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Kavarske, Šventosios šlaite, trykštantis šv. Jono šaltinis po prieš dve-
jus metus baigtos rekonstrukcijos tapo dar patrauklesnis, tačiau paslap-
tingumo neprarado. Tyro vandens versmė apsaugota gaubtu, trykštanti 
iš estetiško vamzdžio, vilioja ne tik kavarskiečius, bet ir keliaujančius 
Rokiškio–Kauno plentu. Šaltinis ir gatvelė link jo tapo šiuolaikiška, 
modernia aplinka įgyvendinus Europos Sąjungos remtą projektą „Ka-
varsko miesto kompleksinė plėtra“, kuriuo miesto viešosios erdvės buvo 
modernizuotos, pritaikytos gyventojų ir miesto svečių poreikiams.

Paslaptingumo neprarado

Medinis šaltinio gaubtas tarsi paryškina šalti-
nio šventumą. 

Dėl motociklininko žūties 
niekas nebus teisiamas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ekspertai atliko rugpjūčio 10 dieną Anykščiuose įvykusios ava-
rijos, per kurią žuvo 16-metis motociklo keleivis, analizę ir pro-
kurorams pateikė išvadas. Avarijos kaltininku greičiausiai bus 
pripažintas motociklo vairuotojas, o kadangi avariją jis padarė 
būdamas nepilnametis, baudžiamoji byla turėtų būti nutraukta.

Rugpjūčio 10 dienos tragiška avarija sukrėtė Anykščius. O pa-
skutiniai taškai šioje istorijoje dar nėra sudėti.

Lino BITVINSKO nuotr. 10 psl.

9 psl.

NAujiENA! Užsiprenumeravę 
laikraštį „Anykšta“ „Anykštos“ re-
dakcijoje, nuo šiol jį galite atsiimti ir 
Janydžiuose, prie geležinkelio per-
važos esančioje Anykščių koopera-
tyvo parduotuvėje. 

Sudegė. Trečiadienį Troškūnų 
seniūnijos Rukiškio kaime sudegė 
2007 metų automobilis „Audi A4“. 
Atvykus ugniagesiams, dyzelinis 
automobilis degė atvira liepsna. 
„Audi“ sudegė visiškai. 

Aukos. Anykščiuose veikianti 
ĮĮ „Santovita” dvejus metus rinko 
aukas beglobiams gyvūnams. Įmo-
nės atstovė Neringa Kaunietienė 
sakė, kad lėšos buvo renkamos 
Anykščiuose planuojamiems kurti 
gyvūnų globos namams. „Žmonės 
aukojo tikėdamiesi, kad tokie na-
mai bus Anykščiuose, bet kadangi 
nesulaukėme, tai šiandien (šešta-
dienį) į Utenos gyvūnų globos na-
mus įmonė nugabens šunų ir kačių 
maisto už 1046 litus ir 35 centus – 
tiek suaukojo anykštėnai”, - teigė 
N.Kaunietienė.  

Nuopelnai. Vakar Vilniuje 2014 
metų Kultūros ministerijos premi-
ja „Už aktyvią, kūrybingą veiklą 
kultūros centruose“ buvo įteikta 
Anykščių kultūros centro Troškū-
nų skyriaus renginių organizatorei 
Jolantai Pupkienei.

Laukimas. Sekmadienį 9 valan-
dą Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčioje vyks Advento susikau-
pimo valanda „Išganytojo belau-
kiant“.

Dalininkas. Krepšinio klubą 
„Lietuvos Rytas“ valdančios VšĮ  
„Krepšinio Rytas“ dalininke šį 
rudenį tapo ir anykštėno Dariaus 
Gudelio įkurta bendrovė „VIP Vie-
šosios informacijos partneriai“. 
Pasak klubo direktoriaus Martyno 
Purlio, tikimasi, kad naujasis da-
lininkas padės sustiprinti rėmėjų 
paieškas, skirs papildomo dėmesio 
rinkodarai.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 55 Lt /15,93 Eur.

Daujotiečius ir 
kavarskiečius 
apkalbėjo 
Burbiškyje

Direktoriai 
gyvens geriau

Nutrupėjusi 
plomba baigėsi 
konfliktu

Du vyrai žuvo, vienas – 
reanimacijoje

Abi skaudžios avari-
jos įvyko tamsiuoju paros 
metu.

Kultūros centras – pavojingas gyvybei
Vakar Anykščių kultūros centre, subyrėjus masyviam grūdinto stiklo lakštui, buvo sužalotas kul-

tūros centro dailininkas Valentas Žalkauskas. Vyrui Anykščių chirurgai siuvo stiklais prakirstą gal-
vą. iš ligoninės jis paleistas su trimis siūlėmis. 

Laiptų apdailos stiklai kultūros centre atsirado po renovacijos, kurios vertė – 17 milijonų litų. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir 
turto valdymo skyriaus vedėjas Albertas Miškinis bei vienas iš 
UAB „Anrestas“ vadovų Kęstutis Juška į Anykščių kultūros 
centro direktorės Dijanos Petrokaitės klausimus neatsakė.

Subyrėjęs Kultūros centro laiptų, vedančių į rū-
binę, masyvus stiklas sužalojo Kultūros centro 
darbuotoją.
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spektras

Temidės svarstyklės

Mielieji,
Linkiu Jums,kad šios Šv.Kalėdos
atneštų į Jūsų namus jaukumą 
ir šilumą,kad ateinantys metai 
žadėtų naujas viltis, būtų turtingi 
ir dvasingi.

Lai tas gerumas ir jaukumas, 
papuošiantys šventinį metų laikotarpį, neapleidžia

Jūsų namų ir šventėms pasibaigus, o nuoširdžios 
šypsenos puoštų Jūsų veidus ištisus metus.

Linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų!

LR Seimo narys Ričardas SaRgūNaS

Partrenkė. 2014-12-17 apie 
18 valandą Anykščių rajono 
savivaldybėje, kelio Radiškis–
Anykščiai–Rokiškis 33-ame 
km, automobilis „Opel Astra“, 
kurį vairavo 1962 metais gimęs 

vyras, partrenkė ir mirtinai suža-
lojo važiuojamąja kelio dalimi 
ėjusį vyrą, gimusį 1962 metais.

Grikiai. 2014-10-28 apie 13 
valandą vadybininkas į Debeikių 
seniūnijoje esantį sandėlį prista-
tė 8,38 tonas grikių, už kuriuos 
iki šiol užmokesčio negavo. Žala 

– 7 123 litai.
Pagrobė. 2014-12-18 apie 11 

valandą pastebėta, kad iš auto-
mobilio, stovėjusio Troškūnų 
miestelyje, pagrobtas akumu-
liatorius ir įrankiai. Žala – 202 
litai.

Piniginė. 2014-12-18 apie 11 

valandą moteris, gimusi 1945 
metais, būdama pas pažįstamus 
namuose, esančiuose Anykš-
čiuose, J. Tumo-Vaižganto ga-
tvėje, pastebėjo, kad iš ranki-
nės pagrobta piniginė su 500 
litų ir dokumentais. Žala – 500 
litų. 

Renovacija. Šiuo metu visiškai 
baigta 109 šalies daugiabučių reno-
vacija. Aplinkos viceministrės Dai-
vos Matonienės teigimu, šis skaičius 
iki gruodžio 31 dienos dar išaugs, o 
kitąmet ministerija daugiau dėme-
sio skirs renovacijos darbų koky-
bei užtikrinti. Pasak viceministrės, 
pagal šiuo metu pasirašytų sutarčių 
vertę, renovacijos darbų apimtys 
sudaro apie 8,3 proc. visos šalies 
statybos sektoriaus apyvartos. Kaip 
vieną iš pagrindinių sėkmės prie-
laidų D. Matonienė įvardijo teigia-
mą gyventojų požiūrį į renovaciją. 

Vaistai. Seimas nustatė trumpesnį 
vaistinio preparato lygiagretaus im-
porto leidimo išdavimo terminą. Pa-
gal priimtas Farmacijos įstatymo 
pataisas, 45 dienų terminą sutrumpi-
nus iki 30 dienų siekiama sudaryti 
palankesnes sąlygas pigesniems 
vaistiniams preparatams patekti į 
Lietuvos rinką ir gerinti vaistinių 
preparatų prieinamumą pacien-
tams.

Kalėjimai. Lietuva turėtų inici-
juoti bylą tarptautiniame Hagos tri-
bunole dėl pamatinių žmogaus tei-
sių paniekinimo ir neteisėtos CŽV 
veiklos Europos Sąjungos (ES) 
šalyse, mano „tvarkiečiai“. Kaip 
per spaudos konferenciją pažymėjo 
„tvarkiečiai“, Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV) Senato komiteto 
studijoje dėl Centinės žvalgybos 
valdybos sulaikymo ir tardymo pro-
gramos pateikta informacija apie 
slaptuosius CŽV kalėjimus yra la-
bai reikšminga. Atskleisti neteisėtos 
veiklos aspektai gali turėti tiesiogi-
nių sąsajų su politiniais procesais, 
tuo metu vykusiais mūsų šalyje, bei 
valstybės saugumo karininko Vy-
tauto Pociūno žūtimi kaimyninėje 
Baltarusijoje.

Būstas. Trečią šių metų ketvirtį, 
palyginti su antruoju ketvirčiu, būsto 
kainos padidėjo 1,6 proc., praneša 
Lietuvos statistikos departamentas. 
Daugiausia pabrango ankstesnės 
statybos būstai - 1,9 proc., iš jų 
butai vieno ir dviejų butų namuose - 
6,3 proc., daugiabučiuose namuose 
- 0,7 proc.. Naujos statybos būstai 
pabrango 0,2 proc.. Iš jų butai vieno 
ir dviejų butų namuose pabrango 
1,1 proc., o butai daugiabučiuose 
namuose atpigo 0,1 proc. 2014 m. 
trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2013 
m. trečiuoju ketvirčiu, būsto kainos 
padidėjo 10,1 proc.

Žuvo. Per savaitę - gruodžio 12-
18 dienomis - Lietuvos keliuose ir 
gatvėse žuvo 6 žmonėsi: 5 pėstieji 
ir 1 vairuotojas. Sužeisti 96 žmo-
nės. Lietuvos kelių policijos tarny-
bos duomenimis, iš viso per savai-
tę užregistruoti 89 eismo įvykiai. 
Neblaivūs vairuotojai, pirminiais 
duomenimis, sietini su 2 eismo įvy-
kiais.

Sankcijos. Europos Sąjunga (ES) 
paskelbė naujas sankcijas Krymui. 
Ateityje bus draudžiamos bet ko-
kios investicijos Rusijos aneksuo-
tame pusiasalyje, pranešė Bendrija 
prieš ketvirtadienį Briuselyje pra-
sidėsiantį viršūnių susitikimą. Taip 
pat bus uždraustas prekių eksportas 
energetikos, naftos ir dujų gavybos, 
transporto bei telekomunikacijų 
sektoriams. Nukentės ir turizmo 
paslaugos. Europos kruiziniams 
laivams uždrausta išmesti inkarus 
Krymo uostuose. Sankcijos įsiga-
lios šeštadienį.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Svėdasų senelių globos namai 
sujungti su Burbiškio grupinio 
gyvenimo namais, kuriuose kol 
kas yra trys gyventojai, ir įkurti 
Anykščių socialinės globos namai. 
Svėdasų senelių globos namų di-
rektorė Danguolė Rimavičienė lai-
kinai paskirta Anykščių socialinės 
globos namų direktore, tačiau jau 
dabar aišku, kad tikruoju direkto-
riumi bus kitas žmogus. 

Aukštojo išsilavinimo neturinti 
D.Rimavičienė laikinąja vadove 
paskirta iki sausio 2-osios.

Įkurta direktoriaus darbo vieta
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba ketvirtadienį keliais sprendimais įkūrė 
bent vieną neblogą darbo vietą, direktoriaus...

Tvirtinant Anykščių socialinės 
globos namų direktoriaus parei-
gybinius nuostatus, rajono Tary-
bos nariai įsivėlė į diskusiją apie 
būsimo direktoriaus išsilavinimą. 
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
atstovas rajono Taryboje, būsi-
mas kandidatas į Anykščių merus 
Raimundas Razmislavičius tikino, 
kad reikėtų reikalauti, kad būsimas 
globos namų direktorius būtinai 
turėtų aukštąjį vadybinį išsilavi-
nimą. „Įvedus truputį aukštesnį 
reikalavimą, žiniasklaida neeska-

luotų šios temos.“ – savo motyvus 
dėstė R.Razmislavičius. „Kažin 
ar „Riomerio“ vadybininkas yra 
kažkokia siekiamybė“, – abejojo 
meras Sigutis Obelevičius. „Tvar-
kietis“ jam aiškino, kad vadybinį 
išsilavinimą turi jaunesni žmonės, 
todėl šitaip būtų atvertas kelias 
jaunimui. „Reikia suprasti, kad jūs 
atsiimate kandidatūrą iš merų?“, 
- į tai atsikirto R.Razmislavičiaus 
bendraamžis S.Obelevičius.

Liberalsąjūdietis Lukas Pakeltis 
kalbėjo, kad vertėtų reikalavimų 
kartelę pakelti iki universiteti-
nio išsilavinimo, tačiau ir jo, ir 
R.Razmislavičiaus siūlymui prieš-

taravo posėdyje dalyvavęs Vyriau-
sybės atstovas Utenos apskrityje 
Imantas Ūbražiūnas.

Pasak jo, iš pretendentų rato 
išstumiant kolegijų absolventus, 
būtų įrašytas perteklinis reikala-
vimas, todėl ar tai galima daryti, 
reikėtų konsultuotis su ministerija. 
„Aš norėčiau įrašyti reikalavimą, 
kad būtinai būtų Tėvynės Sąjun-
gos atstovas“, – pajuokavo meras 
S.Obelevičius, tačiau deputatams 
humoras nebuvo juokingas. 

Mat koalicijos partneriai social-
demokratai gerokai profesionaliau 
nei konservatoriai atlieka partinių 
direktorių ugdymo politiką. 

R.Kutkai pagrindinės algos 
koeficientas pakeltas iki 24,5 
(buvo 21,2) bazinės mėnesinės 
algos (BMA, kuris yra 122 litai), 
T.Tuskeniui iki 22,5 (21,4), o 
D.Petrokaitė iki 25,5 (buvo 23,5). 

Rajono biudžetui R.Kutkos atly-
ginimo padidinimas kainuos 6329, 
T.Tuskenio – 2109, D.Petrokaitės 
– 3836 litus per metus.

D.Petrokaitei ir T.Tuskeniui 
algos padidintos be diskusijų, o 
prieš keliant algą bibliotekos di-
rektoriui R.Kutkai, konservatorė 

Direktoriai gyvens geriau
Rajono Taryba ketvirtadienį pasididino atlyginimus trijų savi-

valdybės įstaigų vadovams. Truputį geriau nuo šiol gyventi leista 
Anykščių bibliotekos direktoriui Romui Kutkai, Anykščių menų 
centro direktoriui Tomui Tuskeniui bei Anykščių kultūros centro 
direktorei Dijanai Petrokaitei.

Aldona Daugilytė jautė pareigą 
jį kiek paspausti. „Kai jūs gavote 
aukštą algą, kaip keitėsi darbuoto-
jų atlyginimai?“ – R.Kutkos klausė 
A.Daugilytė. O direktorius politikei 
aiškino, kad jis darbuotojams moka 
tokias algas, kokias reglamentuoja 
teisės aktai. Tada konservatorė di-
rektorių dar tvirčiau spustelėjo: „Ar 
teisybė, kad iš sutaupytų atlyginimų 
biblioteka nusipirko autobusiuką?“ 
R.Kutka patvirtino, kad kaip tik taip 
ir buvo, ir atlyginimas jam buvo pa-
didintas.         -ANYKŠTA

Anykščių rajono taryba ketvirta-
dienį įsipareigojo suteikti garantiją 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.ltŠiukšlės – aukso vertės

uAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ims 650 tūkst. litų paskolą. 
už šiuos pinigus bus perkamas šiukšlių išvežimo automobilis ir 
atliekų konteineriai.

kredito įstaigai dėl savivaldybės val-
domos įmonės UAB „Anykščių ko-

munalinis ūkis“ imamos paskolos.
„Šiukšlių tvarkymas yra viena 

pagrindinių savivaldybės funkcijų. 
Jei komunalininkai neįsigis naujos 
šiukšliavežės, ateis diena, kai nebus 
kuo vežti šiukšles“, - apie niūrias 

ateities perspektyvas rajono Tarybos 
posėdyje kalbėjo meras Sigutis Obe-
levičius. 

Dėl brangios mašinos diskusijų 
rajono Taryboje nekilo. Deputatai 
sprendimą palaikė vieningai. 

Žurnalo „veidas“ – iš Taura-
gnų kilusi, Vilniuje gyvenanti, o 
Anykščių rajono Niūronių kaime 
vasaras leidžianti dešimties kny-
gų autorė Ema Mikulėnaitė. Apie 
ją pasakoja muziejininkas Rai-
mondas Guobis. Skaitytojai galės 
sužinoti, kokias dramas patyrė 
rašytoja ir ką reiškia „prarastieji 
metai“. 

Šiame žurnalo numeryje Sigita 
Pivorienė nagrinėja, kaip jaučiasi 
žmogus, šventes priverstas švęsti 
vienas. Psichologė Kamilė Bi-
tvinskaitė pataria, kai išvengti ka-
lėdinio streso ir kas vagia šventinę 

Prekyboje naujas 
„Aukštaitiško formato“ numeris

Pasirodė šiais metais paskutinis „Aukštaitiško formato“ nume-
ris. jame skaitytojai ras pasakojimus apie užpalius ir Belgiją, pa-
tarimų, kaip ruoštis ir sutikti Kalėdas, ir sužinos, kodėl Visagino 
merė žegnojo pareigūnus.

nuotaiką.
Analitinį straipsnį „Vidutinio 

statistinio mero turtas – trečdalis 
buto Vilniuje“ parašė žurnalistas 
Vidmantas Šmigelskas. Perskaitę 
straipsnį sužinosite, kuris iš Ute-
nos apskrities merų yra turtingiau-
sias  ir kiek savivaldybių tarybose 
yra milijonierių. Taip pat žurna-
listas V.Šmigelskas pasakoja, kaip 
Zarasų taryba posėdžiavo Panevė-
žio apygardos teisme ir kaip Visa-
gino merė Dalia Štraupaitė neturė-
jo ramybės savo bute ir vis turėjo 
žegnotis, mat buvo sekama.

Žurnale taip pat publikuojamas 

išsamus, gausiai iliustruotas pasa-
kojimas apie Utenos rajone esan-
čius Užpalius, kurie turi savo kino 
metraštį ir savo kino naktis. 

Rubrikoje „Stiliaus sufleris“ 
galėsite perskaityti „Aukštaitiš-
ko formato“ redaktorės Gražinos 
Šmigelskienės interviu apie tai, 
kaip skoningai papuošti namus, 
su Lietuvos Floristų asociacijos 
prezidente Ieva Kupčinskiene. 

Psichoterapeutas Olegas Lapi-
nas šį kartą žurnalo puslapiuose 
nagrinėja temą “Apie ką galvoja 
vyrai?“, o žurnalistas Linas Bi-
tvinskas pasakoja, kaip komisarą 
Kęstutį Tubį žvalgai apgavo.

Į „13 klausimų“ žurnale atsako 
Zarasų rajono administracijos di-
rektorius Ramūnas Keršys. 

Žurnalas „Aukštaitiškas forma-
tas“ prenumeruojamas ir platina-

mas visoje Utenos apskrityje, žur-
nalu prekiaujama ir Panevėžyje.

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Svarbiau tai, kas pasakyta
slaptose instrukcijose

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, apie tai, kad savivaldybė 
turi užtikrinti, jog rinkimai vyktų:

„Čia nieko naujo, taip pasakyta 
Konstitucijoje“.

Todėl ir nesate valdančioje
daugumoje...

Antanas ŽEMAITIS, rajono Ta-
rybos narys, apie tai, ar Daujočių 
rinkiminės apylinkės panaikinimas 
nėra kerštas „ne taip“ balsuojan-
tiems rinkėjams:

„Aš, kaip nekerštingas žmogus, 
apie tai net nepagalvočiau“.

Viską geriausiai išmano 
viena vienintelė partija

Lukas PAKELTIS, rajono Tary-
bos narys, apie Daujočių rinkimi-
nės apylinkės panaikinimą: 

„Apie tokį klausimą, kaip rinki-
mų apylinkės naikinimą, reikėjo 
kalbėti su visomis partijomis“.

O juos dar kiti kontroliuojan-
tys. ir taip iki begalybės.

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie piktnaudžiavimą padėti-
mi:

„Dažnai pasitaiko Lietuvoje, kad 
dar reikia kontroliuoti ir kontro-
liuojančius“.

Lygios vyrų ir moterų teisės 
pagal savivaldybę

„Alfrydas SAVICKAS, rajono 
Tarybos narys, teisme dėl jam skir-
tos nuobaudos panaikinimo:

„O iškviesti policiją, kai matai, 
kaip moterys neša maišus – gali-
ma“?

Ech, tie tarybiniai 
prisiminimai...

VILIUS JUODELIS, SAVIVAL-
DYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS, apie piktagalie-
čių bendruomenę:

„Mes jūsų atstovus vežame į už-
sienį kaip pavyzdį“.

Suvokėt savo vietą?

Neįvardinta Piktagalio gyvento-
ja, apie šiukšlių išvežimo mokes-
čius: 

„Valdžia visada save apgins, o 
paprastas žmogelis mokės“.

Stasė PUODŽIŪNIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Kūčių vakarą renkamės 
visa šeima pas mane ar vaikus, 
tik šieno ant stalo būna pagal 
galimybes. Tuomet ir šiaudą 
traukiam, kieno ilgesnis. Ant 
Kūčių stalo būna 12 patiekalų 
iš silkės, žuvies, grybų,obuolių, 
spanguolių. Ir būtinai dalina-
mės kalėdaičiu.

Balys BANYS, Šepetiškių kai-
mo (Anykščių sen.) gyventojas:

- Tradicijų laikomės, kiek 
pamenu, nuo vaikystės. Neįsi-
vaizduoju Kūčių stalo be kalė-
daičio, šližikų, silkės ir žuvies 
patiekalų. Patiekalų būna dvy-
lika, tad anksčiau šeimininkei 
būdavo sunku paruošt Kūčių 
stalą. Bepigu dabar, kai visko 
yra. Tik pinigų turėk.

Danutė PYRAGIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Jeigu būna vaikai ir anūkai, 
prisimenam jaunystę, traukiam 
šiaudą, džiaugiamės, kieno il-
gesnis. Tačiau dažnai būname 
tik dviese, tačiau Kūčių stalą 
padengiame tradiciniais patie-
kalais iš žuvies, silkės, grybų

Be kokių 
tradicijų ir 
patiekalų
neįsivaizduojate 
Kūčių?

Daujotiečius ir kavarskiečius 
apkalbėjo Burbiškyje Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rajono vadovų susitikime su Burbiškio gyventojais burbiškiečiai aiškinosi, kur žadėtos darbo 
vietos, kada bus sutvarkytos miestelio gatvės ir apšvietimas.

Renginio pradžioje Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius džiaugėsi investicijomis į 
Anykščių rajoną, tačiau skundė-
si, jog „biudžeto pinigų užten-
ka tik skylėms užlopyti“. Pasak 
S.Obelevičiaus, Anykščiuose sė-
kmingai atliekama daugiabučių 
renovacija. „Seniūnas už savo 
buto šildymą pirmą šildymo mė-
nesį sumokėjo keturis kartus ma-
žiau nei pernai“, – ranka rodyda-
mas į Anykščių seniūną Eugenijų 
Pajarską renovacijos gėrį iliustra-
vo meras. S.Obelevičiaus teigi-
mu, viena visų ekonominių pro-
blemų priežasčių yra demografinė 
situacija, tačiau, pasak jo, ne tik 
Anykščių rajone žmonių mažėja. 
„Europiečiai tingi – nenori turėti 
daug vaikų“, – kokios gyventojų 
skaičiaus mažėjimo priežastys, 
atskleidė S.Obelevičius.

Meras Bubiškyje už akių ap-
kalbėjo Daujočių gyventojus. 
„Kai veikli bendruomenė, tada ir 
valdžia gera. Daujočių rinkimų 
apylinkė panaikinta, nes nebėra 
kur rengti rinkimus. Dabar ten 
renka parašus, bet galėjo ener-

giją nukreipti bendruomenės 
kūrimui“, – aiškino meras. Vi-
cemeras Donatas Krikštaponis 
išlaikydamas mero paduotą toną 
Bubiškyje apkalbėjo kavarskie-
čius. „Kavarske mums sakė, kad 
kultūros namai netvarkingi, bet 
patys norėjo, kad pirma būtų 
sutvarkytas šaltinis“, – Burbiš-
kio gyventojams susitikimo su 
kavarskiečiais įspūdžiais dali-
nosi vicemeras. D.Krikštaponis 
dar pridūrė, jog Kavarskas nori 
aplinkkelio, na, o SAVIVAL-
DYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS VILIUS JUO-
DELIS džiaugėsi subalansuotu 
rajono biudžetu ir tradiciškai 
vardijo žmonių grupes, kurios 
laiku gaus algas.

Burbiškiečiams keliant savas 
problemas, viena moteris nuro-
dė, kad Klikūnuose nėra van-
dens – vicemeras D.Krikštaponis 
pažadėjo išsiaiškinti. Miestelio 
gyventojai kalbėjo apie gatvių 
apšvietimą ir jų dangos būklę. O 
kai šneka išėjo apie kapinių tvo-
ros perdažymą, šį darbą pada-
ryti buvo įpareigotas Anykščių 

seniūnas E.Pajarskas. Nors gal 
greičiau „ne įpareigotas padary-
ti“, o „įpareigotas įpareigoti“.

Burbiškio senelių namų dar-
buotoja ir viena iš burbiškiečių 
susiginčijo dėl darbo vietų ne-
seniai įkurtuose globos namuo-
se. Pasak burbiškietės, prieš 
atidarant minėtą įstaigą buvo 
žadama, kad vietiniai gyvento-
jai turės kur įsidarbinti, tačiau 
įdarbinti svetimi, atvažiuojantys 
žmonės. O globos namų darbuo-
tojai vardino kūrikus, kurie buvo 
įdarbinti.  

Tradiciškai, kartu su rajono 
vadovais Bubiškyje lankėsi ir 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato pareigūnai. Rajono polici-
jos viršininkas Rimantas Čepulis 
mokė burbiškiečius, kaip per lito 
keitimą į eurą neįkliūti į sukčių 
pinkles. „Jei kas siūlys litus ge-
resniu kursu pakeisti į eurą, tai 
garantuotai bus sukčius“. – aiški-
no pareigūnas. O Anykščių kelių 
policijos poskyrio viršininkas Nė-
rijus Blažys močiutėms sakė, kad 
jos po eglutėmis savo anūkams 
padėtų dviratininkų šalmus.     

Burbiškiečių susirinko panašiai tiek, kiek ir svečių.

Po Anykščių seniūnijos gyvenvietes kartu su rajono vadovais važinėjosi ir Anykščių seniūnas Euge-
nijus Pajarskas (dešinėje).

Autoriaus nuotr.

„Anykštos“ prenumerata – gera dovana
Prenumeratos kuponą – šventišką atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(Nurodykite savo kontaktus ir prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui bus išsiųstas paštu).

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 arba anyksta@anyksta.lt
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Rytis KULBOKAS, filosofas

Tarybų Sąjunga pas mus 
nebegrįš. Bent jau tokia, kokia ji 
įsivaizduojama stereotipiškai – 
komunistai su kailinėmis kepurė-
mis ir su raudonomis vėliavomis. 
Ši realybė jau palaidota visiems 
laikams. Todėl kalbos, kad ir ko-
kios būtų ugningos, apie garbingą 
ar galingą praeitį Tarybų Sąjun-
goje tėra vis labiau senstančių, 
bet tais laikais jaunystę išgyvenu-
sių žmonių nostalgijos praskiestos 
žiupsneliu fantazijos. Nemanau, 
kad ir taip kalbantys, nors truputį 
mąstydami šaltu protu, tiki, jog tie 
jaunystės laikai gali būti sugrą-
žinti. Nemanau. 

Todėl tarybinių simbolių - 
žvaigždžių ir pjautuvų su kūjais 
– demonstravimo draudimai tėra 

žaidimas, skirtas nukreipti dėme-
siui nuo tikrųjų grėsmių. Šie sim-
boliai nebekelia jokios politinės 
grėsmės. Ypač juokingai atrodo, 
kai raudonos žvaigždės užkliūna 
ant Antrojo pasaulinio karo laikų 
karinių mašinėlių modeliukų. 

Kodėl pjautuvai ir žvaigždės 
tėra žaidimas, nors Rusija, kaip 
agresorė, dabar linksniuojama 
visais kanalais? Juk ir pas mus 
politikai stumia įvairius įsta-
tymus, apribojančius pilietines 
teises (drausti rusiškus televizijos 
kanalus, atjungti  vartotojus nuo 
interneto ir telekomunikacijų 
vien policijai įtarus ir pana-
šiai) motyvuodami galimo karo 
su Rusija, ar bent jau „žaliųjų 
žmogeliukų“ pasirodymo grėsme. 
Ne nuo to galo, ponai ir ponios, 
pradedate. Net jei paruoštumė-
te veiksmus prieš „žaliuosius 
žmogeliukus“, šis karas nebūtų 
panašus į Krymo užėmimą. 
Neabejoju, tai būtų visai kitos, 
dar nematytos ir netikėtos formos 
veiksmai. Tam, kad prieš juos 
nebūtų galima pasiruošti. 

Tačiau kodėl simbolių draudi-
mas yra tik žaidimas? Rusija jau 
senų seniausiai nebėra komu-
nistinė valstybė, o vis labiau 
silpstanti komunistų partija jau ir 
pas juos tėra atgyvena, nostalgi-
ja, už kurią balsuoja vis mažiau 

ir mažiau žmonių. Kaip ir pas 
mus, jie laikomi marginalais. 
Dabartinė Rusija – absoliučiai 
kapitalistinė ir išpažįstanti laisvą 
rinką šalis. Tiesa, kaip ir Kinija, 
ji atsisakė kai kurių jai nenaudin-
gų elementų 
šioje sistemo-
je ir prisitaikė 
kapitalizmo 
privalumus 
kuo efektyviau 
išnaudoti. Jei 
Rusija oku-
puotų Lietuvą, 
nebebūtų 
jokių kolekty-
vizacijų ir esminių turtų perskirs-
tymų. Juk ideologijos iš esmės 
nebesiskiria. Rusų istorikas Igo-
ris Buničius knygoje „Partijos 
auksas“ teigia ir net pagrindžia, 
kad pati Tarybų Sąjungos valdžia 
atsisakė socializmo ir pasuko į 
kapitalizmą. Tai partijos viršū-
nėlei turėjo garantuoti geresnį ir 
turtingesnį gyvenimą. Kad prisi-
taikyti prie kapitalizmo, partijos 
veikėjų artimų žmonių vardais 
buvo kuriamos bendrovės, kurios 
turėjo garantuoti jiems sotų 
gyvenimą naujoje sistemoje. 

Kas išnyktų atėjus rusui? 
Dingtų laisvas keliavimas po 
Europos Sąjungą. Bet gal todėl ir 
reikia mūsų šalyje „nuleisti krau-

ją“, kad neliktų galinčių prie-
šintis okupacijai darant viską, 
kad valstybę paliktų kuo daugiau 
darbingų, galinčių priešintis ir 
neabejingų žmonių? 

Sakote, tai sąmokslo teorijos? 
Bet kaip tada 
paaiškinti, kad 
pas mus iškilę ir 
didelę dalį įmo-
nių tiesiogiai ir 
netiesiogiai valdo 
tie patys žmonės, 
kurie tarybiniais 
laikais darė 
karjeras? Kodėl 
tie patys žmonės, 

kurie buvo atsakingi už komunizmo 
statybas, valdo ir dabar? Anykš-
čiuose tai ypač matosi. Gal jie 
persiorientavo, pripažino tarnavę 
neteisingumui ir viešai atgailauda-
mi kibo kurti anykštėnams geresnį 
gyvenimą? Labai abejoju. Bent 
jau negirdėjau. Tik, kad „niekas 
neklausė“, „griovėme komunizmą 
iš vidaus“, „ėmė geriausius vyrus“. 
Juk jie iš tiesų politinių pažiūrų 
neišdavė – jie, kaip ir motininės 
partijos Rusijoje nariai, persio-
rientavo į kapitalizmą ir sukaupė 
nemažus turtus arba bent jau tapo 
įvairių įstaigų vadovais.

Jei I.Buničiaus svarstymai 
teisingi, tai taip ir turėjo nutik-
ti. Kitaip atsakykit, iš kur pas 

užkietėjusius komunistus atsirado 
pinigai kurti savo verslams ir taip 
greitai adaptuotis prie naujos 
sistemos, išstumiant ideologinius 
sąjūdiečius – rezistentus (iš tautos 
entuziazmo jų buvo atsiradę svar-
biuose postuose) neįmanoma. Ko-
kiais kitais būdais jie vėl iškopė į 
politikos viršūnes? Jau vien kiek 
Anykščiuose įstaigų ar savivaldy-
bei pavaldžių padalinių vadovų 
karjeras pradėjo ir sėkmingai 
plėtojo komunistų partijoje?

Kad ir kaip nesinori tuo tikėti, 
bet peršasi nuomonė, jog, jei 
kiltų karas ar kažkokie naujos 
formos mums netikėti neramu-
mai, partinė valdžios vyrų narys-
tė komunistų partijoje, galimai 
gauti pinigai startui naujoje 
politinėje sistemoje ir ryšiai su 
KGB būtų plano, įvykių, išlaukto 
momento dalis. 

Tai yra pati didžiausia grėsmė 
mūsų laisvei. Ne rusiški tele-
vizijos kanalai, ne raudonos 
žvaigždės ar pjautuvas su kūju. 
Juo labiau, bent Anykščių rajono 
atveju, matant kaip įtartinai įsi-
šaknijęs KGB voratinklis ir kaip 
viena jo atšaka stumia kitą, kyla 
mintys, jog visa tai yra kažkieno 
koordinuojama. Tie, kurie buvo 
„šventi“ anais laikais, regis, ir 
dabar nepajudinami. Ar tai tik 
atsitiktinumas?

...Tai partijos viršūnėlei 
turėjo garantuoti geresnį ir 
turtingesnį gyvenimą. Kad 
prisitaikyti prie kapitaliz-
mo, partijos veikėjų artimų 
žmonių vardais buvo kuria-
mos bendrovės...

...Baigdamas mokyklą 
japonas tam, kad mokėtų 
skaityti ir rašyti turi mokėti 
maždaug 2000 hieroglifų, 
tačiau ir tai negarantuoja, 
kad jie galės perskaityti...

Vakarą pradėjo pasakojimu 
apie Japonijos kultūrą, tradici-
jas Japonijos ambasados atstovė 
Keiko Nakata. Ji trumpai išdėstė, 
kuo savita Japonijos kultūra, kuo 
pasižymi Japonijos gyvenimas ir 
kas išlikę šioje šalyje iš senų lai-
kų ir kaip moderniame gyvenime 
sugyvena tradicijos ir robotai hu-
manoidai. Keiko Nakata pasakojo 
ir apie sportą, ji paminėjo, kad be 
japoniškų sporto šakų populiarios 
ir visame pasaulyje pripažintos, 
pavyzdžiui, Japonijos moterų fut-
bolo rinktinė yra tapusi pasaulio 
čempione. Anykštėnus sudomino 
pasakojimas apie robotus huma-
noidus, kurie kuriami Japonijoje. 
Pasirodo, japonai pirmieji paga-
mino vaikštantį robotą, panašų į 
moterį, o jam parinko vidutinius 
jaunos japonės moters duomenis. 
Robotas yra 158 centimetrų ūgio 
ir 43 kilogramų svorio. Paklausta 
apie Lietuvą, viešnia sakė, kad iš 
pradžių galvojo, kad čia labai šalta, 
bet prisipažino mėgstanti lietuviš-
ką virtuvę ir randa daug lietuvių ir 
japonų panašumų. „Lietuviai, kaip 
ir japonai, yra drovi tauta, nemėgs-
tanti daug kalbėti“,- sakė labai ku-
kliai visą vakarą atrodžiusi Keiko 
Nakata.

Renginio metu buvo pristatyta 
Vytauto Didžiojo universiteto Azi-
jos studijų centro vadovo, politi-
kos mokslų daktaro Dr. Aurelijaus 
Zyko knyga „Japonijos spalvos ir 
skoniai“. 

Autorius Japonijoje praleido 
ketverius metus, studijuodamas 
prestižiniuose universitetuose, at-
liko mokslinius tyrimus, išleido 
mokslinių darbų užsienio kalbo-

Tarp japonų ir lietuvių mato 
panašumų

Trečiadienį Anykščių menų centre vyko renginys apie japoni-
jos kultūrą, tradicijas, estetiką ir ryšius su Lietuva. Anykštėnai 
sužinojo, kiek sveria vidutinė japonė, o patys domėjosi, koks nusi-
kalstamumas Japonijoje ir ar tikrai vaikams iki mokyklos viskas 
leidžiama.

mis. Kadangi puikiai moka japonų 
kalbą, Japonijos imperatoriškosios 
šeimos vizito Lietuvoje metu ver-
tėjavo Jos Didenybei imperatorie-
nei Mičiko.

A.Zykas pasakojo, kaip atvyko į 
Japoniją. Jis sakė, kad tiesiog no-
rėjo išmokti visai nežinomą kalbą 
ir Kaune aptiko rusų-japonų kalbų 
žodyną, nuo to prasidėjo jo studi-
jos. Japonija, A.Zyko teigimu, jam 
tapusi tokia artima, kad jis laiko ją 
antrąja tėvyne. Autorius pasakojo, 
kad viešėdamas Japonijoje vėl su-
sitiko su draugais, su kuriais mokė-
si, ilgai kalbėjo su venesueliečiu, 
kuris nusprendė likti Japonijoje. 
„Priėjom išvados, kad nė vienas iš 
mūsų nėra laimingas. Širdis tarsi 
padalinta ir ji niekada nesusijungs. 
Tai globalaus 
pasaulio pra-
keiksmas – bū-
damas Lietu-
voje pasiilgstu 
Japonijos, Japo-
nijoje pasiilgstu 
Lietuvos“,- kaip 
gimė knyga ir 
kaip jaučiasi 
pats pasakojo A.Zykas.

Autorius kalbėjo, kad siekė pri-
statyti Japoniją per skonį, todėl 
kiekvienas jo knygos skyrius va-
dinasi patiekalų vardais. Knyga 
prasideda patiekalu „Bulvių salo-
tos“, A.Zyko teigimu, labiausiai 
panašiu į lietuvišką maistą, būtent, 
į vadinamąją „baltą mišrainę“, o 
baigiasi patiekalu, kuris Japonijo-
je valgomas kasdien 3 kartus per 
dieną „Miso sriuba“( misoshiru). 
Tai yra tradicinė japoniška sriu-
ba, gaminama iš sultinio (dashi) ir 

fermentuotos sojų pupelių pastos 
miso. Miso sriuba būna sūroka, 
ryškiausią skonį jai suteikia miso 
pasta, o papildomus - likusios su-
dėtinės dalys. Pasak jo, miso sriu-
ba yra užbaigiamas maisto ritualas. 
„Įsivaizduokit, šią sriubą patiekia 
7 dienas per savaitę, 3 kartus per 
dieną, bet patys japonai sako, kad 
nėra vienodos miso sriubos. Kai 
pradedi skirti miso sriubos skonį, 
imi pažinti japonišką kultūrą“,- pa-
sakojo A.Zykas.

Svečiai kvietė anykštėnus už-
duoti klausimus, į kuriuos atsakė 
bendromis pastangomis. Vieni iš 
svarbiausių buvo susiję su japo-
nų kalba. A.Zykas sakė, kad išties 
japonų kalba yra labai sudėtinga 
(Keiko Nakata sakė, kad lietu-
vių kalba dar sudėtingesnė,- red.
past.), bet jos sudėtingumą sudaro 
ne tik tai, kad sudėtinga gramatika 
ir reikia mokėti daug hieroglifų, 
bet ir tai, kad kiekvienas iš hie-
roglifų turi 15 skirtingų skaitymo 
būdų. „Baigdamas mokyklą ja-

ponas tam, kad 
mokėtų skaity-
ti ir rašyti turi 
mokėti maž-
daug 2000 hi-
eroglifų, tačiau 
ir tai negaran-
tuoja, kad jie 
galės perskai-

tyti. Kartais klausdavau japonų, 
kaip perskaityti vieną ar kitą daly-
ką, jie tik purtydavo galvas: „Ne-
žinau“. Ypač jei tai būna vardai ir 
pavardės.“,- pasakojo A.Zykas. 
Svečiai į anykštėnų klausimus at-
sakinėjo po truputį daužydami vy-
raujančius stereotipus. „Manoma, 
kad japonų interjeras tai didelis 
kambarys ir mažai daiktų, kažkur 
stovi ikebanos puokštė. Tačiau re-
alybė kitokia, 90 procentų japonų 
gyvena daugiabučiuose, baldų iš-
ties nėra, viskas dedama į sienines 

spintas. Paprastai tas pats kamba-
rys yra ir valgomasis, ir miegama-
sis, o įsigydamas daiktą japonas 
tiksliai žino, kur jis bus padėtas, 
nes jeigu netilps, bus blogai“,- pa-
sakojo A.Zykas.

Anykštėnai klausinėjo apie vaikų 
auklėjimą, mokyklas, moterų pa-
dėtį ir nusikalstamumą Japonijoje. 
„Japonija yra viena iš saugiausių 
pasaulio šalių, ten nėra jokios agre-
sijos – niekas neužpuls, neapvogs, 
šalis neturi armijos, labai taiki vi-
suomenė“,- sakė A.Zykas. Keiko 
Nakata pasakojo, kad organizuotas 
nusikalstamumas, vadinamieji ja-
kudzos, Japonijoje, kaip ir kitose 
šalyse, yra, tačiau jie gyvena savo 
gyvenimą ir yra atskirti nuo visuo-
menės. „Jei esi jakudza, tai pavojų 
patirsi“,- sakė Keiko Nakata.  

Anykštėnai domėjosi, kokia yra 

socialinė atskirtis ir išgirdo, kad 
jos praktiškai Japonijoje nėra. „Ja-
ponija siekė auginti vidurinę klasę. 
Šiandien praktiškai visa Japonija 
– vidurinė klasė. Gali būti direkto-
rium, gali būti darbininku, pajamos 
bus daugmaž vienodos“, - kalbėjo 
A.Zykas. 

Svečiai pažymėjo, kad japonai 
išties yra viena iš uždariausių vi-
suomenių, jie sunkiai kaip savus 
pripažįsta svetimšalius. „Didžiau-
sias mano pasiekimas Japonijoje, 
kad turiu savo japonišką šeimą, o 
mano japoniška mama kasmet at-
vyksta aplankyti. Be to, skiriu ir 
savo mamos miso sriubos skonį“, 
- apie tai pasakojo A.Zykas. 

Susitikimas su svečias truko apie 
pusantros valandos, į susitikimą 
susirinko beveik pilna Sakralinio 
centro salė. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Japonijos ambasados atstovė Keiko Nakata ir Azijos studijų cen-
tro vadovas Aurelijus Zykas anykštėnams pristatė Japoniją. 

Autoriaus nuotr. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.
9.15 „Aviukas Šonas“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklope-
dija. 
10.30 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 4 s. 
„Mergaitė su degtukais“. 
11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 „Puaro 11“. N-7
14.00 Rūtos Meilutytės šei-
mų plaukimo turnyras.
15.00 „Pranciškus - popie-
žius iš Naujojo pasaulio“.
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“.
18.00 Keliai.Mašinos.
Žmonės. (k).
18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
19.30 Pasaulio panorama. 
19.55 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 Legendos.
22.00 „Lilehameris“. N-7 
0.30 Auksinis protas (k).
1.40 „Puaro 11“ (k). N-7 
3.15 Pasaulio panorama (k).
3.40 Savaitė (k). 
4.05 Svajonę turiu (k).
5.20 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota, k).

 
6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Nenugalimieji II“. 
7.20 „Agentas Šunytis“. 
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“.
8.10 „Vėžliukai nindzės“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Elfas“.
12.05 „Tuščias čekis“. 
14.10 „Mano puikioji auklė“.
14.45 „Didingasis amžius“. 
N-7
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos balsas. 
23.00 „Įstatymus gerbiantis 
pilietis“. S
1.10 „Baisūs nusikaltimai“. 
N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys“. N-7 
7.30 „Smurfai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Monstrų vidurinė 
mokykla. Kodėl mergaitės 
įsimyli?“. N-7 
9.30 Sportuok su mumis.  
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Daktaras Dolitlis 2“.
13.10 „Išsinuomokit vaiką!“.  
15.05 „Įsivaizduok tai“. N-7
17.20 Ekstrasensai tiria. N-7
18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 Lietuvos talentai 
2014. 
22.00 „Skundikas“. N-14

0.15 „Mulas“. N-14
2.05 „Elitinis būrys“. N-7 

7.00 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7 
8.00 Pirmas kartas su 
žvaigždė (k). N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 
11.52 Nacionalinė loterija.  
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“. N-7
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7
17.00 „Bosas“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. 
N-7 
19.00 „Per aukštas skrydis“. 
N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. 
N-14
23.00 „300“. N-14 
1.20 Bamba TV. S

6.45 „Kinų virtuvė su Goku“ 
(k). 
7.15 „Bučiuotis, vesti, veng-
ti?“ (k). N-7
7.45 „Nuotakos siaubūnės“. 
8.40 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7
10.30 „Kovos gamtoje“. 
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir 
įdomybės“. 
12.00 Gordono Ramzio 
Kalėdų vaišės.
14.00 „Superauklė“. N-7 

15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Darbščiosios gražuo-
lės“. N-7
16.35 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7 
19.05 „Nustebink mane“. 
21.00 „Mergina, kuri žaidė 
su ugnimi“. N-14 
23.00 „Pjūklas 6“. S
0.40 „Darbščiosios gražuo-
lės“ (k). N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014. 
9.50 „Krepšinis, krepšinis, 
krepšinis“ (k). 
10.00 Septynios Kauno 
dienos. 
10.30 Didžioji Lietuva. 
Lietuvių kalbos istorija (k). 
11.00 Kasdienybės aitvarai.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių 
valanda.  
12.45 Linksmoji knyga.  
13.10 Mūsų miesteliai. 
Vilkija. 2 d.  
14.00 Šventadienio mintys.  
14.30 Opera „Kristijonas“.  
16.15 „Sabas“. 
17.15 Dizainas.  
18.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k).  
18.15 Rusų gatvė (subti-
truota). 
18.45 N. Jonušaitės knygos 
pristatymas. 
20.00 Lietuvos mokinių 
meninio skaitymo konkurso 
laureatų koncertas. 2014 m. 
22.30 „Viskas bus gerai“ (k). 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Džiazo muzikos va-
karas.  
0.30 Ovidijaus Vyšniausko 
koncertas.

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Šefas rekomenduoja. 
10.45 KK2 (k). N-7 
12.05 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Dviračio šou (k).  
14.00 Valanda su Rūta (k).  
15.35 24 valandos (k). N-7 
16.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“.  
17.15 Arčiau mūsų (k).
17.45 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k). 
18.15 Nuo...Iki.. (k). 
19.10 Mes pačios.  
19.40 „Alfa“ savaitė. 
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
21.00 „Keliautojo atmintinė“. 
22.00 „Ekstremalus kontak-
tas“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7 
23.25 Ne vienas kelyje (k).
23.50 24 valandos (k). N-7 
0.50 KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo... Iki... (k).  
2.20 Yra kaip yra (k). N-7 
3.20 KK2 (k). N-7 
4.50 Yra kaip yra (k). N-7

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio ir 
vaikų Kalėdos. 
11.00 „Kovotojai nindzės“. 
N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7

12.30 „Simpsonai“.
13.00 Džeimio Oliverio ir 
vaikų Kalėdos.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Pragaro kelias“. N-7 
16.00 „Tornadų persekioto-
jai“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas“. N-7
21.30 „Gatvės vaikai“. N-14
22.00 „Po kupolu“. N-14
23.00 „Helovino linksmy-
bės“. N-7
0.40 „Liusės Kejes legen-
da“. N-14

7.40 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7  
8.45 Kitoks pokalbis.
9.45 Pradėk nuo savęs. 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 Vantos lapas. N-7 
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Mūsų miškai. 
12.00 Pasaulis nuostabus.
12.30 VMG kulinarinis žur-
nalas. 
13.30 „Laukinis pasaulis“. 
14.00 „Air America“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios.
17.30 Šeima- jėga! 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 Kaimo diena.
21.33 „24/7“. 
22.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14 
23.30 „Paramedikai“. N-14 
1.50 „24/7“. 
2.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 13“ 
(k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Meilė aplanko per 
Kalėdas“. N-7
12.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas.(k).
13.00 „Džeronimas“.
13.30 „Mažasis princas“. 
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas 
13“. N-7
17.10 „Didysis Gregas 4“. N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 Svajonę turiu.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Šventinis koncertas 
„Chanukos šventė“. 
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Šventinis koncertas 
„Chanukos šventė“. 
22.50 Vakaro žinios. 
23.15 Dabar pasaulyje. 
23.45 „Pranciškus - popiežius 
iš Naujojo pasaulio“ (k).
0.45 „Senis“. N-7 
1.45 Laba diena, Lietuva (k)
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.15 Šventinis koncertas 
„Chanukos šventė“. (k).
5.30 Mokslo ekspresas (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Tomo ir Džerio nuoty-

kiai“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Turtuolis Ričis“ (k). 
10.45 „Milijonas šventinių 
lempučių“ (k).
12.35 „Padangių ereliai“ (k). 
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7  
20.25 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.10 „Gyvatės akys“. N-14
0.15 „Judantis objektas“. N-7
1.05 „Nikita“. N-7
2.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.25 „ Kvaišų šeimynėlės 
Kalėdos“.   
9.30 „Kalėdų Kupidonas“. N-7 
11.15 „Vienas namuose 3“. 
N-7
13.30 „Vėžliukai nindzės“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 VIRAL’as. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7 
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Lemtingas atsitiktinu-
mas“. N-7 
0.00 „Dvylika kalėdinių pasi-
matymų“. N-7
1.45 „Pamišęs dėl tavęs“. 

N-14
 

6.10 Sveikatos ABC.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Bosas“ (k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7  
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Šeimynėlė“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7 
21.30 „Karštis“. N-14
1.00 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
3.00 Bamba TV. S 

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
8.35 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“. 
9.25 „Striksės“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“.

10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Žvilgsnis į ateitį“. 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Nematomas žmogus“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Kosmoso kaubojai“. 
N-7
23.20 „Detektyvė Rizoli“. N-7
0.15 „Begėdis“. N-14
1.15 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 4 s. 
„Mergaitė su degtukais“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Šventadienio mintys.  
12.15 Muzika gyvai (k). 
14.15 „Malonė“ (k). 
15.05 Mokslo sriuba (k). 
15.20 Arti. Toli. (k). 
16.00 Gimtoji žemė.  
16.25 Girių horizontai.  
16.50 Kaimo akademija. 
17.20 Neskubėk gyventi.  
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Rusų gatvė (k). 
18.30 Septynios Kauno die-
nos (k). 
19.00 LRT Kultūros akade-
mija.  
19.45 Durys atsidaro.  
20.15 „Viskas bus gerai“.  
20.45 Linija, spalva, forma. 
21.30 Europos tautų istorija 
Klaipėdos krašte.  
22.00 „Adlono viešbutis. 

Šeimos istorija (k). N-7 
23.40 „Achilo kulnas“ (k). 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dėmesio centre. 
0.45 Kultūros savanoriai (k). 
1.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Sekmadienio rytas. 
7.10 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7
8.00 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Mes pačios. 
9.30 Žinios.
10.00 „Alfa“ savaitė (k).
10.25 Sekmadienio rytas (k).
11.20 24 valandos. N-7 
12.20 Valanda su Rūta (k). 
13.50 Mes pačios (k).
14.15 Autopilotas (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 „Alfa“ savaitė (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Medikopteris“. N-7
11.00 Stačia galva. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7
16.00 „Ieškotojas“. N-7 

17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Akcentas“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“.
23.00 „Kukurūzų vaikai.
Aizeko sugrįžimas“. S
0.45 „Kartą laukiniuose vaka-
ruose“. N-7 

7.25 Namų daktaras.  
8.00 Vantos lapas. N-7 
8.30 Mūsų miškai. 
9.00 Šiandien kimba. 
9.30 Kitoks pokalbis.  
10.30 Nuoga tiesa. N-7 
11.30 Pasaulis X. N-7 
12.30 „24/7“. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Gurmaniškos šventės.
18.45 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“. N-7
19.50 „Aš - Wolfas 
Messingas“. N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.55 Didysis pasivaikščio-
jimas. 
23.55 „Kulinaras“ N-7 
0.55 Reporteris. 
1.30 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 
12“ (k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Meilė aplanko per 
Kalėdas“. N-7
12.45 Mokslo ekspresas 
(k).
13.00 „Džeronimas“.
13.30 „Tatonka ir mažieji 
draugai“. 
13.45 „Džiunglių knyga 1“.
14.00 Laba diena, 
Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas 
13“. N-7
17.10 „Didysis Gregas 4“. 
N-7 
18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą).
18.50 „Meilė kaip mėnu-
lis“.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Specialus tyrimas. 
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas.
22.15 Durys atsidaro. 
22.50 Vakaro žinios.
23.15 Dabar pasaulyje. 
23.45 Istorijos detektyvai 
(k).
0.45 „Senis“ (k).
1.45 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.40 Stilius (k). 
4.30 Specialus tyrimas 
(k). 
5.20 Duokit šansą (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“. 
7.25 „Keista šeimynėlė“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.50 „Tuščias čekis“ (k). 
10.55 „Elfas“ (k).
12.55 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.
13.25 „Keista šeimynėlė“. 
13.55 „Katino Leopoldo 
kerštas“. 
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Armagedonas“. N-14
1.10 „Nikita“. N-7
2.05 Sveikatos ABC.

6.35 Teleparduotuvė. 
6.50 „Simpsonai“. N-7 
7.50 „Sofija I. Kartą gyve-
no princesė“. 
8.50 „Meilė Kalėdoms“. 
10.40 „Įsivaizduok tai“. 
N-7 
12.55 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“.  
13.30 „Vėžliukai nindzės“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7 
20.30 „Pasmerkti“. N-7 

21.00 VIP. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
22.10 „Monako princesė“. 
N-7 
0.10 „Sėkmingosios 
Kalėdos“. N-7
1.55 „Lemtingas atsitikti-
numas“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 Naktis ir diena (k). 
N-7 
9.00 „Per aukštas skrydis“ 
(k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodo-
me“ (k). N-7
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(k). N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Detektyvė 
Džonson“. N-7
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Guru“.
23.45 „Gyvi numirėliai“. 
N-14 
0.40 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
2.40 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).

7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“.
8.35 „Įspūdingasis žmo-
gus-voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“.
9.25 „Striksės“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Gyvenimas sapne“. 
N-7 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmo-
gus“.
16.30 „Linksmieji žvėre-
liai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Laiko gijos“. N-14
22.30 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7 
23.25 „Begėdis“. N-14
0.25 „Arti namų“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklope-
dija.  
8.35 „Mažasis princas (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Septynios Kauno 
dienos (k).
12.15 N. Jonušaitės kny-
gos pristatymas (k). 
13.30 Mūsų miesteliai. 
Vilkija. 2 d. (k). 
14.25 Gimtoji žemė.  
14.50 LRT Kultūros aka-
demija (k). 
15.35 Arvydas Sabonis. 
Istoriniai kadrai (k). 

16.30 „Namelis prerijose“ 
(k). 
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas.  
18.15 „Saulės dovanos“. 
18.45 Gera pasaulio mu-
zika.  
20.45 Istorijos detektyvai.  
21.30 Naktinis ekspresas.  
22.00 „Lilehameris 2“ (k). 
N-7 
0.15 Panorama (k). 
0.45 Dėmesio centre.  
1.00 Linija, spalva, forma 
(k). 
1.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Nuo...Iki... (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2 (k). N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).
  

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Medikopteris“. N-7 
11.00 „Ieškotojas“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7 

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenk-
tynės“. N-7
16.00 „Ieškotojas“. N-7 
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Kietas riešutėlis“. 
N-14
0.20 Europos pokerio 
turas.
1.20 „Gimę mylėti“. N-14
3.30 „24 valandos“. N-14

7.10 Reporteris.  
7.55 „Kulinaras“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 „Spąstai tėčiui“.  
13.30 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“.  N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris. 
18.45 „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“. 
N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris. 
22.55 Nusikaltimas ir 
bausmė. N-14
23.55 „Kulinaras“. N-7 
0.55 Reporteris. 
1.30 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro (k). 
6.40 Bėdų turgus.  
8.40 „Sniego senis ir 
Sniego šuo“. 
9.10 „Petia ir Vilkas“. 
9.50 „Pinokis“. 
11.00 „Šunų ABC“. 
12.00 „Bebriuko nuoty-
kiai“. 
13.30 Mes kartu su Antanu 
Šabaniausku. 
15.25 „Ani Klaus atvyksta 
į miestą“. 
17.10 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą).  
18.35 Koncertas „Po an-
gelo sparnu“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. HD. 
20.55 Loterija „Perlas“. 
21.00 Bernelių šv. Mišių 
tiesioginė transliacija iš 
Vilniaus Arkikatedros. 
22.30 Kalėdų šv. Mišios 
iš Vatikano šv. Petro 
Bazilikos.  
0.10 Koncertas „Baltu šv. 
Kalėdų keliu“. 
1.05 Koncertas „Po angelo 
sparnu“ (k). 
2.30 „Riešutų duona“. 
3.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
4.30 Svajonę turiu (k).

6.00 Labas vakaras, 
Lietuva (k.).  
6.40 „Smalsutė Dora“. 

7.05 „Asteriksas ir vikin-
gai“. 
8.25 „Tomas ir Džeris su-
tinka Šerloką Holmsą“. 
9.20 „Smurfai. Kalėdų 
giesmė“. 
9.50 „Haris Poteris ir 
Išminties akmuo“. N-7 
12.45 „Denis - grėsmė 
visuomenei“. 
14.40 „Kalėdų istorija 2“. 
N-7 
16.20 „Didžiosios motu-
šės namai. Obuolys nuo 
obels“. N-7 
18.30 Žinios. 
19.00 Valanda su Rūta. 
Kūčios.  
21.00 Koncertas „Balso 
deivės“. 
22.30 „Princesės dieno-
raštis“. 
0.45 „Keista Bendžamino 
Batono istorija“. N-7

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Barbės Kalėdų gies-
mė“. 
8.40 „Išlaisvinti Vilį“. 
10.55 „Visai kaip tikra“.  
12.45 „Spaidervikų kroni-
kos“. N-7 
14.40 „Lobių planeta“. N-7 
16.30 „Vakaro pasakoji-
mai“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Žvagulio kūčios.  
20.00 „Hobitas. Nelaukta 
kelionė“. N-7 
22.05 Filmo pertraukoje – 
„Vikingų loto“.  
23.25 „Dangaus karalys-
tė“. N-14 
2.10 „Monako princesė“. 
N-7

 

6.30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
7.40 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
8.40 „Šeimos šventė“. N-7 
10.25 „Alfa ir Omega“. 
12.00 38-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festi-
valis. 
14.20 Su meile, Merūnas.  
15.55 Auksiniai svogūnai 
2013.  
19.10 „Stipruolis Santa“. 
21.10 „Baisiausia mano 
gyvenimo savaitė. 
Kalėdos“. N-7 
23.05 Aleksandro 
Ivanausko-Faros gimtadie-
nio koncertas. 
1.20 „Raudonkepuraitė“. 
N-7 
3.25 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k). 
7.45 „Linksmieji žvėreliai“.
8.10 „Ogis ir tarakonai“.
8.35 „Įspūdingasis žmo-
gus-voras“. 
9.00 „Teisingumo lyga“.
9.25 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Laiko gijos“ (k). 
N-14 
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Nematomas žmo-
gus“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėre-
liai“.

17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Naktis Rodantėje“. 
N-7
22.50 „Artistas“. N-7
0.45 „Arti namų“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklope-
dija. 
8.35 „Tatonka ir mažieji 
draugai“ (k). 
8.50 „Džiunglių knyga 1“ 
(k).  
9.00 Vaikų klubas. Kūčios 
ir jų tradicijos.  
9.30 „Namelis prerijose“ 
(k). 
10.25 „Mergaitė su degtu-
kais“.  
11.00 Naktinis ekspresas 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Karališkųjų rūmų 
muzika.  
13.00 Kultūros savanoriai.  
13.30 ...formatas.  
13.45 Prisiminkime.  
14.00 „Tyli naktis“. 
16.05 Amžinybės keliu. 
Vyskupas Jonas Viktoras 
Kalvanas.  
17.00 Šv. Mišios. Kalėdų 
pamaldos iš Vilniaus evan-
gelikų liuteronų bažnyčios.  
18.30 „Riešutų duona“. 
19.40 „Vilties piligrimai“. 
21.00 Koncertas „Kūčių 
vakarą“.  
21.45 „Edis“. 
23.30 Panorama (k). 
23.50 Koncertas „Kur balti 
keliai“.

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Šefas rekomenduoja 
(k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
17.15 Dviračio šou (k).  
17.45 Sekmadienio rytas 
(k).  
18.40 24 valandos (k). N-7 
19.40 Valanda su Rūta (k).  
21.05 Mes pačios (k).  
21.30 Yra kaip yra (k). N-7  
22.30 KK2 (k). N-7  
23.15 Nuo... Iki... (k).  
0.00 KK2 (k). N-7 
0.40 Yra kaip yra (k). N-7  
1.35 Dviračio šou (k).  
2.05 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
2.35 Yra kaip yra (k). N-7  
3.30 KK2 (k). N-7 
4.10 Dviračio šou (k).  
4.40 Apie žūklę (k).  
5.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Medikopteris“. N-7 
11.00 „Ieškotojas“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 „Nepaprastos lenk-
tynės“. N-7 
16.00 „Ieškotojas“. N-7
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Kietas riešutėlis 2“. 
N-14
0.00 „Maiklo Bublė 
Kalėdos“.
1.00 „Anarchijos vaikai“. 
N-14
23.35 Europos pokerio 
turas. S
1.50 „24 valandos“. N-14

7.10 Reporteris. 
7.55 „Kulinaras“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Laukinis pasaulis“. 
N-7 
10.30 „Kalėdų bičiulis“. 
12.20 „Pamišę dėl eglu-
čių“. 
14.20 „Mis Pasaulis“. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Mis Pasaulis“ 
(tęs.).  
17.00 Žinios. 
17.20 „Mis Pasaulis“ 
(tęs.).  
18.00 Žinios. 
18.25 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink!  
18.30. „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“. 
N-7 
20.30 „Ten, kur širdis“. N-7 
23.15 „Vivere. Andrea 
Bocelli“.  
1.25 „Kalėdų bičiulis“.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
6.40 Bėdų turgus.  
7.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
8.40 „Džeronimas“. 
9.10 „Spaikas“. 
9.50 „Pinokis“. 
11.00 „Šunų ABC“. 
12.00 „Keisčiausios 
Kalėdų eglutės“. 
13.00 Urbi et Orbi. 
Kalėdinis popiežiaus 
sveikinimas Miestui ir 
Pasauliui.  
13.30 Koncertas „Aš gal-
voju”.  
15.25 „Kalėdų vaidini-
mas“. 
17.10 Gyvenimas.  
18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą).  
18.35 Auksinis protas.  
20.10 Kalėdinis interviu 
su Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.50 Svajonę turiu.  
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Svajonę turiu.  
23.00 „Santa“. N-7 
0.55 Stasio Povilaičio 
jubiliejinis koncertas „50 
metų scenoje“.  
2.45 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (k). 
3.35 Gyvenimas (k). 
4.25 Auksinis protas (k). 

5.55 „Beilio nuotykiai. 
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Kalėdų didvyris“. 
7.30 „Matilda“. 
9.20 „Tomas ir Džeris. 
Pasaka apie Spragtuką“. 
10.15 „Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys“. N-7 
13.20 „Denis - grėsmė 
visuomenei. Nuotykiai 
tęsiasi“. 
14.50 „Nelydimi nepilna-
mečiai“. 
16.35 „Prekybos centro 
kietuolis“. N-7 
18.30 Žinios. 
19.00 Jubiliejinės Auksinio 
dueto Kalėdos.  
21.40 „Pagirios Las 
Vegase“. N-7 
23.45 „Smagios Haroldo ir 
Kumaro Kalėdos“. N-14 
1.25 „Prekybos centro 
kietuolis“ (k). N-7

6.55 Teleparduotuvė.  
7.10 „Kaip inspektorius 
Gadžetas Kalėdas išgel-
bėjo“. 
7.35 „Niko. Kelias į 
žvaigždes“. 
9.10 „Išlaisvinti Vilį 2“. 
11.05 „Cirque du Soleil. 
Visatos pakrašty“. N-7 
12.50 „Gražuolė ir pabai-
sa“. N-7 
15.00 „Pelenė“. 
16.35 „Legendos susivie-
nija“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.05 „Pono Poperio pin-
gvinai“. 
21.00 „Kaip pavogti žmo-
ną“. N-14 
22.50 „Kinų zodiakas“. 
N-7 
1.10 „Tyli naktis“. S 

2.45 „Meilė Kalėdoms“.

6.45 „Įkaitas medyje“. N-7 
8.30 „Kalėdos stebuklų 
šalyje“. 
10.30 Slaptasis agentas 
barsuko išsaugojimo ope-
racijoje.  
12.20 Policijos Angelų 
sargų dienos koncertas.  
14.00 Sveikinimų koncer-
tas.  
16.30 Irena Starošaitė ir 
Žilvinas Žvagulis. 20 metų 
scenoje. 
18.05 „Trys didvyriai. 
Tolimi kraštai“. 
19.35 „Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė“. N-7 
21.20 „Pop Ladies“ kon-
certas.  
23.35 „Ką išdarinėja vy-
rai“. S 
1.10 Su meile, Merūnas 
(k).  
2.45 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai 
“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Įspūdingasis žmo-
gus-voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“. 
9.25 „Striksės“. N-7 
10.15 „Duok leteną!“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Pakilęs nuo že-
mės“.  
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė. 

15.30 „Kalėdos Kaslberio 
pilyje“. 
17.05 „Keksiukų karai“.  
18.00 „Meilė ir bausmė“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Tegyvuoja meilė!“. 
N-14 
23.30 „Deksteris“. N-14
0.30 „Arti namų“. N-7 

 KULTŪRA

8.05 Gustavo enciklope-
dija.  
8.35 „Sniego senis ir 
Sniego šuo“ (k). 
9.00 „Ani Klaus atvyksta į 
miestą“ (k). 
10.30 „Dangaus sodai“. 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Rasos lašeliai 2014. 
13.45 „Pinokis“ (k). 
14.45 Alyvos žydės.  
17.00 Vakaras su Josephu 
Calleja Maltoje  
18.40 „Velnio nuotaka“.  
20.00 „Narcizas“. N-7 
21.45 Specialus projektas 
„JAZZ-FOLK“.  
23.00 Panorama (k). 
23.20 Jūros šventės aki-
mirkos.  
1.00 „Edis“ (k).

6.00 KK2 (k). N-7 
6.40 Yra kaip yra (k). N-7 
7.35 Dviračio šou (k).  
8.05 Šefas rekomenduoja 
(k).  
8.35 KK2 (k). N-7 
10.00 Dviračio šou (k).  
10.30 Mes pačios (k).  
11.00 Šefas rekomenduo-
ja (k).  

11.30 Padėkime augti (k).  
12.00 Yra kaip yra (k). 
N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Ne vienas kelyje.  
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Nuo... Iki....  
16.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
17.20 KK2 (k). N-7 
18.05 Yra kaip yra (k). 
N-7  
19.05 Dviračio šou (k).  
19.35 Šefas rekomenduo-
ja (k).  
20.05 Yra kaip yra (k). 
N-7 
21.05 KK2 (k). N-7 
21.50 Dviračio šou (k).  
22.15 Sekmadienio rytas 
(k).  
23.05 24 valandos (k). 
N-7 
0.00 Valanda su Rūta (k).  
1.25 Mes pačios (k). 
1.50 Yra kaip yra (k). N-7 
2.45 KK2 (k). N-7 
3.25 Nuo... Iki... (k).  
4.10 KK2 (k). N-7 
4.50 Yra kaip yra (k). N-7 
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Medikopteris“. N-7 
11.00 „Ieškotojas“. N-7
12.00 „Aferistas“. N-7  
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenk-
tynės“. N-7 
16.00 „Ieškotojas“. N-7
17.00 „Medikopteris“. N-7

18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu“. N-14
23.55 „Choras“. 
1.25 „Anarchijos vaikai“. 
N-14
2.25 „24 valandos“. N-14

7.05 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink!  
7.10 Kalėdinis koncer-
tas „Michael Buble’s 
Christmas Special“.  
8.10 „Bel Canto“ choro 
koncertas.  
9.10 Gurmaniškos šven-
tės.  
9.15 „Karalius ir aš“. 
11.10 „Sumaniausi gyvū-
nai“. N-7 
13.20 „Niekam tavęs nea-
tiduosiu“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Niekam tavęs nea-
tiduosiu“ (3 tęs. 4). N-7 
17.00 Žinios. 
17.20 „Niekam tavęs nea-
tiduosiu“ (4 tęs.). N-7 
18.00 Žinios. 
18.20 Gurmaniškos šven-
tės.  
18.25. „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“. 
N-7 
20.30 „Victoria’s Secret 
2014“. 
21.30 „Pavojingas žmo-
gus“. N-7 
23.35 „Šaulys“. N-14 
1.30 „Karalius ir aš“. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius (k). 
7.05 Svajonę turiu (k). 
8.40 „Džeronimas“. 
9.10 „Spaikas 2“. 
9.50 „Pinokis“. 
11.00 „Šunų ABC“. 
12.00 Kalėdų šv. Mišios iš 
Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios.  
13.30 Koncertas „Aš gal-
voju“. 
15.15 „Apie princesę, no-
rinčią patekti pasakon“. 
17.00 „Neištesėtas paža-
das“. 
18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą).  
18.35 Prie pasakų miesto.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.50 Duokim garo!  
22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Duokim garo!  
23.00 „Tomo Krauno afe-
ra“. N-7  
1.00 Irenos Starošaitės ir 
Žilvino Žvagulio gyvo garso 
koncertas.  
2.30 „Velnio nuotaka“. 
3.45 Durys atsidaro (k). 
4.10 Svajonę turiu (k).  

6.00 „Denis - grėsmė 
visuomenei. Nuotykiai tę-
siasi“ (k). 
7.20 „Linksmų Kalėdų, 
Dreikai ir Džošai“. N-7 
8.55 „Tomas ir Džeris 
Marse“. 

10.15 „Denis - grėsmė vi-
suomenei. Kalėdos“. 
11.55 „Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys“. N-7 
14.40 „Fredo Kalėdos“. 
16.45 „Žvėrelių maištas“. 
N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21.00 „Pagirios Tailande“. 
N-14 
23.05 „Naujieji metai 
Niujorke“. N-7 
1.25 „Pagirios Las Vegase“ 
(k). N-14

7.10 Teleparduotuvė.  
7.25 „Elfas lentynoje“. 
7.50 „Niko. Mažasis brolis - 
didelė bėda“. 
9.15 „Išlaisvinti Vilį 3“. 
11.00 „Kaimynas šnipas“. 
N-7 
12.45 „Vienas namuose 
4“. N-7 
14.30 „Heraklis“. 
16.10 „Kelionė į Raganų 
kalną“. N-7 
18.15 Euras 2015.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Ledynmetis. 
Mamuto Kalėdos“. 
19.20 „Rio“.  
21.10 „Pasiutę šunys“. 
N-14 
22.30 „Snaiperis“. N-14 
0.55 „Uždrausta karalystė“. 
N-7 
2.45 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 

7.35 „Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė“ (k). N-7 
9.20 „Trys didvyriai. Tolimi 
kraštai“ (k). 
10.45 „Kaip sugauti laimės 
paukštę“. N-7 
12.10 Muzikinė metų 
dvikova. Šokėjai prieš 
Dainininkus.  
14.00 „Baisiausia mano gy-
venimo savaitė. Kalėdos“ 
(k). N-7  
16.00 Lietuvos komiko va-
karas. 2013 m.  
18.25 „Atėjo ... Sabas“. 
19.30 „Kosminis krepšinis“. 
21.05 „Uždrausta karalys-
tė“. N-7 
23.10 „Stipruolis Santa“ 
(k). 
1.05 Bamba TV. S 

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k).  
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Įspūdingasis žmogus 
– voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“. 
9.25 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną!“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Po mirties“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k). 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Nematomas žmo-
gus“. 
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. 

N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Tiltas“. N-14
23.15 SNOBO KINAS 
„Pašėlusios naktys“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklope-
dija.  
8.35 „Džeronimas“ (k). 
9.00 „Kalėdų vaidinimas“ 
(k). 
10.30 Legendos.  
11.15 Žinios. Ukraina. 
11.30 Rasos lašeliai 2014.  
13.45 „Pinokis“ (k). 
14.45 Stasio Povilaičio 
jubiliejinis koncertas. 
16.35 Visi namie.  
17.00 Gala koncertas „Rio 
taurė“.  
18.40 „Santa“ (k). N-7 
20.30 „XVIII a. Mažosios 
Lietuvos tautinis kostiu-
mas“. 
21.45 Grupės „Rondo“ kon-
certas. 
23.00 Panorama (k). 
23.20 Koncertas „ZUZI 
fiesta“. 
1.15 Džiazo muzikos vaka-
ras (k).

5.45 Dviračio šou (k). 
6.10 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
6.40 Yra kaip yra (k). N-7 
7.35 KK2 (k). N-7 
8.15 Dviračio šou (k).  
8.45 Apie žūklę (k).  
9.15 Šefas rekomenduoja 
(k).  
9.45 Padėkime augti (k).  

10.15 KK2 (k). N-7 
11.00 Mes pačios (k).  
11.30 Apie žūklę.  
12.00 24 valandos (k). N-7 
13.00 Tauro ragas. N-7 
13.25 Autopilotas.  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Padėkime augti (k).  
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Pagalbos skambutis. 
N-7 
16.30 Yra kaip yra (k). N-7 
17.30 Dviračio šou (k).  
18.00 24 valandos (k). N-7 
19.00 Nuo... Iki... (k).  
19.50 KK2 (k). N-7 
20.35 Yra kaip yra (k). N-7  
21.35 Ne vienas kelyje (k) 
22.00 Dviračio šou (k). 
22.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  
23.00 Yra kaip yra (k). N-7 
23.55 KK2 (k). N-7 
0.35 24 valandos (k). N-7  
1.30 Valanda su Rūta (k).  
2.55 Mes pačios (k).  
3.20 Yra kaip yra (k). N-7 
4.15 KK2 (k). N-7 
4.55 Nuo... Iki... (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Ugniagesiai gelbėto-
jai. N-7
10.00 „Medikopteris“. N-7 
11.00 „Ieškotojas“. N_7 
12.00 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7 
16.00 „Ieškotojas“. N-7 

17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėto-
jai. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
23.00 „Krikštatėvis II“. 
N-18
2.40 „Bobo užkandinė“. 
N-14

7.10 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! 
7.15 Žinios. 
7.35 Gurmaniškos šventės.  
7.40 „Keisčiausi gamtos 
reiškiniai“. 
8.45 „Kaip užauginti plane-
tą“. N-7. 
12.00 „Spąstai“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.15 Šeima- jėga!  
17.00 Žinios. 
17.15 Šeima- jėga! (tęs.).  
18.00 Gurmaniškos šven-
tės.  
18.05 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
19.55 Kitoks pokalbis. N-7 
20.55 Pasaulis X. N-7 
22.00 Didysis pasivaikščio-
jimas.  
23.00 „Mirtinas tikslas“. 
N-14 
0.50 „Sėkmingi mainai“. S 
2.30 Kalėdinis koncertas 
„Michael Buble’s Christmas 
Special“.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05  Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
7.30 Specialus tyrimas (k). 
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mažasis princas“.
9.25 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“.
10.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.00 „Šunų ABC“.
12.00 Gyvenimas (k). 
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Durys atsidaro (k).
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Delfinų gyvenimo pa-
slaptys“. 
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
20.50 Auksinis balsas. 
23.00 „Vagnerių klanas“. N-7
1.10 „Senis“. N-7 
2.10 Istorijos detektyvai (k).
3.00 Auksinis balsas (k).
4.50 Bėdų turgus (k).
5.40 Lašas po lašo (k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Nenugalimieji II“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“. 

8.10 „Vėžliukai nindzės“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Misija „Karvės““.
11.30 „Knygų valdovas“. 
12.55 „Brangioji, aš sumaži-
nau vaikus“.
14.45 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.50 Šventę švęsti. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Kalėdų senelio slaptoji 
tarnyba“. 
20.50 „Auksinis kompasas“. 
23.05 „Karštas kubilas - laiko 
mašina“. N-14
1.05 „Pagirios Tailande“ (k). 
N-14

7.00 „Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys“. N-7 
7.30 „Smurfai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Monstrų vidurinė mo-
kykla. Penktadienio vakaro 
kovos“. N-7 
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Tobula moteris.  
10.30 Beatos virtuvė.  
11.30 „Daktaras Dolitlis 3“. 
13.25 „Šunų viešbutis“. 
15.30 „Pagauk, jei gali“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Šok su manimi. N-7 
19.30 Konkurso pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 
22.30 „Įsimylėti per dvi savai-
tes“. N-7 
0.25 „Šventinės svajos“. N-7 

2.05 „Kinų zodiakas“. N-7

7.40 „Kaip sugauti laimės 
paukštę“ (k). N-7 
9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Europos galiūnų čempi-
onatas. 2013 m. 
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 „Mitiajaus pasakėlės“ 
(k). N-7
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.00 „Bosas“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 Muzikinė kaukė. 
21.00 MANO HEROJUS 
„Dredas“. N-14 
23.00 AŠTRUS KINAS 
„Požemių gyventojai“. S 
0.50 Bamba TV. S

6.45 „Gepardų dineoraščiai“.
7.45 „Nuotakos siaubūnės“. 
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Hablo kosminis teles-
kopas“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.  
13.00 „Kinų virtuvė su Goku“.
13.30 „Bučiuotis, vesti, veng-
ti?“. N-7 
14.00 „Superauklė“. 

15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Darbščiosios gražuo-
lės“. N-7 
16.35 „Būrėja“. 
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.05 „Eglučių oazė“. N-7
21.00 „Karnavalo naktis, arba 
po 50-ies metų“. N-7
23.30 „Atpildas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Ar yra Venecija?“ 
8.50 Amžinybės keliu (k). 
9.45 Kultūrų kryžkelė (subti-
truota, k). 
10.00 Krikščionio žodis (subti-
truota, k). 
10.15 Kelias.  
10.30 Kultūros savanoriai (k). 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių 
valanda.  
13.00 Prisiminkime.  
13.15 Grafikos stebuklai. 3 d.  
13.45 „Pinokis“ (k). 
14.45 Stasio Povilaičio jubilie-
jinis koncertas. 
16.45 „XVIII a. Mažosios 
Lietuvos tautinis kostiumas“ 
(k). 
18.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k). 
18.20 2014 metų Kalbos pre-
mijos laureatai.  
19.00 Sveikas, Jėzau, gimu-
sis. Kalėdinis koncertas.  
21.00 „Tomo Krauno afera“ 
(k). N-7  
23.00 Panorama (k). 
23.20 Gera pasaulio muzika. 
0.45 Jono Meko filmų retros-
pektyva. 

5.40 KK2 (k). N-7  
6.20 Yra kaip yra (k). N-7 
7.15 Dviračio šou (k).  
7.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
8.30 KK2 (k). N-7  
9.10 Yra kaip yra (k). N-7 
10.10 Šefas rekomenduoja 
(k).  
10.40 Valanda su Rūta (k).  
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Ne vienas kelyje (k). 
14.00 Nuo... Iki... (k).  
14.45 KK2 (k). N-7 
15.25 Dviračio šou (k). 
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.40 Ne vienas kelyje (k).  
18.10 Sekmadienio rytas (k).  
19.00 24 valandos (k). N-7 
20.00 „Atėjo ... Sabas“. 
21.00 „Keliautojo atmintinė“. 
22.00 „Ekstremalus kontak-
tas“. 
23.00 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7 
23.50 Valanda su Rūta. 
1.20 24 valandos (k). N-7 
2.20 Yra kaip yra (k). N-7 
3.20 Tauro ragas (k). N-7 
3.50 Alchemija LVII. Poezija 
po metaforos. VDU karta (k).  
4.25 Nuo... Iki... (k).  

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7 

11.00 Kovotojas nindzė. N-7
12.00 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7 
13.00 Džeimio Oliverio Kalėdų 
varpeliai. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai“. N-7
16.00 „Tornadų persekiotojai“. 
N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.10 „Lėktuvu, traukiniu ir 
automobiliu“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.55 „Krikštatėvis III“. N-14

7.50 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“.
9.00 Didysis pasivaikščioji-
mas. 
10.00 VMG kulinarinis žur-
nalas.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
12.45 „Kulinaras“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7
18.35 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“  
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 „Netikęs auklėjimas. 
Kalėdos“. N-14
22.10 „Kruvina žinutė“. N-14
0.10 „Juodoji uola“. S
1.50 Didysis pasivaikščioji-
mas. 

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32, Janydžių parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, 
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas 
Anykščiuose. 

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redak-
ciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite 
savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58.
Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešio-
tojas. Tel. 8-682-39810

Prenumeratos kainos 2015 metams
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užuojauta

Liko tuštuma, liepsnelės 
žvakių

ir prisiminimas ...
Negalėjome būti su jumis 

šią sunkią netekties valan-
dą, bet mintimis dalijomės 
skausmu. Nuoširdžius užuo-
jautos žodžius skiriame gy-
dytojui Giedručiui KLiM-
KEViČiui, mirus Mamai.

Anykščių PSPC medikų 
bendruomenė

(Atkelta iš 1 p.)

Nutrupėjusi plomba įžiebė 
konfliktą

Į „Anykštos“ redakciją atėjusi Anykščių savivaldybės pirminės 
sveikatos priežiūros centro pacientė atnešė laišką „Nepakeičiamų 
nėra“, kuriame teigia, kad apsilankiusi odontologės Laimos Be-
liauskienės kabinete pasijuto įžeista, tuo tarpu odontologė teigia, 
kad ant pacientės nepyksta, o jos dantį sutvarkė.

Gydytoja atsiprašė, plombą 
sutvarkė

 Anykščių rajono savivaldybės pir-
minės sveikatos priežiūros centro Su-

Gydytoja odontologė Laima 
Beliauskienė teigia nepyks-
tanti ant pacientės. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro Eti-
kos komitetas nagrinės odontologijos kabinete kilusį konfliktą. 

augusių skyriaus vyr. gydytojas Kęs-
tutis Jacunskas „Anykštai“ patvirtino, 
kad incidentas buvo, o susidariusią 
situaciją svarstys Anykščių savival-
dybės pirminės sveikatos priežiūros 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Nepakeičiamų nėra

Prieš porą savaičių užsiregistravau pas gyd. odontologę Laimą Beliaus-
kienę, nes pas kitas odontologes nebuvo talonų.

Labai nenorėjau pas ją, nes anksčiau teko lankytis ir esu susidūrusi su 
neigiamomis pasekmėmis. Ir tada kažkur norėjosi paviešinti, bet susilaikiau 
pamaniusi, kad visi klystame.

Gruodžio 4 dieną gydytoja man užplombavo dantį, susimokėjau 48.60 
Lt, padėkojusi išėjau laiminga, kad prieš šventes išsprendžiau nors priekinių 
dantų problemas. Tačiau po pusantros paros plomba iškrito, tai buvo šešta-
dienis, tad teko laukti pirmadienio. Gruodžio 8 dieną  prieš 10-tą valandą jau 
sėdėjau prie gyd. odontologės L. Beliauskienės kabineto durų. Kaip nekeis-
ta, mane priėmė tiktai po pirmos valandos pietų. Ponia mane sutiko grubiai 
ir pakeltu tonu aiškino, kad helio plombų medžiagos nepasenę, darbo kaltės 
nejaučia ir pan., neva, aš pati išsikrapščiau tą plombą – apkaltino mane.

Tai įžeidimas – taip apkaltinti pacientus gali specialistė, turėdama tik la-
bai svarbius ir tikrus argumentus. Ir kaip tik tą iškritusią plombą turėjau su 
savimi – paaiškinau. Juk reikia apžiūrėti vizualiai, ar tikrai ji pažeista. Ta-
čiau ponia to padaryti nepanoro. Tad dar neapsisprendžiau, kaip man toliau 
pasielgti dėl melagingo apkaltinimo.

Trečiadienį, gruodžio 10 dieną, paskambino poliklinikos direktorė Z. Ne-
niškienė ir atsiprašė manęs. Neva gyd. odontologei L. Beliauskienei para-
šiusi papeikimą, o iš jos pasiaiškinimo taip ir nesulaukusi. Direktorė apgai-
lestavusi, kad gydytoja nevertina darbo, kad jį turi. Nejaugi nepakeičiamų 
nėra? O tuo labiau, kai šiandien Lietuvoje tiek bedarbių gerų specialistų.

S.J. (pavardė redakcijai žinoma)

senas, nuo pat pirmo jos apsilanky-
mo pas mane, matyt, mūsų biolaukai 
nesutampa. Pacientė atėjo pas mane 
su dalinai nutrupėjusia plomba, jos 
priimti negalėjau, nes turėjau kitą pa-
cientą. Ji sakė, kad mane „išviešins“. 
Aš ant pacientės nepykstu, plombą 
sutvarkiau, jos atsiprašiau, kolegės 
girdėjo, o klaidų daro visi. Tikiuosi, 
kad daugiau mums neteks susitikti, 
nes rajone daug gerų gydytojų, ir ne 
tokių baisių kaip aš“,-  kalbėjo L. Be-
liauskienė.

centro Etikos komitetas. 
„Nenoriu užbėgti įvykiams už 

akių, bus daug aiškinimosi, kaip kilo 
ta konfliktinė situacija“,- teigė tiesio-
ginis odontologės L. Beliauskienės 

vadovas K.Jacunskas. 
Odontologė L. Beliauskienė, pa-

klausta apie šią situaciją, sakė, kad 
valdžia ir pacientai visada yra teisūs.

„Mūsų konfliktas su paciente yra 

Nuoširdžiai užjaučiame gy-
dytoją Giedrutį KLiMKEVi-
ČiŲ, mirus mylimai Mamai.

TS-LKD Anykščių skyrius

„Anykštos” prenumeratos loteri-
joje gali dalyvauti visi skaitytojai, 
mūsų laikraštį užsisakę ne trumpes-
niam nei pusės metų laikotarpiui ir 
prenumeratos kvitų kopijas atsiuntę 
į laikraščio redakciją (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai).

Benzopjūklo ir „Fiskars” prizų 

„Anykštos” dovanų lietus - 
prenumeratoriams
Devyni „Anykštos” laikraščio prenumeratoriai gaus išskirtinės 

kokybės šalikus, kurie apdovanoti parodoje „Rinkis prekę lietu-
višką 2014“ Aukso medaliu. 

Priminsime, jog pagrindinis prenumeratos loterijos prizas yra 
benzopjūklas „Shil“ MS 170. Mūsų skaitytojų laukia ir „Fiskars” 
firmos gaminiai – kirvis, sekatorius, medžių ir krūmų genėjimo 
žirklės, peilis. Taigi iš viso 14 prizų.

„Anykštos” prenumeratoriai 
gaus devynis spalvotus ir šil-
tus „D”letters” šalikus.

steigėjas A.Šimkaus firma (Vilniaus 
g. 14, Anykščiai) – Masevičiaus fir-
mos „Ginalas” atstovas Anykščiuo-
se. 

O „D’letters” prekinio ženklo ša-
likus pagamino  anykštėnų Deivido 
Dilio ir Domanto Makausko bendro-
vė  „2D Pack”.        -ANYKŠTA

kad įvykį matė bent trys žmonės 
buvę netoli kopėčias stačiusio 
V.Žalkausko ir jie gali patvir-
tinti, kad stiklas subyrėjo pats, 
Kultūros centro darbuotojas jo 
kopėčiomis nekliudė.

„Anykštos“ žurnalistams atva-
žiavus į Kultūros centrą, tai kas 
liko iš stiklo, apžiūrinėjo Anykš-
čių savivaldybės Vietinio ūkio ir 
turto valdymo skyriaus vedėjas 
Albertas Miškinis bei vienas iš 
UAB „Anrestas“ vadovų Kęstu-
tis Juška. Ši Anykščių bendrovė 
atlieka Kultūros centro pastato 
renovaciją. 

K.Juška buvo telefonu nusi-
fotografavęs stiklo liekanas – 
ant kultūros centro dailininko 
galvos subyrėjo viršutinė stiklo 
dalis, o apatinė buvo likusi vie-
toje. Statybinės bendrovės vado-
vas suaižėjusiame stikle įžvelgė 
išcentrinį raštą, iš kurio galima 
daryti prielaidą, kad stiklas buvo 

Kultūros centras – pavojingas gyvybei
suaižėjęs anksčiau. K.Juška ir 
A.Miškinis tvirtino, kad nuo-
trauką išsiųs ekspertams, kurie 
nustatys, kodėl subyrėjo stiklas.

Anykščių kultūros centro re-
konstrukcijos projekto vertė – 
17 mln. litų. Darbai vyksta jau 
daugiau nei penkerius metus ir 
vis nesibaigia.

Kultūros centro direktorė 
D.Petrokaitė kalbėdama su „An-
resto“ bei savivaldybės atstovais 
sunkiai tramdė emocijas. Beje, 
direktorė nelaimės metu buvo 
Vilniuje, kur Kultūros ministe-
rijoje buvo įteikiama premija 
šio centro Troškūnų kultūros 
namų darbuotojai Jolantai Pup-
kienei. „Ko dar laukti? Ko mes 
laukiam? Ir kas už visai tai at-
sakingas?“ – retoriškai, bet pa-
kankamai garsiai, K.Juškos ir 
A.Miškinio klausė D.Petrokaitė. 
Vyrai į direktorės klausimus ne-
atsakinėjo...       

Vėliau „Anykštai“ D.Petrokaitė 
dėstė, kad nuo šiol per renginius 
jausis, kaip sėdinti ant adatų. 
„Išvakarėse vyko bardo Kazi-
miero Jakučio koncertas. Kas 
būtų buvę, jei stiklas būtų sudu-
žęs, kai po juo buvo keliasdešimt 
žmonių?“ - kalbėjo direktorė. Ji 
dėstė, kad nuo metų metais be-
sitęsiančio kultūros remonto, yra 
pavargusi. „Dabar keičia langus. 
Kur buvo statybininkai, kol 
buvo šilti orai?“ – klausė direk-
torė. Tiesa, A.Miškinis aiškino, 
kad keisdami Kultūros centro 
pastato langus „Anresto“ staty-
bininkai skylių nepalieka – nauji 
langai dedami neišėmus senų.

„Šnekame apie turizmą, ku-
rortą. O ką miesto centre mato 
turistai? Aš tiesiog neturiu ką 
pasakyti, svyra rankos nuo šito 
neatsakingumo. Apie kokias 
kūrybines iniciatyvas galime 
kalbėti? Galų gale gal įmanoma 
bent įvardinti, kas už visa tai yra 
atsakingas?“ – kalbėjo Anykš-
čių kultūros centro direktorė 
D.Petrokaitė.     

stiklas pabiro, kai jis rūbinės 
laiptų aikštelėje statėsi kopėčias 
ir ruošėsi ant lango stiklo kabinti 
renginio afišą. 

Kultūros centro direktorė Di-
jana Petrokaitė „Anykštai“ sakė, 

Laimei, laiptų vedančių į rūbi-
nę apdailos stiklas subyrėti nu-
sprendė ne prieš ar po renginio, 
kai laiptų aikštelė būna pilna 
žmonių. V.Žalkauskui ant galvos 

Anykščių kultūros centro darbuotojai neramiai laukia, kada su-
byrės dar vienas stiklas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO GRUODŽIO  MĖNESIO REPERTUARAS

Š. 27 d. 18 val. Robert Thomas  “VYRAS SPĄSTUOSE”. Režisierius Dainius Kazlauskas. 
Dviejų dalių neįtikėtina istorija.

T. 31 d. 18 val. Kazys Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Dviejų dalių miuziklas. Režisierius Marius 
Meilūnas.

VILNIAUS BALETO TEATRO GASTROLĖS
Š. 20 d. 17 val. „AŠ DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU“. Režisierius ir choreografas Jurijus 

Smoriginas. Spektaklio muziką atlieka styginių kvartetas „A Piacere“. S.Nėries eiles skaito 
Gintarė Čepukonytė ir Jurijus Smoriginas.

Kasa dirba pirmadienį - šeštadienį nuo 10 iki 18 val.Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. 
Sekmadienį nuo 11 iki 18 val. Pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val. Kasos tel.: 584 614. Teatras 
pasilieka teisę keisti repertuarą. info@miltinio-teatras.lt,www.miltinio-teatras.lt

Lietuvos miškų valdymo 
bendrovė „Girmedis“ 

P E R K A  M I Š K Ą 
su žeme arba išsikirsti. Moka 

brangiai. Parduoda medieną. 
Miškovežio paslaugos.

Tel. (8-612) 12058.

Kavinė „Erdvė“
kviečia kartu pasitikti 
Naujuosius metus.
Jūsų laukia šventinė 

vakarienė ir šokiai iki ryto.
Tel.: 5-43-00, (8-670) 53465.

Andrioniškio letpjūvė parduoda 
statybinę medieną, dailylentes, 
grindlentes, atlieka medienos 
pjovimo, obliavimo, transporta-
vimo, metalo suvirinimo paslau-
gas.

Tel. (8-687) 38239.

Baldų gamyba

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis. 
Atvykstame, išsimatuojame. 
Sumontavimas nemokamas. 

Tel. (8-601) 26068.

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kt. baldus pagal individu-
alius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Baldų gamyba.Virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieškam-
bario, miegamojo ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Paslaugos

Šiltiname pastatus - užpildome oro 
tarpus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliuretanu. 

Tel. (8-606) 85525.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus, pataria inter-
jero klausimais.

tel. (8-698) 05413.

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. garantija.

Tel.: (8-694) 01529, 
(8-681) 13262.

Mobiliu juostiniu gateriu pjaunu 
medieną. Trifazis nebūtinas.

Tel. (8-602) 61187.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija 
iki 2 metų, pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Du vyrai žuvo, vienas – reanimacijoje Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę tragiškai baigėsi dviejų anykštėnų gyvenimas. 52-iejų metų vyras žuvo po automobilio 
ratais, o 62-iejų metų nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjusį anykštėną, pirminiais duomenimis, 
užmušė jo sugėrovai. 

Dar vienas automobilio partrenktas vyras atsidūrė Anykščių ligoninės reanimacijoje.

Abi skaudžios avarijos įvyko tamsiuoju paros metu.
 Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Ketvirtadienį Anykščių policijos 
pareigūnai sulaikė du jaunus vyrus 
(25 ir 26 m. amžiaus), kurie įtariami 
nužudę nuolatinės gyvenamosios 
vietos neturėjusį anykštėną. Vyro 
kūnas rastas gruodžio 16 dieną, 
apie 16 valandą Anykščiuose, vie-
name Kurklių gatvės namo kieme. 
Po ekspertų atlikto tyrimo nusta-
tyta, kad jis nužudytas. Pirminiais 
duomenimis, jaunuoliai pagyvenusį 
vyrą užmušė kilus konfliktui išger-
tuvių metu. Penktadienį Anykščių 
rajono apylinkės teismas abiems 
įtariamiesiems paskyrė kardomąją 
priemonę - suėmimą dviems mėne-
siams.

Trečiadienį, apie 18 valandą, 
Naujuosiuose Elmininkuose, ties 
parduotuve (kelyje Radiškis–
Anykščiai–Rokiškis), automobilis 
„Opel Astra“, kurį vairavo 1962 m. 
gimęs vyras, partrenkė ir mirtinai 
sužalojo važiuojamąja kelio dalimi 
ėjusį pėsčiąjį. Pasak Anykščių po-
licijos pareigūnų, vyras ėjo keliu 
automobilių eismo kryptimi, turėjo 
žibintuvėlį. Tačiau, žibintuvėlis jo 
neišgelbėjo...

Susitikimuose su seniūnijų gy-
ventojais Anykščių kelių policijos 

poskyrio viršininkas Nėrijus Blažys 
kalte kalė, jog žibintuvėlis pėsčiųjų 
negelbėja, jei jie eina automobilių 
judėjimo kryptimi, nes automobilių 
šviesos „tiesiog sugeria“ pėsčio-
jo švyturėlį. N.Blažys „Anykštai“ 
sakė, jog iš karto po avarijos parei-
gūnai atliko eksperimentą ir nusta-
tė, kad analogiškoje situacijoje vai-
ruotojas pėstįjį pamato iki jo likus 
devyniems metrams. 

Penktadienį, apie 8 valandą ryto, 
Anykščiuose, pėsčiųjų perėjoje prie 
„Maximos“ parduotuvės buvo par-
trenktas vyras. Nuo Svėdasų pusės 
atvažiavęs automobilis suko į kairę. 
Jo vairuotojo teigimu, į perėją pės-
tysis įbėgo. Po avarijos vyras gulėjo 
ant gatvės, jį išsigabeno medikai. 
Sužeistas vyras paguldytas į Anykš-
čių ligoninės reanimacijos skyrių. 
Vėliau buvo išvežtas į Panevėžio 
ligoninę. Automobilio vairuotojas 
„Anykštai“ sakė, jog jis manevrą 
baigė mirksint žaliam šviesoforo 
signalui. Policijos pareigūnai ti-
kisi, jog šio įvykio detales pavyks 
išsiaiškinti peržiūrėjus filmuotą me-
džiagą. Automobilį vairavo 41-erių 
metų panevėžietis, sužeistasis – 64-
erių metų anykštėnas. 

(Atkelta iš 1 p.)

Dėl motociklininko žūties niekas nebus teisiamas

„HR“: „Kaimiečių žurnalistai visai nupušot... Runkelis iš šalutinio išlindo ir jūs rašot „Todėl prokurorai greičiau-
siai priims sprendimą kaltu dėl avarijos pripažinti motociklo vairuotoją“. Jei jūsų prokurorai atsilupę tiek pat, tai 
vairuotojo tėvai gal nebe, su tokiom nesąmonėm neišsisuksit... Vienareikšmiškai kaltas automobilio vairuotojas, nes 
nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo.“

„To HR“: „Teisingai, pamatei už kilometro pagrindiniu keliu atvažiuojantį moto, stovėk ir lauk kol pravažiuos.“
„gerai gerai“: „Teisingumas visgi yra.. Baust reikia tą vaiki, jo tėvus, kad tokių begalvių kaip jis mažiau atsirastų 

Anykščiuose...“
„To HR“: „O pas tave kaime internetą įvedė? Tai paskaityk, kokie sprendimai būna analogiškose bylose.“
„ignas to HR“:  „Motociklo vairuotojas net neturėjo teisės vairuoti. Bet čia turbūt smulkmena, neverta dėmesio.“
„kažkokia nesąmonė“: „Manau, jog vairuotojas auto yra kaltas dėl to, kad nepraleido, kadangi važiavo iš šaluti-

nio kelio, o motociklininkas kaltas, jog vairavo be teisiųir viršijo greitį. Bet kaip bebūtų gaila ar baisu, tačiau motoci-
klininko keleivio niekas per prievartą neužsodino, tad jis pats žinodamas su kokiu draugu važiuoja ir kitas aplinkybes 
pats pasirinko tokią riziką. O pasimokė, manau, ne tik dalyvavę, bet susimastys ir kiti, kurie sės prie vairo. Nors būtų 
labai įdomu, kaip ekspertai nustato greitį, nes neįsivaizduoju, kaip pagal sudaužymą galėtų nustatyt ( stabdymo žymių 
nėra). Kadangi tokių testų nemanau jog kur nors yra, nes auto senas, ir kaip bebūtų metalas jo yra silpnesnis.“

„O“: „Kaip gali būti stabdymo žymės, jeigu motocikle yra abs. ataušę ekspertai“.
„to O“: „Pats tu ataušęs, tokiame motocikle ABS sistemos nėra ir jei būtų ABS, tai stabdymo žymės būtų vis tiek 

likę. Prieš kalbėdamas geriau pasidomėk ką sakai...“
„anykštėnas“: „Ir teisingai, tas vaikis visai neturėjo ten būti, jam tik dviratį reikia vairuoti, o ne mirtį nešantį 

ginklą, bausti ir tėvą, jei iš tiesų jam davė motociklą“.
„taigi“: „Motociklas auto panosėje atsirado iš niekur. Auto įvažiavimo metu į sankryžą realiai motociklas turėjo 

būti maždaug ties pėsčiųjų perėja, bet atsirado susidūrimo vietoje prieš laiką.“

balsai internete (anyksta.lt):
Avarija įvyko pagrindiniu keliu, 

Liūdiškių gatve, motociklu važia-
vusiam A.Vienuolio progimnazijos 
moksleiviui atsitrenkus į iš šaluti-
nio kelio, K.Ladygos gatvės, išva-
žiavusį automobilį. Praėjus dviem 
savaitėm po avarijos, 16-metis mo-
tociklo keleivis mirė ligoninėje.

Ekspertai nustatė, kad motociklo 
greitis susidūrimo metu buvo 85 
km/h, nerasta jokių jo stabdymo 
požymių, kitaip tariant nenustaty-
ta, jog motociklo vairuotojas atliko 
kokius nors veiksmus, galinčius 
padėti išvengti avarijos. Dėl šių 
priežasčių prokurorai greičiausiai 
priims sprendimą kaltu dėl avarijos 
pripažinti motociklo vairuotoją. 

Tyrimą atliekančio prokuroro 
Gintaro Čekuolio teigimu, auto-
mobilio vairuotojas nepraleidęs 
pagrindiniu keliu važiavusio mo-
tociklo gali būti pripažintas pada-
ręs kelių eismo taisyklių pažeidimą 
ir už tai jam gali būti skirta bauda. 

Tačiau avarijos kaltininku jis netu-
rėtų būti laikomas. 

Baudžiamosios bylos nutrau-
kimas nebūtinai bus paskutinis 
taškas tragedijos tyrime. Avarijos 
kaltininku pripažinto vairuotojo 
tėvams gali būti taikoma adminis-
tracinė teisena už vaiko nepriežiū-
rą arba keliama civilinė byla dėl 
žalos atlyginimo. 

Tragiška autoavarija sukrėtė 
anykštėnus, ypač jaunimą. Dėl 
motociklo keleivio gyvybės me-
dikai kovojo dvi savaites. Nea-
bejingi skausmui anykštėnai in-
ternetinėje erdvėje rašė berniuko 
šeimą palaikančius komentarus, 
nelaimės vietoje buvo deginamos 
žvakutės. 

Skaudi nelaimė pakeitė bent jau 
dalies jaunų anykštėnų požiūrį į 
gyvenimą – ne vienas anykštėnas 
pasakojo, kad jaunimas ėmė la-
biau saugotis, tėvams nebereikėjo 
priminti, kad važiuojant motoci-
klu būtina dėvėti šalmą.
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parduoda

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,60 Lt/ 3.36 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

Bajorų žuvis šventiniam 
ir kasdieniniam stalui. 

Ieškokite parduotuvėse!

 PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkin-
tuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabi-
na), Sampo 500 (kabina, pjaunamoji 2.9 m),  mini ekskavatorių JCB 
803 (1996 metų), sunkvežimį MB 4140 (1998 metų, 8x6 važiuoklė, 
kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 
1999 metų),  vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė), 
ekskavatorių Volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 16,5 t),  šieno-šiaudų 
presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM282  (pakabinama 2.8 
m užgriebis), plūgus (2, 3, 4 korpusų Overum, Kverneland), medžių 
kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750,  žirklinį keltuvą ITECO, auto-
krautuvą  Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis,  sun-
kvežimius Scania, Volvo, Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių 
padangas. Remontuojame žemės ūkio techniką, sunkvežimius.  

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411.  www.agrenta.lt  

PARDuODAME 
STATYBiNĘ 

MEDiENĄ, LENTAS, 
PjuVENAS, 
MALKAS . 

Galime atvežti. 
Tel.: (8-606) 91580, (8-686) 88713.

siūlo darbą

REIKALINGAS
SUVIRINTOJAS. 

Galima derinti su kitu darbu. 
Tel. (8-698) 46745.

Nuoširdžiai dėkojame R. ir A. Šimkų laidojimo įmonei, gi-
minėms, draugams, kaimynams, giedotojams, visiems pa-
žįstamiems padėjusiems palydėti į amžinojo poilsio vietą 
brangią ir mylimą žmoną, mamytę Teklę KAZLAUSKIENĘ.

Vyras, dukra, sūnus

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes išsi-
kirsti. Taip pat spygliuočių ir lapuo-
čių rąstus. 

Tel. (8-687) 23618.

Transporto priemonės

Įvairius automobilius, važiuojan-
čius ir nevažiuojančius nuo 300 iki 
2000 Lt, taip pat automobilių vari-
klius visos komplektacijos.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių, važiuojančius ir neva-
žiuojančius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, dirba be po-
ilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus , gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 64510.

Brangiai ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930-2005 m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius.  
Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177. 

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, sunkvežimius.
Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Senus motociklus. Gali būti ir ne-
važiuojantys. 

Tel. (8-646) 82607.

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. 
Atsiskaito iš karto, pasiima grei-
tai.

Tel. (8-608) 01085.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Įmonė brangiai - įvairaus įmitimo 
arklius. Atsiskaito iš karto. Moka 
PVM.

Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Nekilnojamasis turtas

2 kambarių butą (48 kv.m) su 
rūsiu (7 kv. m) Anykščių rajone 
Dabužių kaime. 

Dėl detalesnės informacijos pra-
šome kreiptis  telefonu (8-675) 
40824.

Dviejų kambarių butą MSV, 
Mindaugo g. 6 (2-as aukštas iš 
dviejų, reikalingas remontas, kai-
na sutartinė).

Tel. (8-655) 22772.

Trijų kambarių butą J. Biliūno g. 
16-31.

Tel. (8-682) 59495.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Automobiliai, jų dalys

1998 m. AUDI A4, A6, VW 
PASSAT B5.Visi 1,9 l, TDI, TA 
iki 2016 m.12 mėn. Visureigį 
SUBARU FORESTER 2,0 l. 

Tel. (8-699) 43030.

Keturis „lietus ratus“ ir padangas 
M+S 195-65 R14. 

Tel. (8-683) 55809. 

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

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

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus.

Tel. (8-642) 21122.

Pasiūlymas anykštėnams! 
Kokybiški beržo, uosio briketai, 
granulės. Atveža.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-687) 33479.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas. Turi skaldytų sausų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas. Pas mus pigiausia. 
Atvežame nemokamai. Kaladėlėmis 
nuo 27 cm ilgio. Alksnines, berži-
nes, maišytas po 4-6-8 erdmetrius. 
Pensininkams pigiau.

Tel. (8-678) 20680.

Kita

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-70 kg, subproduk-
tus, atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Bekonus, kviečius, avižas.
Tel. (8-606) 72091.

Malkas, šieną rulonais, ekologiš-
kai augintas bulves ir erieną. 

Tel. (8-686) 59473. 

Avižas, kviečius, miežius, GAZ-52 
rėmą su ratais.

Tel.: (8-645) 50129, 
(8-619) 26056.

Gruodžio 21 d. (sekmadienį)
PREKIAUSIME GYVAIS 

KARPIAIS:
nuo 7.00 Anykščių turguje, 

13.00 - Troškūnuose, 13.30 - 
Viešintose, 14.30 - Svėdasuose.

Tel. (8-601) 51553.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

+4

+2

mėnulis

Dominykas, Daugardas, Gra-
žvilė, Teofilis.

šiandien

gruodžio 21 d.

gruodžio 22 d.

gruodžio 20 - 22 - jaunatis.

Norgaudė, Girenė, Tomas.

Rimbertas, Gedvydas, Dovilė, 
Zenonas, Ksavera, Anna.

oras

mįslė

komentaras
anyksta.lt

Amiliutės Kalėdos

Ant Kalėdų, ant šventų
Darbo sočiai aš turiu -
Kur produktai, kur plotkelės
Sulakstyk, dabar, vaikeli.

Amiliutė vis prie puodų,
Net stovėti nusibodo
Lupa silkę, plaka pieną -
Ir nespėja ji vis viena.

Tai įstatymas nelemtas –
Dar tik patiekalas penktas,
Nors ir persilenksiu dvilinka
Nedarysiu visų dvylika.

Stalas, gėlės ir eglutė,
Sėdi ji visa kuklutė.
Valgių nuostabi gausa –
Ji patenkinta visa.

vox populi - vox dei
Paslaptingumo neprarado

  Anykščių rajono savi-
valdybės administracija su 
Europos sąjungos struktūri-
nių fondų pagalba įgyvendino 
projektą „Kavarsko miesto 
kompleksinė plėtra“ , kuriuo 
buvo siekiama modernizuoti  
viešąsias Kavarsko miesto er-
dves, pritaikant jas gyventojų 
poreikiams gerinti.

  Projekto finansavimas 
skirtas iš Europos regioninės 
plėtros fondo pagal 2007 – 
2013 metų Sanglaudos skati-
nimo veiksmų programos pri-
oritetą „Vietinė ir urbanistinė 
plėtra , kultūros paveldo ir gam-
tos išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ priemonę „prie-
laidų spartesnei ūkinės veiklos 
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymo“.

  Bendra projekto vertė 785 tūkst. 530 Lt, iš jų ES fondų lėšos – 667 
tūkst. 700 Lt. 

  Projektas vyko nuo 2011 m  rugsėjo mėn. iki 2012 m lapkričio 
mėn.  

  Techninį projektą parengė UAB „Medstatyba“.
  Projekto rangovas UAB „Statva“
  Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų diversifikuoti Kavarsko 

miesto gyventojų veiklą sudarymo, bendruomenės infrastruktūros ir 
gyvenamosios aplinkos gerinimo. 

Legendomis apipintas, Kavarskui ir visai Lietuvai svarbus hidrogeologinis paminklas, neva stebuklingas 
gydomąsias galias turintis šaltinis išlieka paslaptingas ir šių dienų žmogui – žiemą vasarą gaivaus vandens 
versmė nuo Šventosios upės vandens lygio į kalno viršų prasigraužia 134 metrus. Trykštanti tyro van-
dens versmė audrino mūsų protėvių vaizduotę, šaltinis buvo pavadintas šv. jono Krikštytojo vardu, tačiau 
šventai tikrai neatrodė. Nekokia šaltinio estetinė aplinka, neapšviesta prie jo vedanti gatvelė, automobilių 
stovėjimo aikštelės nebuvimas lankytojams keldavo nemažai nepatogumų. Rekonstrukcija buvo būtina. 
Įgyvendinus projektą „Kavarsko miesto kompleksinė plėtra“ pagal 2007 – 20013 metų Sanglaudos skati-
nimo programą į šaltinio ir aplinkos rekonstrukciją buvo investuota 785 tūkst. 530 Lt, iš jų 667 tūkst. 700 
lt. ES fondo lėšos.

Ar vertėjo šimtus tūkstančių litų investuoti į šį projektą, ar tai protinga investicija?, - klausėme Anykščių 
rajono gyventojų. 

+++
+  Rekonstruotas šv. Jono šaltinis, sutvarkyta jo aplinka.
+  Sukurta viešoji poilsio zona ne tik kavarskiečiams, bet ir miesto 

svečiams.
+  Rekonstruota šaltinio gatvės dalis, įrengtas apšvietimas, auto-

mobilių stovėjimo aikštelė. 

Kęstutis Šerepka, Anykščių regioninio parko direktorius:
- Manau, kad pinigai investuoti tikslingai. Džiugu matyti gražėjantį mūsų kraštą, šiuo atveju sutvar-

kytą vietinių ir į Anykščių kraštą atvažiuojančių poilsiautojų lankomą gamtos paveldo objektą. Šaltinis 
yra prie pat regioninio parko ribos, tad svečiams jį visada parodome ar patariame aplankyti. Estetiškai 
sutvarkyta aplinka, gatvelė vedanti prie jo, įrengtos erdvės renginiams, kurias išnaudoja Kavarsko bendruomenė.  

Rodome šaltinį svečiams

Algis Sudeikis, gėlininkas, janušavos kaimo (Kavarsko seniūnija) gyventojas: 
- Prie šv. Jono šaltinio užeidavau ir anksčiau. Vanduo prieš medinį lovelį telkšodavo kaip pel-

kėje, prie medinio vandenį surenkančio lovelio tekdavo pribristi, tačiau žmonės vis vien jį lankė, 
vandens prisipildavo. Rekonstrukcijos tikrai reikėjo. Dabar šaltinio aplinka, kur galima vaikščioti, 
grįsta akmenimis. Rekonstravus gatvelę, sutvarkius aplinką, įrengus apšvietimą ir automobilių 
stovėjimo aikštelę prie šaltinio malonu užsukti bet kuriuo metų laiku. Man tai savotiška oazė miete, kuriame be baž-
nyčios ir šaltinio nelabai ką ir yra lankyti svečiui. 

Teko per Jonines būti šventėje prie šaltinio. Paslaptingoje nakties tyloje vietiniai poetai skaitė eiles, skambėjo dainos. 

Dabar šaltinis kaip oazė

Elena Kalibatienė, kavarskietė, visuomenininkė:
- Rekonstruoti Kavarsko šv. Jono šaltinį buvo sena kavarskiečių ir mano svajonė. Dažnai prie 

jo nueinu, matau, kaip atvažiuoja ir šaltinio vandenį geria vestuvininkai, užvažiuoja ekskursijos. 
Matau, kaip pakrikštiję vaikutį su juo iš šalia esančios bažnyčios ateina tėvai su kūmais. Per atlaidus 
šaltinį aplanko bažnyčios hierarchai. Jeigu Kavarske pas ką nors atvažiuoja svečių, juos kavarskie-
čiai būtinai atsiveda prie šaltinio. Juk čia po rekonstrukcijos šviesu, jauku.

Joninių šventimas kartais nesutampa su birželio 24- osios naktim. Vieną kartą atėjau prie šaltinio kaip tik patį vidur-
naktį, tai pamačiau daug linksmo ir gražaus jaunimo. Jie laukė, kada laikrodis išmuš vidurnaktį, nes tą akimirką šaltinio 
vanduo virsta vynu. 

Šaltinio vanduo virsta vynu…

Po rekonstrukcijos vanduo, ku-
rio galima atsigerti ar įsipilti,  
teka nebe mediniu loveliu, bet 
estetišku nerūdijančio plieno 
vamzdžiu su užrašu.

„išvada“: 

„Durną ir bažnyčioje muša. Ar 
yra idiotų tikinčių, kad verslinin-
kai puls Anykščiuose investuoti 
savo milijonus į gydyklas, SPA, 
restoranus, viešbučius? Eilinį 
kartą esate išdurti ir palikti kvai-
lio vietoje“.

„Mažas broliukas dideliais 
žingsniais laukus matuoja?“

Ketvirtadienio mįslės „Kai ma-
žas buvau, keturis valdžiau, kai 
užaugau, kupstus varčiau, kai nu-
miriau, su mergom šokau?“ atsa-
kymas – jautis.

Gruodžio 23 d.
(antradienį) 

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.
Nuolaidos iki 70%.

Registracija optikoje A. 
Baranausko a. 14 

arba tel. (8-655) 07882.


