimis, per septynis šių metų
mėnesius, išvykimą į užsienį deklaravo 395 anykštėnai.

Suimtas. Rugsėjo 23-ią rašėme,
kad Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Mindaugas
Bobelis buvo suimtas aštuonioms
paroms tiriant galimą korupciją
Utenos atliekų versle.
Konkursas. Rugsėjo 23-ią rašėme, kad mokytojas Valdas Skliaustys laimėjo konkursą į Kalitos
pramogų ir sporto centro vadovo
pareigas.

Avarija. Rugpjūčio 29-tą rašėme
apie sunkvežimių avariją kelyje netoli Antrųjų Kurklių. Sunkvežimiai
susidūrė kaktomuša ir jų kabinos
buvo suknežintos, abu vairuotojai
negalėjo išlipti iš kabinų, tačiau vairuotojai rimtų sužalojimų nepatyrė.

Obuolinės. Rugsėjo 26-osios pagrindinė tema – Anykščiuose šurmuliavusi Obuolinių šventė.

Susitikimas. Rugsėjo 2-tą rašėme, kad Anykščiuose lankėsi
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir susitiko su reorganizuoja-

Avys. Spalio 3-ią rašėme, kad
Anykščių policininkai „sulaikė“
35 avis. Avys užtvėrė gatvę ir policininkams neliko nieko kito, kaip

Ligoninė. Rugsėjo 30-tą rašėme,
kad Anykščių ligoninė minėjo 65ąjį jubiliejų.

suginti jas į policijos komisariato
kiemą.
Ministras. Spalio 10-ją rašėme apie Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos vizitą
Anykščių ligoninėje. Susitikime
Anykščių ligoninės vyriausiasis
gydytojas Dalis Vaiginas ministrui kalbėjo, kad regioninės ligoninės, pakeitus atsikaitymo už
paslaugas metodiką, tapo nuostolingomis.
Filialas. Spalio 10-tą rašėme, kad
po urėdijų reformos, sujungus į vieną
filialą Utenos ir Anykščių urėdijas,
filialo centras planuojamas Anykščiuose.
Išėjo. Spalio 14-tą rašėme, kad iš
darbo išėjo ilgametis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Kazys Šapoka.
Premija. Spalio 21- ą rašėme, kad
Anykščių rajono kultūros taryba šių
metų Teresės Mikeliūnaitės kultūros
premiją nusprendė skirti kultūros tarybos nariui Žilvinui Pranui Smalskui.

Meningokokas. Lapkričio 7-tą rašėme, kad Anykščiuose užfiksuotas
meningokokinės infekcijos atvejis,
apie kurį, panašu, informacija nuo visuomenės nebūtų buvus nuslėpta, jei
ne atsitiktinumas.
Rezultatas. Lapkričio 11-tą rašėme apie daugelio anykštėnų iš anksto
spėtą rezultatą – Anykščių savivaldybės paraiška prisijungti prie UNESCO pasaulinio literatūros miestų
tinklo buvo nepatenkinta. Paraiškos
sukūrimas savivaldybei, neskaitant
prie jos dirbusių savivaldybės specialistų darbo, kainavo 3000 eurų.
Pilis. Lapkričio 21-mą rašėme, kad
Anykščių savivaldybėje pristatytas
medinės pilies projektas. Pirmajame
statybų etape turėtų būti pastatytas
240 kvadratinių metrų statinys.
Griūtis. Lapkričio 25-ąją rašėme,
kad Anykščių rajono ligoninės medikai buvo sukviesti į visuotinį susirinkimą, kuriame pranešta, kad ligoninė
dirba su dideliais nuostoliais.
Premija. Lapkričio 28-tą rašėme,
kad A. Baranausko premija skirta Ingai Liepaitei ir Antanui Verbickui.

Bulvės. Spalio 21-ą rašėme, kad
spalio 15-tą baigė veiklą Elmininkų
bandymų stotis, jos darbuotojai buvo
atleisti.
Nebevadovauja. Spalio 24 dieną
rašėme, kad Anykščių savivaldybė
tęsia kadrų „valymo“ politiką – savivaldybės administracijos Švietimo
skyriui nuo spalio 24-tos nustojo
vadovauti ilgametė skyriaus vadovė
Vida Dičiūnaitė.

Apdovanoti geriausi rajono sportininkai

Apdovanojimų ceremonijoje šoko Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro direktoriaus Žilvino Ovsiuko dukra Žiedė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kęstučio Tubio kabinete pareiškimą
išeiti iš darbo parašė Anykščių verslo
informacijos centro direktorė Renata
Gudonienė, o įstaigos patalpų durys
buvo užantspauduotos.

Vadovas. Spalio 28-tą rašėme, kad
laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovu tapo Jonas Žukauskas.

Jautis. Rugsėjo 5-tą rašėme, kad
policija gavo pranešimą, jog prie
Anykščių ant kelio blaškosi... stumbras! Tačiau paaiškėjo, kad tai tik iš
aptvaro ištrūkęs jautis.

Laureatas. Rugsėjo 12-tą rašėme, kad respublikinės literatūrinės
Vaižganto premijos laureatu tapo
habilituotas humanitarinių mokslų
daktaras, profesorius Egidijus Aleksandravičius.

Vilkai. Rugpjūčio 26-tą rašėme
apie vilkų Anykščių rajono ūkininkams padarytus nuostolius. Publikuojant straipsnį vilkai per vasarą
jau buvo išpjovę 70 naminių gyvulių.

Griaučiai. Spalio 28-tą rašėme,
kad prie Anykščių Antano Vienuolio
progimnazijos pamatų, darbininkams
atliekant kasimo darbus, rasti žmogaus griaučiai.

mos VĮ „Anykščių miškų urėdija“
darbuotojais, kur išgirdo, kad pagal
peršamą pertvarkos planą kai kurios
miškininkų šeimos arba turės skirtis, arba vienas iš sutuoktinių turės
palikti darbą.

(Atkelta iš 3 p.)
Apdovanojimai ir padėkos raštai
buvo įteikti šiems sportininkams ir jų
treneriams:
Biatlonas (V. Kapancova, L. Banaitytė, G. Mikoliūnas, L. Žukauskas,
L. Banys). Treneris B. Vitkūnas
Imtynės (G. Čeponytė, R. Čeponytė, N. Pupkis, V. Kavaliauskas, K.
Puikis, M. Bražiūnas, K. Gvozdas, E.
Uselytė, L. Budrevičiūtė, L. Uselytė,
E. Žibutis, V. Buinauskaitė, V. Kavaliauskaitė, G. Karosaitė, D. Tamašauskaitė, A. Kavaliauskaitė). Treneriai: A. Pupkis, R.Puikis, A. Sudeikis
Žirginis sportas (A. Braknytė, A.
Baužaitė, L. Uogela).Treneris S. Uogela
Slidinėjimas (F. Repečkaitė, E. Šimonutis, P. Januškevičius, A. Bajoravičius). Treneris A. Drūsys
Sunkioji atletika (L. Mozūraitė,
G. Marganavičiūtė, T. Pocius, B. Orlovas, M. Dilys, A. Baklanovas, R.
Skapas, M. Puodžiūnas, G. Bražaitė,
T. Miškeliūnas, D. Butautas, A. Šidiškis). Treneris A. Ananka
Plaukimas (A. Zlatkutė). Treneriai
E. Apčinikovas , R. Pivoriūnas.

Nebedirba. Gruodžio 2 d. rašėme,
kad su urėdijos kolektyvus atsisveikino 30 metų Anykščių miškininkams vadovavęs Sigitas Kinderis.
Laikinuoju urėdijos vadovu paskirtas
urėdijos vyr. inžinierius Giedrius Pipiras.
Mechanizmas. Gruodžio 16-tą
rašėme, kad Anykščių rajono vadovų klubas susitiko su Seimo nariais
anykštėnais ir diskutavo apie įvairius klausimus, tarp kurių ir minėtos tokios mintys, jog „Žinios apie
antspauduotas duris nuteikia niūriai.
Garsas apie tai pasiekė Vilnių. Manęs verslo žmonės klausia, „kas pas
jus ten Anykščiuose vyksta?“. Kai
pasklinda toks garsas, ataidės ir neigiamas aidas“, - kalbėjo verslininkas
Vygantas Šližys ir, kartu su kai kuriais kitais verslininkais, Seimo narių teiravosi, ar Seime diskutuojama
apie merų atstatydinimo mechanizmą.
Dingo. Gruodžio 19-tą rašėme, kad
iš SPA Vilnius–Anykščiai dingo prabangus Baltarusijos piliečiui priklausantis automobilis BMW X5, kuris
buvo įvertintas 16 tūkstančių eurų.

Užantspaudavo. Gruodžio 2 d.
rašėme, kad po ilgo pokalbio mero

Plaukikai. Gruodžio 23-ią rašėme,
kad Anykščių baseine vyko tris dienas užtrukęs Lietuvos plaukimo čempionatas. Plaukimo takeliuose varžėsi
270 sportininkų.

2017 m. gruodžio 29 d.

iš arti

2017-ieji „Anykštos“ žurnalistų akimis
(Atkelta iš 11 p.)

valdymo skyriaus vedėjo. Tikėtina,
kad iki 2019-ųjų pavasario subręsime distanciniam rajono valdymui
ir tiesioginiuose mero rinkimuose
galėsime išsirinkti, kurio kaimyninio rajono meras, turėdamas laiko,
galės mus šiek tiek pavaldyti.
Metų netektis. Gretos Kildišienės pasitraukimas iš Seimo. Su ja
gyvenimas buvo smagesnis. Tik
nereikia čia apie grožį ironizuoti!

Vidmantas
žurnalistas.

ŠMIGELSKAS,

Metų tekstas.
„Policininkai
ganė avis“. Spalio pradžioje vieną
naktį bendruoju pagalbos telefonu
buvo gautas pranešimas, kad A.
Vienuolio gatvėje „ganosi“ banda
avių. Avis policininkai suginė į
komisariato kiemą. Jų savininkas
atsirado tik gerokai įdienojus. Policininkai ir komisariato kiemas
svečiais vargu ar džiaugėsi. Bet kai
per Kūčias prabilęs vienas Vikonių
avinas pasakojo, jog šiemet taip
prisidirbo, kad policininkai visą jo
„chebrą“ buvo „susėmę“, jo šeimininkas žino, kad gyvulys sako
tiesą. Jei nors kartą per mėnesį pavyktų parašyti po tokią žinutę, sakyčiau, kad dirbu svajonių darbą.
Metų šokas. „Facebook“- e
aptariant pilies statybas vienas ne
Anykščiuose gyvenantis bičiulis
pasiūlė: „Jūs gal geriau statykit
duobę“. Dabar aš jo bijau. Tikras
magas, ekstrasensas. Kaip jis sakė,
taip ir įvyko. Demontavus pilies
pamatus, net ne duobė, o visa
puokštė duobių ant Šeimyniškėlių
piliakalnio pastatyta...
Metų džiaugsmas. .Administracinis asketizmas.
Iš darbo iškrapščius rajono vyriausiąją architektę Daivą Gasiūnienę, Anykščiai pusantrų metų
gyvuoja be šias pareigas užimančio žmogaus. Taigi faktais įrodyta,
kad rajonui vyriausiasis architektas nėra būtinas. Baigiama įrodyti,
jog Anykščiams nebūtini ir Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos
bei Švietimo skyrių vedėjai. Po
Naujųjų tikėtina, kad bus pasistengta įrodyta, jog Anykščiai gali
gyvuoti ir be savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų

Metų atradimas. Anykštėnai,
netekę Gretos Kildišienės, beveik
atrado Kristupą Krivicką.
Nedaug trūko, kad ekscentriška televizijos eksžvaigždė
Seime pakeistų 2017-aisiais sužvaigždintą G. Kildišienę. Kita
vertus, Kristupas jau vien dėl
vardo privalo būti siejamas su
atradimais.
Metų posakis. Nėra to blogo,
kas savo noru neišeitų iš darbo.

Rytis KULBOKAS, žurnalistas, projektų vadovas.
Metų tekstas. Neabejotinai
interviu su keliautoju, alpinistu, fotografu Vladu Vitkausku
„Anykščiuose – lyg Andų priekalnėse“. Ypatingas žmogus,
valdantis itin tikslų ir vaizdingą
žodyną, kurio valia, energija ir
tuo pačiu žmogiškas trapumas
persiduoda net per tekstą. Pirmą
kartą kalbėjau su žmogumi, kurį
galėčiau pavadinti įrodymu, kad
žmogus yra sudarytas iš valios
kokiu 90-čia procentų.
Metų šokas. Jei ne atsitiktinumas, manau, visuomenės greičiausiai visai nebūtų pasiekusi
informacija apie meningokokinės
infekcijos atvejį Anykščiuose. Jei
informacija buvo sąmoningai slepiama, galima net įžvelgti visuomenės viešojo intereso pažeidimą

žinoti apie grėsmę visuomenės
sveikatos saugumui keliantį įvykį.
Kitas nacionalinis šokas: po
sveikatos apsaugos ministerijos
reformų išnykusi galimybė skubiai įsigyti, kad ir receptinių, bet
būtinų vaistų. Vaistininkai pažeidinėjo tvarką pasigailėdami
ir parduodami lapelį receptinių
vaistų ligoniui. Galiu tik sakyti
ačiū tiems vaistininkams, kad jie
nepasidavė idiotizmui, draudžiančiam padėti žmogui, kuris kenčia,
ir taip iš dalies kompensuodavo ir
užmaskuodavo sveikatos apsaugos sistemos spragas. Nereikia
situacijų absoliutinti, kad visuomenė piktnaudžiavo vaistais, kad
sugriežtinant vaistų pardavimą
siekiama apsaugoti visuomenę.
Jei kas norės rasti – jokie ribojimai nepadės. Dabar visuomenei
duotas signalas kaupti vaistus, nes
kai reikės, pas gydytoją eilėje gali
tekti laukti kelias savaites. Sutinku, kad tvarka turi būti, bet ne nuo
to galo pradėta.
Metų džiaugsmas. Kad policijos pareigūnai dirba vis lanksčiau
ir išradingiau. Kodėl taip manau?
Užtenka prisiminti situaciją, kai
po Anykščius klaidžiojo avys. Pareigūnai rado sprendimą, gal šiek
tiek juokingą, bet turbūt vienintelį
įmanomą – suginė avis į policijos
komisariato kiemą ir ėmė ieškoti
jų savininko ir informacijos apie
situaciją nuo visuomenės neslėpė.
Manau, smulkmena, bet suteikianti pagrindo džiaugtis.
Metų netektis. Vytauto Pupeikio mirtis. Likus kokiai savaitei,
gal dviems, iki jo išėjimo, susitikome automobilių stovėjimo
aikštelėje, pasisveikinome, jis
kažkur automobilyje buvo pametęs pirštinę... Turėjau prožektorių,
pašviečiau, radom. Pasakė, kad
eis į ambulatoriją. Po kelių dienų
skambinau norėdamas užrašyti jo
nuomonę kažkokiu klausimu, bet
telefone pasigirdo, kad telefonas
išjungtas. Kitą dieną lyg perkūnas
iš giedro dangaus nuskambėjo žinia apie netektį. Išėjo išskirtinai
kultūringas, dėmesingas pašnekovui, savo nuomonę turintis žmogus ir socialdemokratas.

miestų tinklo narys, galėjo būti
bandoma įgyvendinti finansuojant
paraiškos sukūrimą. Čia jau Vasiukų lygio idėja. Dabar suprantu,
kad ir Anykščių, kaip kosmodromo miestelio galimybių, studija iš
tiesų nėra tokia jau nereali.
Metų posakis. Net nežinau,
kuris skambėjo dažniau:
a) Kada gi pagaliau sutvarkys
gatvę?
b) Pilis vis tiek bus.

UNESCO kultūros miestų gretas.
Taigi, šokome, bet neįšokome.
Nesu prieš svajones, bet man
atrodo, kad jos turi būti šiek tiek
realistiškesnės. Kitaip galime tapti pajuokos objektu.
Metų džiaugsmas. Paminėčiau
kalėdines dekoracijas Anykščiuose. Su šeima pasivaikščiojom ir
likau maloniai nustebęs, kaip vis
dėlto skoningai papuoštas miestas
ir kaip yra ką pažiūrėti. Tai tikrai
džiugina.
Metų netektis. Metų netektimi Anykščiams laikau dviejų asmenybių praradimą – tai Aldona
Daugilytė ir Vytautas Pupeikis.
Šie žmonės man buvo tikrų ir
nesiekiančių bet kokiu būdu prisitaikyti žmonių pavyzdys. Beje,
reikia paminėti, kad gyvendami
jie sugebėjo peržengti asmeninio
patogumo ribą ir jų interesas buvo
žymiai platesnis.

Linas BITVINSKAS, kalbos
redaktorius, žurnalistas.
Metų tekstas. Vieną tekstą išskirti sunku, o štai Vidmanto Šmigelsko
pasakojimą apie kelionę „Dešimt
tūkstančių kilometrų su našlelėmis“
paminėčiau. Smagu kartu su autoriumi keliauti per Rusiją ir stebėti,
kaip ji keičiasi. Žinoma, ir ta subtili
ironija, kurią perduoda autorius, suteikia netikėto prieskonio net ir tose
vietose, kur atrodytų yra visiškai
banali aplinka.
Metų šokas. Metų šokas man
buvo Anykščių siekis įšokti į

Metų atradimas. Vaikščiodamas Vilniuje prie Gedimino kalno
stebėjau, kaip čia pat prie griūvančio kalno įsisavindami, matyt,
kokio projekto lėšas, statybininkai
kloja trinkeles, nors kalnas gali dar
labiau griūti ir palaidoti jų darbą.
Taigi, atradimas nėra iš linksmųjų
– man tai primena kolūkinę santvarką, kai protas ir statybos veikė
atskirai. Atradau, kad ėjome, ėjome
ir niekur praktiškai nenuėjome.
Metų posakis. Šiemet dažniausiai žiūrėdamas į viešąją erdvę
kartodavau posakį: „Kokia bloga
bebūtų situacija, lietuviai sugeba
ją dar pabloginti“.

UAB „Anykščių vandenys“
atlieka šias paslaugas:

Metų atradimas. Akivaizdžiai neturinti perspektyvų idėja –
Anykščiai – UNESCO kūrybinių

Išleistas naujas žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“
numeris

nuotekų ištraukimas iš nuotekų
surinkimo šulinių
lauko tualetų išsiurbimas ir
išplovimas

Gyvenimo saulėlydis
valdiškuose namuose
spaudžia širdį

nuotekų tinklo išplovimas

Apskrities realybė: chirurgai
uždirba mažiau už valytojas

drenažo tinklo išplovimas

Pasaulio lietuvių vyskupas
iš Troškūnų

Informacija suteikiama

tel. (8-650) 16057.
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2018 metų horoskopas
AVINAS
2018 metais Avinui rekomenduojama nuosekliai mokytis diplomatijos ir
stengtis tapti taktiškesniam. Šie metai
jam žada neblogų perspektyvų, tačiau
jis gali nukentėti ir prarasti materialinės gerovės dalį per savo tiesmukiškumą ir atvirumą. Nereikia pamiršti, kad
tiesumas ir atvirumas iš principo yra
geri bruožai, bet Avinui tikrai praverstų tolerancijos ir takto jausmas. Visai
nebūtina išsakyti savo „neginčijamos“
nuomonės, kai niekas to neprašo.
Apskritai 2018 metais Avinui bus
naudinga mažiau kalbėti ir daugiau
dirbti. Padidėjęs jo energingumas padės nuversti kalnus, o gaišti laiką tuštiems pokalbiams geriau būtų kokiais
kitais, mažiau jam palankias metais.
Apskritai, norint, kad viskas sektųsi, Avinui reikia atsižvelgti į dar vieną
Geltonojo šuns metų ypatybę – aplinkiniai žmonės labai atsargiai ir su dideliu nepasitikėjimu žiūrės į bet kokią
klastą. Jeigu Avinas norės užsirekomenduoti kitų (taip pat ir viršininkų)
akyse kaip geras žmogus, jam nereikės pateikti jokių revoliucingų ar genialių idėjų. 2018 metais bus kur kas
paprasčiau užkariauti kitų simpatijas
veikiant apdairiai ir pasirenkant senus
patikrintus kelius vietoj naujų nežinomų takų.
Jeigu Avinui gims genialių idėjų, tai
žvaigždės jam pataria nesistengti nieko itikinėti, geriau pasilaikyti jas sau.
Būtent šios idėjos po kurio laiko padės
jam pasiekti įspūdingų laimėjimų.
JAUTIS
Jaučiui žvaigždės paruošė malonių
staigmenų. 2018 metais sėkmė jį lydės praktiškai visose gyvenimo sferose – ir karjeros, ir mokslo, ir verslo,
ir meilės. Aplinkiniams darys įspūdį
Jaučio ramumas, pasitikėjimas savimi
ir sveikas protas, kuris puikiai derės su
jo gyvenimo džiaugsmu ir optimizmu.
Visi, kurie norės, kad jų sumanymas pasisektų, galės ramiai patikėti jį
Jaučiui, nes jis 2018 metais sugebės
puikiai įgyvendinti verslo projektą ar
surengti vakarėlį gamtoje. Taip bus
todėl, kad jo charakteris labai derės
prie ateinančių Geltonojo šuns metų
atmosferos. Kad sėkmė nuo Jaučio
nenusigręžtų visus metus, jam tereikės
išlikti savimi. Jis galės pasitikėti savimi, nes intuicija nurodys jam geriausią sprendimą iš kelių galimų. Jaučiui
tereikės įsiklausyti į savo vidinį balsą.
Jeigu problema bus išsprendžiama, jis
ją išspręs, jeigu neišsprendžiama, žinos, kad neverta gaišti laiko ir jėgų.
Ir dar vienas malonus dalykas, kurį
Jaučiui suteiks dosnios žvaigždės
2018 metais: jam nieko nereikš atsikratyti žalingų įpročių ir pasirinkti
sveiką gyvenimo būdą. Jautis lengvai
sugebės pagerinti savo kūno formas
ir sustiprinti sveikatą. Tuo verta pasinaudoti.

DVYNIAI
Dvyniai 2018 metais gali patirti didelių sunkumų įgyvendindami
savo planus, ypač jeigu tai darant turės dalyvauti kiti žmonės. Vienintelis
asmuo, kuriuo Dvyniai galės visiškai
pasikliauti Geltonojo šuns metais, bus
jie patys. Žinoma, su tam tikra išlyga,
nes jų judrus tarsi gyvsidabris protas
dažnai prieštaraus ir konfliktuos su
konservatyvia metų atmosfera.

Žvaigždės skatins Dvynius būti
atsargesniems, santūresniems ir apdairesniems, rinktis patikrintus kelius,
veikti pagal žinomas schemas. Esant
tokioms sąlygoms, Dvynių nebus potencialas tinkamai panaudojamas, o
jie patys jausis tarsi į narvą užspeisti
paukščiai. Bendraujant su aplinkiniais, jiems nuolat vaidensis pašvekovų mąstymo ribotumas ir bukas užsispyrimas. Užtat Dvyniai 2018 metais
turės gerų šansų susikoncentruoti į
svarbius reikalus, negaišdami laiko ir
jėgų tuštiems pokalbiams. Aplinkiniai
nebus linkę gilintis į Dvynių idėjas ir
sumanymus, tačiau šie dėl to nepasidarys prastesni. Likimas tokiu būdu
suteiks Dvyniams galimybę apsvarstyti savo planus dar išsamiau, kad galėtų juos geriau realizuoti.
Savo gyvenimą Dvyniams teks planuoti savarankiškai. Aplinkiniai turės
savų planų, o Dvyniai – savų. Neverta
dėl to pykti ant artimųjų. Žvaigždės
pataria Dvyniams atidžiai ir kruopščiai rinktis žodžiuis. Kalbėti 2018
metais reikėtų mažiau ir ramiau – iš to
Dvyniai gautų daugiausia naudos.
VĖŽYS
Vėžiui 2018 metais žvaigždės žada
harmoniją ir sėkmę darbuojantis. Viskas, ko jis imsis, pavyks, jei ne idealiai, tai bent geriau nei paprastai. Šiuo
sėkmės periodu reikėtų tinkamai pasinaudoti. Metai Vėžiui turėtų būti palankūs, ypač karjeros siekimo prasme.
Sėkmė Vėžį lydės ir plėtojant asmeninį verslą, ir dirbant kitiems. Didelė tikimybė, kad vadovai 2018 metais pasiūlys Vėžiui naujas perspektyvesnes
pareigas ir didesnį atlyginimą. Verslo
partneriai gali pateikti labai įdomų ir
pelningą pasiūlymą, kurį bus verta
priimti. Nepaprastos Vėžio sėkmės
priežastis bus paprasta – 2018 metais
bus vertinamos būtent tos savybės,
kuriomis šio ženklo atstovai pasižymi iš prigimties. Aplinkiniams ypač
patiks Vėžio įprotis negaišti laiko beprasmiškoms kalboms. Jis sugebės be
žodžių atsargiai judėti link savo tikslo.
Vėžys moka kantriai laukti savo valandos. 2018 metais likimas jam ne
sykį suteiks palankių galimybių.
Apskritai Vėžio atsargumas ir sugebėjimas išvengti konfliktų padės jam
lengvai skintis kelią į priekį. Jeigu kitais metais kas nors galėjo klaidingai
palaikyti tokias jo savybes trūkumais,
tai dabar pats gyvenimas įtikinamai
parodys, kad būtent čia slypi Vėžio
stiprybė. Asmeniniame gyvenime
žvaigždės taip pat žada Vėžiui santarvę ir teigiamų emocijų. Jeigu Vėžys planuoja kurti šeimą ir įsirengti
jaukius namus, tai geresnį laiką tam
sunku būtų rasti.

LIŪTAS
Svarbiausia Liūto žavesio paslaptis
2018 metais – klasikinis stilius ir ramus
santūrumas. Ši taisyklė padės Liūtui
lengvai siekti karjeros. Kad jam sektųsi visose gyvenimo sferose, pirmiausia
reikia pasirūpinti savo įvaizdžiu. Nuo
jo priklausys, kaip atrodys Liūtas kitų
akyse ir kokių laimėjimų jis sugebės
pasiekti. 2018 metais žvaigždės Liūtui
rekomenduoja vengti ekstravagantiškų drabužių ir šokiruojančio elgesio.
Žinoma, nebūtina visus metus vilkėti
nuobodžių klasikinių kostiumėlių,
tačiau apranga turi būti elegantiška ir
santūri. Ir, svarbiausia, tvarkinga bei
švari. 2018 metais bus baudžiama už
bet kokį nevalyvumą. Taip pat patartina vengti provokuojančių šukuosenų,

atsisakyti tatuiruočių ir netinkamose
vietose įvertų žiedelių.
Jeigu Liūtas paklausys šių paprastų patarimų, sugebės pelnyti aplinkinių simpatijas. O simpatiškiems
žmonėms lengviau įgyvendinti savo
siekius. Liūtas galės sustiprinti savo
socialinį statusą ir užsitikrinti karjeros
poslinkį.
Dar vienas svarbus momentas –
konservatyviaisiais Geltonojo šuns
metais klasika bus vertinama ne tik
drabužių stiliaus prasme, bet ir meilės srityje. Liūtui nepakenks būti šiek
tiek konservatyvesniam bendraujant
su priešingos lyties atstovais, teikti
pirmenybę patikrintiems keliams ir
veikimo būdams, nesistengti nustebinti savo antrosios pusės netikėtomis
staigmenomis. 2018 metai bus nepalankūs revoliucijoms ir naujovėms.

MERGELĖ
Šio ženklo atstovams žvaigždės
žada gerus metus. Veiklos trokštanti ir
energinga Mergelė 2018 metais būtinai suras, kur tinkamai panaudoti savo
potencialą, ir pelnys pripažinimą. Jai
seksis ir meilės srityje. Net į perdėtą
Mergelės griežtumą ir reiklumą sau
bei kitiems aplinkiniai žiūrės supratingai ir tinkamai įvertins jos disciplinuotumą.
Mergelės charakteris kaip niekad
idealiai tiks prie bendros Geltonojo
šuns metų atmosferos. Ji yra pakankamai konservatyvi, nemėgsta išsišokti
ir paiso moralės normų. Kad Mergelės reikalai judėtų į priekį, jai nereikės
net nieko naujo išgalvoti, užteks išlikti
savimi ir daryti tai, ką liepia širdis.
2018 metais Mergelei reikėtų pasistengti tik dėl vieno – kad jos reiklumas aplinkiniams neperaugtų į priekabiavimą. Ypač svarbu bus kontroliuoti
save bendraujant su artimaisiais. Neatsargiai išsprūdęs žodis galės sužeisti
labai skaudžiai, todėl geriau nepaisyti
smulkių partnerio klaidų ir trūkumų.
Taip pat Mergelei nepakenks būti
santūresnei ir taktiškesnei bendraujant
su kolegomis. Klaidos, nesusipratimai
ir kliūtys būna neišvengiamos dirbant
bet kokį darbą, todėl reaguoti į jas per
daug emocionaliai nedera. Ypač tolerancija bus naudinga 2018 metais, kai
bet kokios emocijos galės išprovokuoti konfliktus ir priešiškumą. Mergelei
pats laikas pradėti dirbti su savimi ir
mokytis kontroliuoti emocijas.

SVARSTYKLĖS
Svarstyklėms 2018 metais lengviau
seksis priimti tinkamus sprendimus.
Sustiprės jų pasitikėjimas savimi,
jos jausis tvirčiau, sugebės ryžtingai
ir užtikrintai imtis įvairių darbų, o
tai teigiamai atsilieps jų rezultatams.
2018 metais Svarstyklės galės tikėtis
karjeros poslinkių ar didesnių pajamų.
Jeigu nesėdės sudėjusios rankų, joms
seksis. Svarstyklėms gali pakenkti jų
pomėgis parymoti ir užsimiršti pasinėrus į svajones. Sustiprėjusi Svarstyklių
valia, ryžtas ir organizuotumas neliks
nepastebėti. Svarstyklės nepraras
joms būdingo sumanumo, įžvalgumo
ir tolerancijos. Asmeniniame gyvenime žvaigždės Svarstyklėms taip pat
žada santarvę ir supratimą. Pasitikėjimas savimi joms padės lengviau išspręsti sudėtingus klausimus ir surasti
reikalingus kompromisus bendraujant
su artimaisiais.
Jei 2018-aisiais Svarstykles kankins dvejonės ir abejonės, joms reikia
įsidėmėti, kad Geltonojo šuns metais

žvaigždės palaikys tuos, kurie blaškydamiesi tarp naujovių ir tradicijų pasirenka pastarąsias. Mat šie metai bus
palankūs viskam, kas konservatyvu, o
naujovėms teks palaukti.

SKORPIONAS
2018 metais žvaigždės Skorpionui
rekomenduoja besiginčijant rečiau
vartoti tokius žodžius kaip „tiesa“ ir
„teisingumas“. Šios sąvokos, žinoma, yra svarbios ir prasmingos, tačiau
Skorpionui jos gali tapti ne tik svariu
argumentu įtvirtinant savo požiūrį, bet
ir užsitęsusio konflikto ar net „metų
karo“ priežastimi.
Dėl gresiančių konfliktų pavojaus
Skorpionui bus geriausia elgtis taip,
kaip jam pačiam atrodo teisinga ir teisėta, t. y. paprastai, nesistengiant bet
kokia kaina primesti savo teisingumo
supratimo kitiems. Taip bus geriausia
ir jam, ir jo artimiesiems.
2018-ieji Skorpionui gali būti labai
produktyvūs, nes šie metai bus tarsi
specialiai pritaikyti jo charakteriui.
Nevaržona energija, stipri valia ir atkaklus tikslo siekimas – šios savybės
tikrai nesvetimos Skorpionui. Jis nestokos populiarumo.
Skorpionui visada pavyks surasti
rimtų draugų ir patikimų pagalbininkų. Vienintelis dalykas, kuris gali jam
gerokai sutrukdyti, jo tiesmukiškumas
ir pomėgis atvirai pakritikuoti. Skorpionui patartina vengti konfliktų ir
stengtis neįskaudinti žmonių. Ypač tai
pasakytina apie santykius su partneriu
ir kitais šeimos nariais. 2018 metais
Skorpionui teks mokytis būti tolerantiškesniam ir atlaidesniam brangaus
žmogaus trūkumams ir silpnybėms,
bent neparodyti atvirai savo nepasitenkinimo. Kitaip konfliktai su artimaisiais galės sugadinti jam metus,
kurie turėtų būti sėkmingi.

ŠAULYS (11.23 –
12.21)
Šaulio 2018 metais laukia gana
ramus gyvenimo periodas. Galbūt pačiam Šauliui jis pasirodys nuobodokas,
nes nesuteiks daugybės aštrių emocijų
ir nesibaigiančių nuotykių, kurių taip
trokšta šio ženklo atstovai, tačiau metai jam bus neblogi, o tai juk yra gerai. Nerekia manyti, kad 2018 metais
Šaulio gyvenime nebus jokių smagių
švenčių ir pramogų. Bus, bet ne taip
dažnai, kaip jis norėtų. Tokie turės būti
Geltonojo šuns metai – konservatyvūs, be didelių ekscesų ir adrenalino.
Seksis tiems, kurie laikysis tradicijų,
nebandys išsišokti, sprendimus priims
tik gerai apgalvoję. Tokie bus metai, ir
nieko nepakeisime. Svarbiausia 2018
metais nebandyti suteikti savo gyvenimui daugiau linksmybių piktnaudžiaujant alkoholiu ir kitomis abejotinomis
priemonėmis. Kur kas geriau skirti
2018 metus tam, kam jie numatyti:
ramiam savo reikalų tvarkymui, planų
įgyvendinimui,kvalifikacijos kėlimui,
saviugdai. 2018 metais Šaulys galės
pasiekti reikšmingų laimėjimų: padaryti karjerą, išplėtoti verslą, gauti pelningą projektą, susirasti naują įdomų
darbą ar įgyti perspektyvią profesiją.
Metus pailsėti nuo emocijų audrų jam
tikrai bus naudinga.
OŽIARAGIS
Ožiaragiui 2018 metais žvaigždės
ketina suteikti daug gerų šansų. Tai
nereiškia, kad jam ims sektis azartiniai žaidimai ir loterijos. Priešingai:
bet koks bandymas netiesioginiu,
apgaulingu būdu gauti pinigų bus
nesėkmingas. O tai, kas susiję su aktyviu veržimusi į priekį, savo verslo

vystymu, karjeros siekimu, planų įgyvendinimu ir asmeniniu tobulėjimu,
klostysis kuo puikiausiai. 2018 metais
Ožiaragiui atsivers nauji horizontai.
Kolegų pagarba, vadovų palankumas,
konkurentų pavydas – visa tai lydės jį
ištisus metus. Deja, visi šie teigiami
dalykai nenukris Ožiaragiui tarsi iš
dangaus – kad tinkamai pasinaudotų
metų potencialu, jam reikės įdėti nemažai pastangų. Jei pasiraitęs rankoves energingai imsis darbo, Ožiaragis
sugebės lengvai pasiekti visus savo
užsibrėžtus tikslus, nes atkaklumo ir
kantrybės jam netrūksta iš prigimties.
Būtent aktyvi Ožiaragio veikla,
stipri valia ir užsispyrimas kels aplinkinių simpatijas ir užtikrins jam bendraminčių palaikymą ir pagalbą. Jeigu
jis nuspręs verčiau patinginiauti, laukdamas netikėtų stebuklų, tai palankios
perspektyvos taip ir liks neišnaudotos.
Veiklus Ožiaragis nėra įpratęs sėdėti sudėjęs rankas, todėl vargu ar praleis
šansus, kuriuos jam paruošė žvaigždės
2018 metais.

VANDENIS
2018 metais žvaigždės Vandeniui
siūlo būtinai pailsėti – bet ne nuo darbų, o nuo savo nerimastingo charakterio. Jam reikėtų nusiteikti tam, kad į
daugumą jo sumanymų ir idėjų žmonės reaguos be įprastinio entuziazmo.
Deja, kūrybingas Vandenio protas,
įpratęs fantazuoti, išradinėti ir ieškoti
netikėtų idėjų, bus nuolat gniuždomas konservatyviojo Geltonojo šuns
atmosferos. Ten, kur anksčiau Vandeniui užtekdavo poros entuziastingų
žodžių, kad sukeltų klausytojų susidomėjimą ir patrauktų juos į savo pusę,
2018 metais jam prireiks stipraus
gražbylysčių srauto. Ir vis tiek jo genialios idėjos kitiems žmonėms sukels abejonių, bus net protestų, todėl
dažniausiai net nepavyks pradėti jų
realizavimo proceso. Tokių nesėkmių
priežastis bus paprasta: iš visų įmanomų kelių 2018 metais žvaigždės laimins tik tradicinius. Kūrybingumui,
novatoriškumui ir išradingumui teks
susidurti su stipriu pasipriešinimu.
Vandeniui ypač svarbu atsižvelgti į šią
2018 metų ypatybę profesinėje srityje.
Norėdamas patraukti į savo pusę kolegas, partnerius ar vadovus, jis turės
labai kruopščiai parinkti argumentus.
Ir asmeniniame gyvenime Vandeniui bus nepatartina stengtis kuo nors
nustebinti mylimą žmogų. Jį sužavėti
bus galima tik laikantis tradicijų.
ŽUVYS
Žuvims 2018 metais žvaigždės
žada gana ramų ir produktyvų gyvenimo periodą. Jų temperamentas harmoningai derės su bendra Geltonojo
šuns metų atmosfera. Dėl to Žuvims
atsivers tiesus kelias į sėkmę įvairiose srityse. Profesinėje veikloje, kur
viskas priklauso nuo jų asmeninių
pastangų ir darbštumo, Žuvų reikalai klostysis labai gerai. Ten, kur kiti
tuščiai eikvos jėgas, stengdamiesi
įrodyti savo tiesas, Žuvys tyliai ir
užtikrintai, be nereikalingų žodžių
judės link savo tikslo ir tikrai jį pasieks. Jų sėkmė bus netikėta tiems,
kurie daugiausia laiko praleis svarstydami ir ginčydamiesi. Žinoma, per
2018 metus Žuvų tikslai, planai ir
nuotaikos ne kartą pasikeis, tačiau jų
sveikas filosofinis požiūris į įvykius
išliks nepakitęs.
Taip pat gerai turėtų klostytis ir
Žuvų asmeninis gyvenimas. Jų vidinė
harmonija ir dvasinė šiluma 2018 metais nepaprastai stipriai trauks žmones,
ypač priešingos lyties atstovus.
Dauguma jų Geltonojo šuns metais
atšoks vestuves.

SKELBIMAI
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Dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir sesutei Astai
BARTULIENEI už nuoširdų gydymą. Linkiu sveikatos ir
geros nuotaikos.
Pagarbiai, pacientas K. Baldauskas
Anykščių vaikų lopšelio darželio ‘’Eglutė’’, grupės
‘’Drugeliai’’ aukletojai Ramunei Žvironienei.
Brangi mūsų aukletoja, gražių švenčių proga, norime
Jums nuoširdžiai padėkoti už rūpestį, kantrybę, meilę, atsidavimą iš visos širdies mūsų vaikučiams. Esate pati nuostabiausia, tad linkime dar daug ilgų ir gražių darbo metų.
Grupės ‘’Drugeliai’’ tėvų komitetas

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.
Kita
Ieško senų medinių pastatų nugriovimui. Reikalingos senos pilkos lentos, brūsai, gegnės.
Tel. (8-600) 22872.

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

Brangiai superkame

Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

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

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

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

aukštomis kainomis, atsikaitome
iš karto, apmokame notaro išlaidas, nemokamai įvertiname miško
kainą.
Tel. (8-687) 71663.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Nuoširdžiai
dėkojame
Vašuokėnų
bendruomenei,
Troškūnų parapijos klebonui Sauliui Filipavičiui, giedotojams, giminėms, kaimynams, artimiesiems, užjautusiems
ir padėjusiems palydėti į amžino poilsio vietą sūnų ir brolį
Sigitą VANSKEVIČIŲ.

parduoda
Kuras
Sausas skaldytas malkas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.
Skaldytas
pušines
malkas.
Supjaustytas atraižas. Turi sausų.
Atveža.
Tel. (8-604) 61191.
Vandens gręžiniai, geoterminis šildymas. Darbai nuo A iki Z
visoje Lietuvoje ištisus metus.
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

Malkas: drebulės, baltalksnio, beržo, juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis ne
mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612) 59532.

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

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
medžio granules, anglį. Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

gimė

Natas GRIMŽA, gimęs 12 27
Luna GRIGAITĖ, gimusi 12 23
Eivilė STAŠYTĖ, gimusi 12 22

pro memoria

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

siūlo darbą

įvairūs

Gamina ir montuoja indėklus, pristatomus kaminus. Valo kaminus.
Naudoja 0,5-0,8 mm nerūdijančio
plieno skardą.
Tel. (8-656) 24531.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Mama, sesuo ir brolis

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Paslaugos

auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

PERKAME MIŠKUS
VISOJE LIETUVOJE

Įmonė - automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

SUPERKA VERŠELIUS
Tel.: (8-670) 80384,
(8-650) 46919.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Buitinės technikos
remontas

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

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

Automobiliai

Dovanoju kačiukus
(8-600) 59169.

Dainiaus firma

MIŠKUS

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.

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

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

PERKA MIŠKĄ SU
ŽEME

Tel. (8-614) 14777.

Nekilnojamasis turtas

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

Įmonė

A. Juškos ūkis
PERKA
kirstus, nekirstus, išvežtus,
nevežtus krūmus, menkavertę
medieną. Nemokamai iškertame
ir išvežame.
Tel. (8-677) 20998.

Anykščių mieste
Kazys BRAKNYS, gimęs 1933 m., mirė 12 27

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Durpių briketus, pjuvenų briketus,
anglis didmaišiuose. Sveria kliento
kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

Rokiškio r.
ŽŪB „Audrupio paukštynas“
sausio 3-5 dienomis nuo
9.00 iki 15.00 val.
parduos 15 mėn. rudas dedekles vištas. Vienos kaina
1,50 (vienas Eur 50 ct).
Tel.: (8-606) 32240,
(8-611) 32392.

Baldų apdirbimo įmonė Anykščiuose - kompiuterizuotų medžio apdirbimo staklių operatoriui (yra galimybė išmokti dirbti vietoje) ir baldų pramonės darbininkams.
Tel. (8-616) 93759.
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 prekybos srityje - pageidautina.
Kreiptis telefonu (8-620) 42754.
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Tomas, Gentvainas, Gaja,
Teofilė.
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Gražvilas, Dovydas, Irmina.
gruodžio 31 d.

2017 m. gruodžio 29 d.

„Šviečiančių Anykščių“ prizų
geidė 22 pretendentai

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Antrą kartą Anykščių savivaldybės organizuotoje apžiūroje-konkurse “Šviečiantys Anykščiai” dalyvavo 22 pretendentai, iš kurių savivaldybės komisija išrinko laimėtojus ir jiems išdalino 1500 eurų.

Melanija, Silvestras, Gedgantas, Mingailė.
sausio 1 d.
Mečislovas, Arvaidas, Arvaidė, Eufrozija, Mečys, Eufrozina.
sausio 2 d.
Bazilijus, Grigalius, Mažvydas, Gailutė, Fulgentas, Stefanija.

mėnulis
gruodžio 29-31 d. pilnatis

anekdotas
Tramvajuje sėdi senutė. Šalia
jos stovi liesas išvargęs studentas.
– Ko gi tu, mielasis, toks sulysęs? – kreipiasi į jį senutė.
– Užduoda daug, – atsako
studentas.
– Tu turbūt pirmūnas?
– Ne…
Senutė, matydama studentą
ant rankos užsimetus apsiaustą,
pasiūlo:
– Duok, mielasis, nors tavo apsiaustą palaikysiu, juk tau sunku.
– Čia ne apsiaustas, – atsako
vaikinas, – čia studentas Petraitis.
Va jis – pirmūnas.

Zitos Vitkevičienės „Kalėdų senelio rezidencija“ Keblonių kaime pelnė pirmą vietą.
Pasak Anykščių rajono mero pavaduotojo, apžiūros - konkurso komisijos pirmininko Sigučio Obelevičiaus,
gyventojai, įmonės ir organizacijos
sukūrė tikrą Kalėdų stebuklą, o konkurse norą dalyvauti pareiškė 22 pretendentai.
Gyvenamųjų namų, balkonų ir
aplinkos kategorijoje laimėjo Keblonių kaimo gyventoja Zita Vitkevičienė, sukūrusi „Kalėdų senelio rezidenciją“, antroji vieta paskirta Naujųjų
Elmininkų gyventojams Anelei ir Vytautui Mackoniams, trečioji – Eglei
Demir, išradingai apšvietusiai gyvenamojo namo fasadą Anykščiuose.

Prekybos, turizmo objektų, biurų
verslo įstaigų, įmonių, visuomeninės paskirties pastatų vitrinų ir fasadų kategorijoje laimėjo Jolės gėlių
krautuvėlė, esanti Šaltupio gatvėje,
antroji vieta paskirta SPA Vilnius –
Anykščiai ir trečioji - gėlių salonui
„Lanka“.
Už konkurso dalyvius buvo galima
balsuoti savivaldybės „Facebook“
paskyroje, kurioje anykštėnai nugalėtoju išrinko gėlių saloną „Lanka“.
Specialiuoju prizu apdovanotas
Anykščių medžių lajų takas, įspūdingai nušvitęs per Šv. Liucijos - šviesos
dieną.

Taip savo sodybą papuošė antrą vietą laimėję elmininkiečiai
Anelė ir Vytautas Mackoniai.

Antrąją vietą pelnė SPA Vilnius – Anykščiai.

oras
5

3

Gėlių salonas „Lanka“ pelnė trečiąją
vietą tarp turizmo ir prekybos objektų,
tačiau „Facebook“ balsavę anykštėnai
„Lankai“ skyrė daugiausiai balsų.

Anykščiuose Eglė Demir namo puošyba
įvertinta trečiąja vieta.

Jolės gėlių krautuvėlė įvertinta pirmąja
vieta tarp prekybos ir turizmo objektų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė apibendrina Kalėdų
vargus

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Oi, silkute „ivasi“,
Kokia tu puiki esi,
Bet nuo valgių jau geltona –
Valgysiu tiktai batoną.

Aš tikrai labai vargau,
Kol eglutę surinkau,
Teko pirkti naują formą Juk miškuose tai reforma.

Tyrinėjau ir dėliojau,
Ir prieš šviesą sukaliojau Padarysi, ką tik nori,
Tik ne medį sunkiasvorį.

Po labai ilgų kančių
Palengvėjimą jaučiu.
Nežinau, bėda ar laimė Namuose spygliuota palmė.

