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Prezidentės dovana atkeliavo
į Anykščius
Garsus krepšininkas Sergejus Jovaiša per gimtadienį
sulaukė ir bičiulių, ir šalies valdžios dėmesio, ir naujų valstybinių apdovanojimų.

2 psl.

šiupinys
Pagirios. Naujųjų metų naktį
Anykščių policijos pareigūnai gavo
tik penkis pranešimus, o šventinei
nuotaikai atlėgus, policininkams
darbo gerokai padaugėjo. Pirmąją
Naujųjų metų parą Anykščių pareigūnai į incidentų vietas kviesti
27 kartus.

Nerimą
anykštėnams
sėjo Ukraina,
džiugino –
plaukimas

Savivaldybės komunikacija
netenkina ir rajono vadovo
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius apžvelgia metų
rezultatus.

11 psl.
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Litas mirė. Laidotuvės tęsiasi

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Išėjo antrasis Lietuvos litas – mūsų šalis tapo 19-ąja eurozonos nare. Jau Naujųjų metų naktį bankomatai ėmė išdavinėti eurus.
Sausio 1-ąją parduotuvėse atsiskaitant litais grąža buvo duodama eurais.

Taryba. Anykščių rajono Taryba 2014 metais posėdžiavo 13
kartų. Vasario ir rugsėjo mėnesiais
buvo surengta po du posėdžius,
rugpjūčio mėnesį Tarybos posėdis
nevyko, o kitais mėnesiais deputatai posėdžiavo po vieną kartą.
Gaisrai. Šiais metais Anykščių rajone kilo daugiau gaisrų, nei pernai.
Anykščių ugniagesių gelbėtojų duomenimis, iki 2014 metų gruodžio 23
dienos kilo 149 gaisrai. 2013 metais
per tą patį laikotarpį gaisrų buvo tik
116.
Pievos. Anykščių rajone 2014
metais, nepaisant smarkiai pakeltų
baudų už žalą aplinkai, labai padaugėjo pievų ir miško pakločių
gaisrų: pievos pernai degė 64 kartus, kai 2013 metais tik 47. Miško
paklotės gaisrų 2014 metais kilo 6,
o 2013 metais - tik vienas gaisras.
Trumpiausia. 2014 – ais sutvarkyta trumpiausia Anykščių gatvelė.
Pirties gatvele vadinamo objekto
ilgis – net ... 40 metrų.
Ne kiaulės. Šiais metais mūsų
kaimynai ignaliniečiai ir rokiškėnai
tikrai ne kiaulės, o anykštėnai dar
šiek tiek, mat iki 2014 m.gruodžio
15 dienos tuose rajonuose teko išskersti visas gyventojų laikomas
kiaules. Anykščiuose tik Svėdasai
patyrė tokią dalią, o visas likęs rajonas dar kiek kriuksi.
Loterija. „Anykštos“ prenumeratos loterijos nugalėtojus skelbsime kito šeštadienio laikraštyje.
Prenumeratos kvitų kopijų lauksime iki ketvirtadienio vakaro. Priminsime, jog pagrindinis prenumeratos prizas benzopjūklas. Mūsų
skaitytojų laukia ir „Fiskars” firmos gaminiai – kirvis, sekatorius,
medžių ir krūmų genėjimo žirklės,
peilis. Taip pat devyni išskirtinės
kokybės šalikai.

Norint pasikeisti pinigus, Anykščių pašte vakar teko pastovėti eilėje.

Kartais gerai, kai policija pažadina

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

3 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Du pagyvenę Anykščių miesto K.Ladygos gatvės gyventojai
už išsaugotas gyvybes turėtų
būti dėkingi Anykščių policijos komisariato pareigūnams:
Aušrai Eimontaitei - Zalatorienei ir Mindaugui Paviloniui.
Naktį iš gruodžio 8- osios į
9-ąją užsiliepsnojo prie pat gyvenamojo namo buvusi anykštėnų malkinė.
Laimei, gaisrą pastebėjo patruliavę policijos pareigūnai,
kurie iškvietė ugniagesius bei
pažadino giliai įmigusius senukus.

11 psl.

Laiku ir vietoje atsidūrę Anykščių policijos komisariato pareigūnai Aušra Eimontaitė - Zalatorienė
ir Mindaugas Pavilonis išgelbėjo dviejų pagyvenusių anykštėnų gyvybes.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Prezidentės dovana atkeliavo
į Anykščius

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Metų pabaigoje šešiasdešimtmetį atšventęs Seimo narys,
garsus krepšininkas Sergejus
Jovaiša rikiuoja dovanas. Jam
jubiliejaus proga įteiktas antrasis Lietuvos sporto departamento komandoro kryžius,
Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto apdovanojimai.
S.Jovaišą sveikino ir Seimas, ir šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Tiesa, oficialaus Prezidentės sveikinimo S.Jovaiša sulaukė Vilniuje, o
jos dovana – paveikslas – atkeliavo
į Anykščių savivaldybę. „Ačiū, kad
visada buvote su Lietuva, garsinote savo šalies vardą. Ačiū, kad su
Lietuva esate ir šiandien.” – rašoma
Prezidentės sveikinime.
S.Jovaiša šypsojosi, kad ypač
mielas buvo bičiulių iš medžiotojų
būrelio sveikinimas ir jų praktinės
dovanos – medžioklės ir žūklės aksesuarai.
Tomis pačiomis dienomis kaip
S.Jovaiša jubiliejų šventė ir Arvydas Sabonis. A.Saboniui sukako
penkiasdešimt. „Sabas mane pirmas pasveikino, nes mano gimtadienis dviem dienom anksčiau”
– paklaustas kas ką sveikino- jis
A.Sabonį ar atvirkščiai - pasakojo
S.Jovaiša. Kauno „Žalgirio” laikais
ne tik S.Jovaišos ir A.Sabonio, bet
ir dar vieno krepšininko Virgilijaus
Jankausko gimimo dienos būdavo
švenčiamos vienu metu – visų jų
trijų gimtadieniai kelių dienų intervalu.
„Būdavo, kad ir tris dienas švenčiam, kaip vestuves. Kartą oro uoste
šventėm … iki ryto. Bet mūsų šventimai niekada netrukdė krepšiniui.”
– šypsojosi S.Jovaiša.

Garsus krepšininkas Sergejus Jovaiša per gimtadienį sulaukė ir bičiulių, ir šalies valdžios dėmesio,
ir naujų valstybinių apdovanojimų. 			
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Gyvenimas nuo Naujųjų gerėja

Nuo sausio 1 dienos dalis socialinių išmokų grąžinamos į prieškrizinį laikotarpį. Turtingesniu gyvenimu galės džiaugtis nedarbo
bei ligos išmokas gaunantys asmenys, o taip pat ir pensininkai.
Pagal naujai įsigaliojusią tvarką,
ligos išmokos jau nebus diferencijuojamos, kaip buvo iki šiol. Dabar
už dvi pirmas nedarbo dienas sergančiam darbuotojui mokės darbdavys (taip buvo ir iki šiol), o už
visą kitą ligos laikotarpį žmogus
gaus 80 proc. nuo darbo užmokesčio siekiančią pašalpą.
Nuo 2009 m. gegužės 1 dienos iš
„Sodros“ biudžeto lėšų nuo trečiosios iki septintosios laikinojo nedarbingumo dienos buvo mokama
40 proc., o nuo aštuntosios laikino-

jo nedarbingumo dienos – 80 proc.
pašalpos gavėjo kompensuojamojo
uždarbio dydžio ligos pašalpa.
Nuo Naujųjų metų keičiasi ir bedarbio pašalpos maksimalus dydis,
kuris galės siekti 301, 67 euro arba
1041, 60 lito. Šis dydis vėl galės
siekti iki 70 proc. Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio.
Iki šių metų pabaigos galiojančiame Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajame
įstatyme buvo nustatytas ribojimas

nedarbo socialinio draudimo išmokos maksimaliam mėnesiniam
dydžiui – šis dydis negalėjo siekti
daugiau nei 650 Lt.
Dar praėjusių metų pabaigoje
pradėtos kompensuoti 2010-2011
metais sumažintos senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo)
pensijos. 2015 ir 2016 m. numatyta išmokėti po 40 proc. sumos,
išmokant po lygią šio dydžio dalį
kiekvieną ketvirtį. Tais atvejais,
kai visa apskaičiuota nepriemoka
neviršijo 100 litų, ji buvo išmokėta
visa, neskaidant dalimis, šių metų
pabaigoje.
Pensijų nepriemokas gaus visi
asmenys, kuriems senatvės ir ne-

tekto darbingumo (invalidumo)
pensijos buvo sumažintos – ir
dirbusieji, ir nedirbusieji. Tačiau
dirbusieji gaus tik tą nepriemokos
dalį, kuri susidarė dėl Vyriausybės
patvirtinto mažesnio draudžiamųjų
pajamų dydžio.
Atsižvelgiant į esamą ir įvertinus planuojamą „Sodros“ biudžeto
finansinę padėtį, planuojama nuo
2015 m. liepos 1 d. didinti pensijas.
Tiek bazinės pensijos, tiek einamųjų metų draudžiamųjų pajamų
dydžius planuojama didinti po 3 eurus (t. y. po 10,36 Lt). Vidutiniškai
senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, padidėtų 4,76 euro (16,43 Lt).
-ANYKŠTA

Naujas blaivybės įstatymas vairuotojams
Nuo sausio 1 dienos dalis vairuotojų už automobilių vairo turės
sėsti visiškai blaivūs – jiems įsigalioja 0 promilių riba.
Lietuvoje įsigaliojo naujos Saugaus eismo automobilių keliais
pataisos, draudžiančios bet kokį
alkoholio vartojimą motociklų,

taksi automobilių, keturračių, komercinio transporto ir 2 metų stažo neturintiems vairuotojams. Už
pažeidimus numatytos piniginės

Temidės svarstyklės

Vogė II. 2014-12-29 apie 10.30
valandą vyriškis, gimęs 1950 metais,
atvykęs prie mirusio brolio namo,
esančio Troškūnų seniūnijoje, pastebėjo, kad pavogtas televizorius.
Nuostolis – 700 litų.
Vogė III. 2014-12-30 apie 12 valandą pastebėta, kad iš namų, esančių

Vogė. 2014-12-25 apie 14 valandą pastebėta, kad iš sodybos, esančios Skiemonių seniūnijoje, pavogta
40 metrų varinio laido ir 4 aliuminiai
motociklo variklio blokai. Nuostolis
– 520 litų.

baudos.
Iki 2015-ųjų minėtoms vairuotojų
grupėms galiojo 0,2 promilės alkoholio koncentracijos kraujyje riba, o
patyrusiems motociklininkams – 0,4
promilės. Nuo sausio 1 d. alkotesteriui parodžius bent 0,01 promilės, šių

kategorijų vairuotojai bus baudžiami
500-1000 litų baudomis.
„Regitros“ duomenimis, 2 metų
vairavimo stažo neturinčių vairuotojų 2015-ųjų pradžioje Lietuvoje
bus apie 60 tūkstančių.
-ANYKŠTA

Svėdasų miestelyje, pavogta 380 litų.

dą Anykščių seniūnijoje, neblaivus
(0,64 promilės) sūnus, gimęs 1972
metais, be aiškios priežasties sudavė
neblaiviai (1,40 promilės) motinai,
gimusiai 1948 metais, į petį, sudaužė virtuvėje buvusius indus, sulaužė
šaldytuvo lentynas. Vyriškis sulaikytas.

Priežastis. Anykščių policijoje
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio, gimusio 1941 metais, rasto namuose, esančiuose Kavarsko seniūnijoje, mirties priežasties nustatymo.
Mušė. 2015-01-01 apie 18 valan-

spektras
Paslaugos. Nuo sausio 1-osios
socialinę globą mūsų šalyje teikia tik
licencijas įgiję socialinės globos teikėjai. Tikimasi, kad socialinės globos licencijavimas padės užtikrinti
minimalią socialinės globos kokybę,
teikiamą senyvo amžiaus žmonėms,
neįgaliesiems, vaikams, asmenims,
priklausomiems nuo psichoaktyvių
medžiagų. Šiuo metu suteikta daugiau kaip 480 licencijų teikti socialines globos paslaugas nuo 2015
metų.
Lietuviškai. Nors ir negalėjusi
atvykti į Vilnių, Latvijos Premjerė
Laimduota Straujuma telekonferencijos būdu mūsų šalies žmones su
naujaisiais metais ir euro įvedimu
pasveikino lietuvių kalba. „Brangi
brolių tauta, šiandien Lietuva prisijungė prie didžiausio ekonominio
bloko ir Europos Sąjungos politinio
branduolio. Raitelis Vytis prisijungė
prie Latvijos Mildos ir Estijos žemės.
Baltijos šalis jungia dar vienas simbolis – euras, kuris dar labiau stiprins
mūsų tautų gerovę ir susitelkimą“, iš televizoriaus ekrano susirinkusiai
miniai kalbėjo L. Straujuma.
Elektra. Skirstymo bendrovės
„Lesto“ skaičiavimais, šiais metais
elektra gyventojams pigs vidutiniškai 2,88 cento už kilovatvalandę.
Skaičiuojama, jog dėl mažesnių
elektros energijos kainų statistinis
Lietuvos namų ūkis (suvartojantis
142 kWh elektros energijos) sutaupys 4,11 lito (1,19 euro) per mėnesį
arba 49 litus (14 eurų) per metus.
Pedagogams. Nuo 2015-ųjų 10
proc. didėja mažiausiai uždirbančių pedagogų - darželių auklėtojų ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų
- algos. Tam 2015 m. skiriama per
30 mln. litų. Vidutiniškai atlyginimai didės apie 200 litų (apie 58 eurus). Padidintas ir mokinio krepšelis.
2015 m. jis bus didesnis 36 litais ir
sudarys 3384 litus, arba 980 eurų.
Taip pat užmokestis didės mokytojams, dirbantiems didesnėse nei 23
mokinių klasėse: jiems bus daugiau
mokama už mokinių darbų taisymą.
Valstybės biudžete tam papildomai skiriama 5 mln. litų (1,49 mln.
eurų).
Uždraudė. Nuo sausio 1-osios didžiojoje Australijos dalyje uždrausti
komerciniai soliariumai. Tai antroji
šalis po Brazilijos, paskelbusi tokį
draudimą. Paisyti draudimo įsipareigojo beveik visos Australijos valstijos. Tik Vakarų Australija kol kas
neįvardijo datos, kada draudimas
įsigalios, o Šiaurinėje teritorijoje
komercinių soliariumų nėra. Australija yra viena pasaulio šalių, kur
registruojama daugiausiai odos vėžio atvejų. Du iš trijų australų iki 70
gyvenimo metų suserga šia liga.
Riešutai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad
į mūsų šalies rinką uždrausta tiekti
39 t (dvi siuntos po 19,5 t) nesaugių
gliaudytų žemės riešutų (gamintojas
Qingdao Dequan food CO/TBL, Kinija). Vilniaus valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos inspektoriai,
vykdydami importuojamų iš trečiųjų šalių maisto produktų kontrolę,
atrinko gliaudytų žemės riešutų mėginius ištirti laboratorijoje. Tirtuose
mėginiuose nustatyti aflatoksinų
kiekiai viršijo didžiausias leistinas
koncentracijas. Kiniški gliaudyti
žemės riešutai rinkoje išplatinti nebuvo. Importavusiai įmonei - UAB
„Arimex” (Kirtimų g. 49, Vilnius)
nurodyta šias abi riešutų siuntas saugiai sunaikinti arba grąžinti tiekėjui.
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Karklų labirintas –
pasiteisinęs projektas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Verslininkas Deividas Dilys suskaičiavo, kad jo prie Anykščių įkurtas labirintų parkas per sezoną
sulaukė daugiau nei 8 tūkstančių klientų. Labirintų parkas veikė nuo birželio iki spalio pabaigos, o
vienos dienos lankytojų rekordas – 400 žmonių.

Kalbino ir fotografavo
Jonas Junevičius

savaitės citatos
Arba sveiki ieškos „biletenių”
ZITA NENIŠKIENĖ, Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė, apie tai, kas ją stebino praėjusiais metais:
„Dar mane stebina tendencija,
kad praeitais metais jau buvo pacientų, kurie pas gydytojus ateina
būdami visiškai sveiki. Tai teikia
vilties, kad žmonės ims sąmoningai rūpintis sveikata.“
Jauni galėtų užsiimti senukų
slaugymu
Gintaras
RAŽANSKAS,
J.Biliūno gimnazijos istorijos mokytojas, apie Anykščius:
„O kad jauniems žmonėms
Anykščiuose nėra ką veikti, kad
virstam senukų miestu, tą ir taip
visi žino.“
Koalicija su KAPITONU paties KAPITONO reikalas?

Gabija
JUKNEVIČIŪTĖ,
anykštėnė:
- 2014 – ieji man įsimintini
dėl kelionių po Lietuvą. Daug
įspūdžių, naujų pažinčių. Keliavome dviračiais ir grožėjomės nuostabia Lietuvos gamta,
kurią galima geriau pažinti būtent keliaujant dviračiu ar pėsčiomis.

31- erių verslinkas Deividas Dylis Labirintų parke sezono metu buvo įdarbinęs 10 darbuotojų.
Ir labirintų parkui, ir antrajai
D.Dilio teikiamai pramogai – karstyklių parkui labai svarbūs orai. Praėjusios vasaros orai anykštėno verslui
nebuvo palankūs, mat ne tik lietūs,
bet ir per geras, t.y karštas oras nėra
labai priimtinas aktyvių pramogų
mėgėjams. Kelis metus kukurūzuose labirintus kirtęs D.Dilys šią vasarą
atidarė karklų labirintus, tačiau kukurūzų neatsisakė – laukas šalia karklų
labirintų buvo apsėtas kukurūzais ir

juose taip pat buvo iškirstas labirintas. „Kai žmonės turi galimybių rinktis iš daugiau variantų yra gerai. Kita
vertus kukurūzų net ir moraliai negalėčiau atsisakyti.“ – „Anykštai“ pasakojo D.Dilys. Jo parke buvo galima
ne tik paklaidžioti labirintais, bet pašaudyti iš lanko bei dažasvydžio šautuvais, pašokinėti ant batuto, pasiridinėti kamuolyje vandeniu ir t.t. Vienos
šių pramogų yra mokamos, kitomis
galima naudotis be papildomo mo-

kesčio. Pasak D.Dilio, mokamomis
parko pramogomis pasinaudojo apie
30 procentų lankytojų.
Labirintų parkas šaltuoju metų
laiku neveikia, o karstyklės laukia
pramogautojų ir žiemą. Tiesa, dėl
šios pramogos reikia tartis iš anksto,
nes nuolat budinčių darbuotojų, atšalus orams, prie karstyklių nebėra.
Beje, piko metu vien Labirintų parke
D.Dilys buvo įdarbinęs 10 sezoninių
darbuotojų.

Litas mirė. Laidotuvės tęsiasi

Kęstutis BLIUKYS, Anykščių miesto gyventojas:
- Kaip čia pasakius? Asmeniškai man praėję metai buvo
nekokie. Nukentėjau nuo giminių. Visgi 2014 – aisiais mano
gyvenime buvo daugiau blogo,
negu gero. Viliuosi, kad prasidėję Naujieji man bus nors šiek
tiek geresni. Dirbu, kiek išgaliu. Padedu seneliams. Juk ir aš
būsiu senas, jei sulauksiu...

(Atkelta iš 1 p.)
Regis, didelė dalis pirkėjų sausio
1-ąją į Anykščių „Maximą“ ėjo tik
tam, kad gautų pirmuosius lietuviškus eurus, mat žmonės pirko tik
simbolinį kiekį prekių. Pardavėjos
dirbo ypač susikaupusios, todėl atsiskaitymas už prekes truko kiek
ilgiau, nei anksčiau. Beje, Panevėžyje, parduotuvėse sausio 1-ąją
gauti eurų buvo sudėtingiau, nei
Anykščiuose. Keliose iš eilės parduotuvėse pardavėjos grąžą atidavinėjo litais.
Pardavėjoms turbūt labiausiai
įtempta buvo gruodžio 31-oji.
Anykščių „Norfose“ ir „Maximoje“ nuolat driekėsi žmonių eilės,
anykštėnai stengėsi atsikratyti ne
tik popierinių litų, bet ir monetų,
Vilniaus gatvės „Norfoje“ pavakary ėmė stigti net elementarių produktų.
Pasak „Swedbanko“ Anykščių

padalinio darbuotojų, „perversmo“ naktis praėjo sklandžiai, o
sausio 2-ąją žmonės į banko padalinį nesigrūdo. Iki sausio 18-osios
„Swedbanko“ Anykščių padalinyje į bankomatą bus galima įnešti
popierinius litus, kurie sąskaitoje
automatiškai konvertuosis į eurus.
Iki kovo 1 dienos litai į eurus bus
keičiami Lietuvos pašto skyriuose.
Tiesa, ne visuose – Anykščių rajone gauti eurų galima miesto pašte
bei Svėdasų, Troškūnų ir Kavarsko
paštuose. Vienu kartu pašte galima
nusipirkti iki 1000 eurų. Bankomatuose pinigų išgryninimui taikomas
tas pats apribojimas kaip ir anksčiau – 3000 litų – šią sumą konvertuojant į eurus, taigi 869 eurai.
Šiomis dienomis, kai litai keičiami į eurus, sustiprintas policijos patruliavimas. Pasak Anykščių
policijos viršininko Rimanto Čepulio, policininkai nuolat budės

paštuose, kuriuose vyksta pinigų
keitimas, taip pat pareigūnai lydės
ir į seniūnijų paštus vežamus eurus.
R.Čepulis dėstė, kad ir gyventojai
turėtų būti budrūs, nes šiuo laikotarpiu, kai daug žmonių vaikšto su
pinigais, gali situacija bandyti naudotis ir įvairaus plauko nusikaltėliai. Komisaras kvietė anykštėnus
būti pilietiškais ir pastebėjus įtartinus asmenis skambinti 112.
Priminsime, jog Lietuva lito
neteko antrą kartą. Litai nacionaline šalies valiuta buvo nuo 1922
iki okupacijos, o antrą kartą litas
įvestas 1993 metais. Euras atsirado
2002 metais. Tais metais eurą įsivedė 12 Europos Sąjungos valstybių.
Trys senosios ES narės – Danija,
Švedija ir Jungtinė Karalystė nepriklauso euro zonai ir neplanuoja
jai priklausyti. Kol kas euro neįsivedė ir Lenkija, Čekija, Vengrija,
Kroatija, Rumunija, Bulgarija.

užjaučia

Janina JAKUBAUSKIENĖ,
anykštėnė:
- Man labai sunku atsakyti.
Asmeniniame gyvenime - viskas normaliai. Metų įvykiu laikyčiau euro įvedimą, atsisveikinimą su litu. Man labai gaila
lito. Gražus, savas ir mielas
pinigėlis buvo. Reikės pasilikti
atminčiai.

Mirus Alfredui Zlatkui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną,
sūnų Vaidutį ir jo šeimą.
Vilnoniai, Vigeliai,
Kapčienė, Anankos

Kai mirtis aplanko namus, kai
artimas žmogus palieka gyvuosius – širdyje lieka didelis skausmas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Jurėnai PASMOKIENEI,
mirus mylimam sūnui.
AB “Anykščių kvarcas”
kolektyvas

Vaidai ir Nerijui,
Nuoširdžiai užjaučiame, mirus
brangiai dukrytei.
ŽŪB Agrowill Nausodė
kolektyvas

Sigutis OBELEVIČIUS, meras,
konservatorius, apie koaliciją su
KGB REZERVO KARININKO
VILIAUS JUODELIO socialdemokratais:
„Buvo ne kartą kalbėta su socialdemokratais ar jie tame mato problemą, ar ne, jie tame problemos
nemato.“
Kalbate apie cementą ar
apie trotilą?

Lukas PAKELTIS, verslininkas,
rajono Tarybos narys liberalsąjūdietis, apie senosios Anykščių ligoninės pastatų perpardavimą:
„Esmė, ne kam priklauso griuvėsiai, esmė, kad griuvėsių nebūtų.“
O tai be skelbimų durnių
sunku surasti?
Sigutis OBELEVIČIUS, apie
verslininkus, bandančius perparduoti ligoninės pastatus už dešimteriopą kainą:
„Aš įsivaizduoju, kad jie skelbimą įdėjo tik tam, kad paieškotų
durnių.“
Vis tiek Barselonai labiau
pasisekė nei Chabarovskui

Daiva GASIŪNIENĖ, rajono
vyriausioji architektė sakė, kad
Anykščiuose pastatytos „A“ raidės
nėra išskirtinė naujiena:
„Antai Barselona mėgsta puoštis
„B“ raidėmis.“
Jei skrydis į varžybas –
šventimas netrukdė
Rusijos krepšiniui
Sergejus JOVAIŠA, garsus krepšininkas, Seimo narys, apie gimtadienių šventimą kartu su Arvydu
Saboniu:
„Būdavo, kad ir tris dienas švenčiam, kaip vestuves. Kartą oro uoste
šventėm … iki ryto. Bet mūsų šventimai niekada netrukdė krepšiniui.”

ŽMONĖS

2015 m. sausio 3 d.

Skaniai paruošti kalakutą –
daiva.g@anyksta.lt
tikras menas

Tad šeimos moteriškoji dalis – Jolita ir Marius Šinkūnai dar augina
ir ketvirtokę dukrą Gabiją – mėgsta eksperimentuoti ir gamindamos
prancūziškus skanėstus. Vienas jų
– kanelės...
O J.Šinkūnienė kaneles kepti

siūlo pagal tokį receptą.
Kanelėms reikės:
1/2 litro pieno, žiupsnio druskos,
2 kiaušiniai + 2 tryniai, 3 val.g š.
skystos vanilės (galima pakeisti
į vanilės ankštį arba cukrų), 1-2
val.g š. romo ( pačio geriausio, ga-

lima juodojo), 250 g cukraus, 50 g
sviesto, 100g miltų.
„Į gan platų indą suberiu miltus
ir cukrų be žiupsnį druskos ir gerai
išmaišau, tada į kaitinimui skirtą
indą supilu pieną, įpilu vanilės
ekstrakto bei romo - galima romo
visai nepilti, bet patikėkite, skonis
tikrai skiriasi – ir pakaitinu pieną
iki užvirimo. Tuo metu, kol pienas
kaista, į miltų ir cukraus mišinį
įmušu kiaušinius ir trynius, kitame kaitinimo inde išlydau sviestą, kol sviestas lydosi, miltų, cukraus, trynių, kiaušinių masę gerai
išmaišau mediniu šaukštu, tada
į masę palaipsniui supilu išlydytą sviestą ir gerai viską išmaišau
iki vienalytės vientisos masės.
Kai pienas gerai užkaito, jį dar
karštą supilu ant masės ( vėlgi palaipsniui) ir maišau Palieku, kad
atvėstų. Nenustebkite, jei jums
tešla pasirodys tokia skysta, kaip
lietinių tešla - taip ir turi būti. Ir
geriau nieko nekeisti ( t.y. nedėti
daugiau miltų, tik lygiai tiek, kiek
recepte nurodyta). Dabar vienas
iš pagrindinių šio recepto niuansų
- šią tešlą (uždengus indą) reikia
palaikyti mažiausiai 1 valandą šaltai, o geriausiai būtų nuo 24 iki 48
valandų šaldytuve. Beje, šią tešlą
šaldytuve drąsiai galima laikyti iki
2- 3 dienų. Kitą dieną išimu indą
su tešla - ją gerai išmaišau (mat
paviršius būna pasidengęs sviesto
sluoksniu lyg plutele - užtenka paimti šluotelę ir energingai paplakti arba tiesiog suplakti mikseriu. Į
iki 260 C įkaitintą orkaitę dėti formeles su tešla ir kepti 5-15 min.
250 C temperatūroje, tada staigiai
sumažinti ik 160-170 C ir dar kepti apie 50-60 minučių. Kai iškepusių pyragėlių paviršius nebekunkuliuoja (lyg būtų skystas, kaip
kad kepimo pradžioje) – turi būti
rusvai paskrudęs (bet ne per tamsiausiai), belieka luktelti, kol šiek
tiek atvės (kažkur po 5 minučių
jau galima juos judinti iš kepimo
formelių) ir tik tada juos išiminėti - tiesiog apversti kepimo formą,
ir patys lengvai iškrenta“ – gana
sunkiu, bet labai skaniu receptu
dalijasi anykštėnė.

dešra, kiaušiniai, sviestas. Ir t.t.
yra smagu. Net akmeniu inkste
..., kol legaliam vartojimui liks tik
didžiuojamės. Svetimas akmuo,
Marijos radijas ir Kairysis Švensvetimame inkste – tik akmuo. O
tosios krantas prieš potvynį.
akmuo savame inkste – brangaMetai Anykščiams buvo geri.
kmenis nematytas. Ir kas pasakys,
Mūsų nepuolė žali žmogeliukai.
kad matytas?
Raudonų ir žydrų žmogeliukų,
Šiais metais Anykščiuose
aišku, turime, tačiau nei vieni, nei
atidarytas SPA, pradėjo veikti
kiti tarpusavyje neturėtų dauginLabirintų parkas, įsibėgėjo Lajų
tis. Nors dėl raudonųjų, dar smala
tako statybos, sunešioti pirmieji
žino – tik savivaldos rinkimai,
sportbačiai vaikštant Kairiuošitą atseit Darvino teoriją arba
ju Šventosios taku... Niekas iš
patvirtins, arba paneigs.
aplinkinių rajonų to neturi. Tiesa,
Šiandien
dauguma ap...Šiais metais Anykščiuo- linkinių rajonų
trečia diena po
lito mirties. Tase atidarytas SPA, pradėjo neturi ne tik
pome beličiais
veikti Labirintų parkas, įsi- Kairiojo Šven(tyčia šitą žodį
bėgėjo Lajų tako statybos, tosios kranto,
su trumpąja i
bet ir dešiniosunešioti pirmieji sport- jo. O varge
parašiau – aut.
bačiai vaikštant Kairiuoju - ir net pačios
past. korektorei
ir priekabiauŠventosios taku...
Šventosios
siems skaitytovagos dauguma
jams). Guodžia
rajonų neturi.
mintis, jog nacionalinę valiutą
Anykščių savivaldybei 2014
net anksčiau nei mes prarado ir
metais pavyko parduoti senosios
broliai latviai, ir estai. Nors visgi
Anykščių ligoninės pastatus,
beličiu būt blogiau, nei belačiu ar
parduotas ir buvusio policijos
bekroniu... Mes dabar beličiai, bet
komisariato pastatas. Kalbama,
su euru. O va rusai niekada euro
kad surasti investuotojai į nauneįsives – nes pas juos euras yra
josios ligoninės (ne tokia ji jau
jievras. Tai taip pat guodžia... Jei
ir nauja) ligoniams nereikalingą
ko nors rusai neturi, mums yra
dalį. „Anykščių kvarcas“ pardavė
miela. Apskritai, jei kas nors ko
Vikonių plytinės, o „Swedbannors neturi, ką turime mes, nors
kas“ – „Anykščių vyno“ griuvėtai, ką mes turime, mums patiems
sius. Nepykit, tikrai griuvėsius.
ir nėra labai reikalinga, vis tiek
Pastatai sveiki, bet iš bendrovės

telikę griuvėsiai. Visi išvardinti
sandoriai maloniai nuteikia,
panašu, kad rinkoje jau yra laisvų
pinigų, kurių bandymas skverbtis į
Anykščius gali būti mums visiems
naudingas. Kitas džiaugsmas,
jog kokiuose nors Molėtuose,
Ignalinoje ar Kupiškyje joks
verslininkas neras tokios dėkingos
investicijų terpės – pas mus vien
nenaudojamas ligoninių (senosios
ir mažiau senos) plotas kaip trys
„Marakanos“ stadionai...
Joks Lietuvos rajonas (tiesą
sakant, ir jokia pasaulio valstybė)
neturi Puntuko akmens, kuris
dabar jau asocijuosi ne tik su
Dariaus ir Girėno skrydžiu, bet su
amžinybėn išėjusiu dešimties litų
banknotu. Nei Molėtai, nei Utena,
nei Ignalina šiemet nepradėjo
biokatilų statybų, nes juos jau
prieš dvidešimt metų pasistatė.
Tik mūsų mieste sutelpa Angelų
ir Arklių muziejai, tik mes turime
Menų centrą ir Menų inkubatorių,
tik mūsų muziejinis siaurukas
geriau prižiūrimas nei keleivius
vežantys „Autoveldos“ autobusai.
Panašu, jog nuėjau į „Nasha Rasha“ scenarijų. Netyčia... Atsiprašau. Norėjau pasidžiaugti, o išėjo
kaip visada...
Didžiavausi, kad pažįstu Sergejų Jovaišą, kol jis netapo politiku.
Dabar jau jo reikalas man įtikti,
įrodyti, kad jis geresnis mano

interesų gynėjas nei Alfrydas
Savickas.
Anykščiuose gyvena kitas didis
sportininkas Giedrius Titenis ir
didis treneris Žilvinas Ovsiukas. Šie žmonės jau ir Lietuvos
masteliais yra megažvaigždės. Bet
patys kalti, jog čia gyvena... Juk
vertinam ne absoliučiais matais, o
per palyginamąją prizmę, kurioje
kas ką norim, tas tą matom, su
kuo norim, su tuo ir lyginam.
„Aukštaitiško formato“ kaltė,
jog teko girdėti ne tik Anykščių,
bet ir Molėtų, Utenos, Visagino,
Ignalinos, Zarasų savivaldybių
vadovų postringavimus. Visų
vadovų komplimentai sau nepriklausomai nuo lyties ir politinių
pažiūrų yra tokie patys. Net
Utenos Katinas (meras Alvydas
Katinas) eina kurorto keliu, kai,
regis, nėra ko vaikščioti pakampėmis, kai Utenoj tiek mėsos (vien
tik „Utenos mėsoj“ dirba daugiau
žmonių, nei Anykščiuos niekur
nedirba).
Sukęs apsukęs, vis tiek kaip
esminį Anykščių identitetą ir
pastarųjų dešimties metų įvykį
išskirčiau G.Titenį. Net herbą
miesto būtų galima pakeisti –
vietoj Nepamuko ant tilto statyčiau Ž.Ovsiuką su megafonu, o
G.Titenis lai plaukia Šventąja.
Gal naujas herbas turistus privilios...

Daiva GOŠTAUTAITĖ

„Vakarienę stengiamės valgyti visa šeima drauge, bet visi turime
savų veiklų, tad ne visada sekasi tai padaryti, bet savaitgalio pietūs
kartu, tai jau tradicija, kuri man labai miela, jauki ir šeimyniška“
– paklausta apie šeimos ritualus, sako UAB „Rimpex“ vadybininke
dirbanti Jolita Šinkūnienė. Su „Anykštos“ skaitytojais pašnekovė
dalijasi pamėgtu kalakuto kepimo receptu – patiekalas tiks ir šventiniam stalui, ir šeimyniniams savaitgalio pietums.
Kalakutas su spanguolių
padažu
J.Šinkūnienė sako, jog stengiasi
pirkti ekologiškai užaugintą kalakutą. „Manau, kad jei yra galimybė valgyti sveiką, kokybišką,
ne konservantų ir kitokių priedų
prikimštą maistą, tai yra sveikiau
mums visiems, todėl vasarą sode
patys auginame daržoves, gaminame troškinius iš ekologiškų daržovių, stengiuosi pirkti natūraliais
pašarais šertų gyvulių ar paukščių
mėsą“ – kalba pašnekovė.
„Taigi, kalakutą reikia ištrinti
prieskonių (pipirų, česnakų, kmynų) ir druskos mišiniu ir vėsiai
palaikyti maždaug parą iki kepimo. O paslaptis, kaip iškepti sultingą ir labai skanų kalakutą, yra
tokia - be prieskonių, kuriais jūs
ištrinsite paukštį prieš jį kepdami,
patariu padaryti štai ką: minkšto
sviesto gabalą sumaišyti su malta saldžiąja paprika ir mėgiamais
prieskoniais (pvz., oregano, trupučiu curry mišinio ar kt.) ir šį sviesto mišinį pakišti po kalakuto oda
ties krūtinėlėmis ir šlaunelėmis.
Paukščio oda labai lengvai atlimpa
nuo mėsos, tad pakišti sviesto gabaliukus ir jį paskirstyti tikrai nėra
sunku. Kepdamas jis lėtai tirpsta ir
drėkina sausas kalakuto mėsos dalis“ – kalakuto kepimo paslaptimis
dalijasi J. Šinkūnienė.
Įdarą pašnekovė siūlo štai tokį:
„Ryžius sumaišykite su apkepintais svogūnais, pagardinkite

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Ir nuaidėjo, nuplasnojo, nuvingiavo 2014-ieji... Taip jiems ir
reikia! Kita vertus, koks skirtumas
kur aš 2014-uosius pasiūsiu ir
kaip juos prisiminsiu - praėjusiems metams nuo to nei šilta,
nei šalta. Tačiau tebevirškinamas
Naujųjų šampanas, „bankuchenas“ ir kiaušinienė su spirgais
žmogų daro sentimentaliu. Nesu
antžmogis, neatsispiriu sentimentams, paraudojimui, jog pusę
gyvenimo kelio jau praėjau, o likusi kelio dalis (kas žino, kiek jos
liko?) bus vis labiau provėžuota,
duobėta ir vis didės draudžiamų
kelio ženklų miškas. Pradžioje atsirado kelio ženklas „sukti į kairę
draudžiama“, paskui – raudonas
skritulys su perbrauktu bokalu,
cigarete... Toliau – perbraukta

druska, pipirais, žalumynais, ir,
jei patinka, džiovintais vaisiais
(obuoliais, slyvomis, kriaušėmis,
abrikosais). Dažnai įdaras, kai jau
kalakutas iškepamas, sumaišomas
su keliais šaukšteliais nutekėjusių
kalakuto sulčių ir riebalų. Labai
skanu, nors gal kiek rieboka“.
Kad keptas kalakutas būtų dar
gardesnis, pašnekovė sako, kad
reikia jį palaistyti arba tomis pačiomis sultimis, kurios išsiskiria
kepant, arba štai tokiu mišiniu:
sumaišyti apelsinų džemą, sojos
padažą, garstyčias ir raudonąjį
vyną. „Laistyti (aptepti silikoniniu
teptuku) reiktų ne rečiau kaip tris
kartus per vieną kepimo valandą.
Kepti orkaitėje, įkaitintoje 180 C,
40 min/1 kg kalakuto. Tarkim, kalakutas yra 4 kg, tai kepsite apie
2val. 40min. Patiekti kalakutą su
orkaitėje kepintomis bulvėmis,
apibarstytomis šviežiais ar džiovintais rozmarinais ir daržovėmis,
apipilti spanguolių padažu pagardintu imbieru, ananasais, čili pipirais“ – paskutines prabangaus patiekalo ruošimo detales atskleidžia
pašnekovė.
Meilė Prancūzijai „reiškiasi“
ir virtuvėje
J. Šinkūnienės devintokė dukra
Gabrielė mamą „užkrėtė“ meile
prancūzų kalbai – mergaitė mokosi
J. Biliūno gimnazijos Emile klasėje, prancūzų kalbą „nuo nulio“ jau
kelinti metai mokosi ir pašnekovė.

Praėjusių metų pabaigoje įkurtos asociacijos „Kalitos kalnas“
vadove tapusi Jolita Šinkūnienė, paklausta, ką mano apie vegetariškai ar veganiškai besimaitinančius žmones, teigia: „Esu tolerantiška žmogaus pasirinkimui, jei tau skanu mėsa, o joje juk
yra svarbių mikroelementų, vitaminų reikalingų mūsų organizmui, kam save riboti? Tačiau skeptiškai žiūriu į taip maitinamus
vaikus – suaugs vaikas ir pats nuspęs, kaip jam maitintis“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

IŠ PIMŲ LŪPŲ

2015 m. sausio 3 d.

Nerimą anykštėnams sėjo Ukraina,
džiugino – plaukimas
Baigiantis metams žinomiems Anykščių bendruomenėje
žmonėms uždavėme keletą klausimų, susijusių su praėjusiais
metais.
1. Kokius praeitų metų tris svarbiausius įvykius Lietuvoje
ir pasaulyje išskirtumėte? Kodėl?
2. Kokius tris dalykus išskirtumėte Anykščių rajone ir kodėl?
3. Kokie Jums buvo praėję metai? Buvo tokie, kokius ir
planavote, ar kuo nors nustebino?

Stebina Lietuvos jaunimas
Zita
NENIŠKIENĖ,
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro
direktorė.
1. Iš pasaulio įvykių pirmiausia tai Ukraina. Mano
supratimu, Rusija yra agresorė, kuri jėga užgrobė Krymą. Deja, to net dalis lietuvių
nenori pripažinti. Sakykim,
vienas pažįstamas, kuris po
teismus vaikšto dėl 30 centimetrų savo žemės, apie Krymo užgrobimą sako: „O kas
čia tokio?“. Stebina nesugebėjimas pasaulinių realijų
perkelti į savo gyvenimą.
Dar paminėčiau buvu- Anykščių pirminės sveikatos priežiūsio ministro Vytenio Povilo ros centro direktorė Zita Neniškienė
Andriukaičio atstatydinimą. sako, kad ją praeitais metais labiausiai
Pirminei grandžiai medici- stebino kolegos.
noje tenka 80 procentų darbų
ir tik 18 procentų finansavimo, o buvęs ministras V.P.Andriukaitis buvo tos
grandies medikų ir ligonių pusėje.
Taip pat mane Lietuvoje stebina jaunimas – Vilniuje dalyvavau Naujųjų
metų sutikime, kurį organizavo jaunos šeimos – vaidinimai, jokio alkoholio.
Tai džiugu. Ir dar paminėčiau, kad kai per dvi valandas buvo pakeistas milijonas litų, tai supranti, kad pinigų mes turim, ekonominis potencialas Lietuvoje
yra.
2. Anykščiai visada gražūs – tiek vasarą, tiek žiemą. Išskirčiau Menų inkubatorių ir jo veiklą. Jau vien pastatas yra labai gražus, puošiantis miestą. Renginių Anykščiuose vyksta daug, galiu pasidžiaugti tik tuo, kad mes,
medikai, daugelyje jų spėjam sudalyvauti. Negaliu nepaminėti ir pastatytų
Anykščiuose treniruoklių. Kaip medikei, tai man džiugus įvykis.
3. Padaryti visko, ką suplanuoja, negali niekas. Bet mane praeitais metais
nenustojo gerąja prasme stebinti mūsų gydytojai, slaugytojos ir administracijos darbuotojai. Kiek darbų begriūtų ant galvos, medikai spėja atlikti. Stebina
tendencija, kad jau buvo pacientų, kurie pas gydytojus ateina būdami visiškai
sveiki. Tai teikia vilties, kad žmonės ims sąmoningai rūpintis sveikata.

Stebi tako statybas
Pranas ALSYS, Valstybinės mokesčių inspekcijos
Utenos skyriaus viršininkas.
1. Lietuvoje išskirčiau
dujų terminalo atsiradimą.
Šis objektas svarbus mūsų
energetinei nepriklausomybei. Žinoma, stebėjau Ukrainos įvykius, palietė lėktuvų
katastrofos – tai, ką žiniasklaida pranešė.
2. Anykščiuose kultūrinis
gyvenimas verda, renginių
daug, įvykių daug. Aš asmeniškai išskirčiau vieną
objektą, kuriuo pats aktyviai
naudojuosi, – Kairiojo Šven- Pranas Alsys sako, kad metai buvo
tosios tako statybą. Stebiu, nelengvi, bet jis rasdavo laiko pavaikškada takas bus baigtas statyti čioti taku, nutiestu pagal Šventąją.
ir susijungs su Arklio muziejumi.
Aišku, reiktų paminėti ir Anykščių SPA atidarymą, buvom su šeima pietauti,
pasižiūrėjom, gražu. Bet šį objektą aš irgi priskirčiau Kairiojo Šventosios tako
infrastruktūrai, kaip ir Menų inkubatorių.
3. Metai buvo nelengvi, bet darbingi. Buvo pasikeitimų, bet šiaip – kasdienis
darbas, rutina.

Modernizmas gerai, bet
praeities neužmirškim
Giedrius ALKAUSKAS, mokslininkas, kompozitorius,
Vilniaus universiteto dėstytojas.
1. Jei kalbėti apie praeitų metų svarbiausius įvykius, tai neįmanoma niekaip nepaminėti pačių svarbiausių geopolitinių
reiškinių, kurie dar tęsiasi iki šiol ir kurių pasekmės tikrai dar
iki galo neapibrėžtos - tai įvykiai Ukrainoje, Maidanas, įvykiai Kryme, Sevastopolyje bei rytų Ukrainoje. Taip pat neaiškios baigties yra kiti tampriai tarpusavyje susiję įvykai Artimuosiuose Rytuose - tebesitęsiantis pilietinis karas Sirijoje, ir
pačios radikaliausios islamistų jėgos (ISIS) iškilimas Irake, jų
žiaurumai prieš kurdus, krikščionis ir jazidus.
Bet, kaip matematikas ir kompozitorius, vis tiek labiau
Kaip kompozitorius Giedrius Alkauskas
kreipiu dėmesį į subjektyvius dalykus, tai be paminėtų įvyšiemet išleido jau antrąją savo kompakkių, 2014 įstrigo tuo, kad mus paliko keletas ypatingų žmonių.
tinę plokštelę.
Visų pirma, mirė Claudio Abbado, italų dirigentas, vienas iš
pačių geriausių S. Prokofjevo muzikos interpretuotojų, didelis Dž. Verdžio muzikos žinovas, ir kurio dėka
9-ajame XX a. dešimtmetyje vakarų muzikos pasaulis iš naujo atrado genialią M. Musorgskio muziką - tai C.
Abbado išpopuliarino vakaruose “Chovanščiną”, būdamas Vienos valstybinės operos meno vadovu.
Taip pat 2014-ais metais mirė vienas paslaptingiausių XX a. matematikų - Alexander Grothendieck. Jaunystėje būdamas be galo produktyvus, parašęs daugybę tomų “SGA” (Algebrinės geometrijos seminaras),
laimėjęs prestižiškiausius prizus - pavyzdžiui, Fields’o medalį, vėliau savo veiklą paskyrė kovai už pacifizmą, kol galų gale visiškai save izoliavo ne tik nuo matematikų, bet ir žmonių bendruomenės, ir paskutinius 30 metų gyveno atsiskyręs mažame Prancūzijos kaime. Šis matematikas tikai yra vienas iš labai mažo
kiekio mokslininkų, kurie atitinka “pamišusio genialaus mokslininko” įvaizdį.Taip pat 2014-ais mirė viena
iš didžiausių literatūros figūrų, magiškojo realizmo atstovas, Nobelio literatūros premijos laureatas Gabriel
García Márquez.
2. Kalbant apie Anykščius, dažnai pabrėžiama modernėjimas, modernizavimas, tobulinimas, įdiegimas,
struktūrizavimas. Bet man kažkodėl labai svarbu, kad dar lieka pėdsakų iš Anykščių praeities, kad gyva dar
atmintis, kad senosios Anykščių dienos nenutrinamos, neišblukinamos, o pasilieka vyresnių žmonių atmintyje,
nuotraukose, sapnuose. Prisimenu Anykščius nuo 1980-ųjų metų, ir labai gerai prisimenu - kur buvo sifono
aparatas, kur stovėjo garbės lenta, kur buvo tuščios taros supirktuvė, ledų kioskelis, sifono aparatas, kokios
pieštinės reklamos buvo ant kino teatro pastato, kaip kvepėjo universalinės parduotuvės skyrius, kuriame pardavinėjo tepalą slidėms, koks su žirklėmis buvo žmogeliukas ant buitinio aptarnavimo pastato. Bet po šios
vasarą Anykščių bibliotekoje įvykusios I. Girčio nuotraukų parodos nustebau ir pirmą kartą sužinojau, kad be
kino teatro “Šilelis”, yra buvęs ir kino teatras “Pergalė”, kuris stovėjo dabartinės muzikos mokyklos vietoje. Tad
modernizavimas ir patogumas yra labai gerai, toks gyvenimo dėsnis, kad geriau gyventi, kai yra patogiau, bet
smagu, kad Anykščiuose yra žmonių, kurie nebėga labai greitai į priekį, o bando iš dabarties ir ypač iš praeities
dar prisirankioti akmenukų ir spindinčių stikliukų. Iš tiesų, visi Anykščių gyventojai yra tokie, visi turi atmintį,
tik reikia ypatingų sąlygų, kad 20-40 metų senumo prisiminimai mumyse suvirpėtų iš naujo.
3. Man pačiam metai buvo neblogi: pabaigta, įrašyta ir išleista antroji kompaktinė plokštelė. Ji pristatyta
publikai, pasirodė keletas straipsnių muzikinėje spaudoje, Anykščių rajono spaudoje, muzika ir pokalbis transliuoti Lietuvos radijo laidoje. Tik visas kūrybos procesas ir darbas vyko truputį lėčiau, nei planuota, buvo per
daug nerimo. Taip pat per mažai keliauta pėsčiomis: pėsčiųjų žygio iš Vilniaus į Anykščius per tris dienas taip
ir nesuorganizavau, apie ką seniai svajoju. Na, šį pavasarį - būtinai! Tik pavyko nueiti nuo Troškūnų iki Panevėžio, užbaigiant jau visus siauruko ruožus pėsčiomis. Šiais metais tikrai daug daugiau eisiu į žygius pėsčiomis,
nes juose ir mintys susidėlioja, ir planai, ir tai bene vienintelė aplinka, kai galiu jaustis laimingas.

Eilinį kartą netenkam
nepriklausomybės
Rolandas JURKĖNAS, rajono Tarybos narys nuo Konservatorių partijos, gydytojas chirurgas. Po 2 kadencijų
atsisakęs eiti į rajono Tarybą.
1. Aišku, pirmiausiai įstrigo įvykiai Ukrainoje.
Taip pat paminėčiau ir Malaizijos tos pačios kompanijos lėktuvų katastrofas. Vienas lėktuvas dingo, kitas numuštas.
Iš Lietuvos įvykių paminėčiau kilusią desperaciją aiškinant
apie euro gerumą ir blogumą. Man asmeniškai gaila lito. Buvo
rublis, turėjom savo pinigus, o dabar bus euras... Eilinį kartą
netenkam nepriklausomybės.
O štai Ebolos virusas ar kiti paukščių, kiaulių gripai ir marai,
manau, kad tai tiesiog išpūstas žmonių ir farmacininkų siekis
iš to pasipelnyti. Yra ligų, nuo kurių žymiai daugiau žmonių
numiršta. Sakykim, Lietuvoje nuo meningokokinės infekcijos
šiemet numirė ir vaikų, ir suaugusių, galima ir iš to burbulą
išpūsti. Tačiau tos ligos visada buvo ir bus.
2. Man patiko naujai vystoma veikla Anykščių menų inkubatoriuje. Jie bando daryti kitaip nei koks Angelų muziejus,
„Gyvenimą planuoti sunku“,- teigia
veikla pakankamai aukšto lygio.
Rolandas Jurkėnas.
Taip pat labai laukiu Lajų tako projekto pabaigos. Buvau nuvykęs prie tako, kai dar tik buvo pradėti kolonų pagrindai betonuoti.
Prie svarbių Anykščiams įvykių priskirčiau ir kasmetinius didžiuosius festivalius „Purpurinis vakaras“ ir
„Velnio akmuo“. Kasmet juose būna naujovių.
3. Gyvenimą planuoti išvis sunku, nes sakoma, kad kai žmogus planuoja, kažkas danguj iš jo juokiasi. Metai
buvo sunkūs, darbingi, tačiau padariau, ką buvau sau numatęs. Negaliu sakyti, kad metai buvo labai geri ar
blogi.
(Nukelta į 6 p.)

IŠ PIMŲ LŪPŲ
(Atkelta iš 5 p.)

Savivaldybė tapo darbdaviu
Albertas BUDAVIČIUS,
buvęs Vykdomojo komiteto pirmininkas, senjoras.
1. Pirmiausia tai Ukrainos
įvykiai. Stebino Vladimiro
Putino drąsa. Europos Sąjunga tiek viliojo Ukrainą,
tiek visokių sąlygų kėlė, kad
pritraukti prie savęs, o kai
prireikė realios pagalbos –
jos nėra.
Antras dalykas, kuris
šiemet nustebino, tai buvo
musulmonų plitimas pasaulyje. Tai kažkas tokio, ko
anksčiau nebuvo pasaulyje,
jie važiuoja į Europą, įkūrė
savo valstybę Irake ir Sirijoje (Turimas omenyje Islamo
kalifatas Sirijoje ir Irake,
Albertas Budavičius teigia, kad senįkurtas teroristinės musulmonų jorams Anykščiuose gyventi patogu
organizacijos, - red.past). Asme- ir gera.
niškai dėl jų grėsmės nejaučiu,
bet, mano manymu, jų tas tikėjimas yra baisus.
O Lietuvoje mane jaudina dabartinio premjero Algirdo Butkevičiaus neryžtingumas. Daug pažadų, bet ryte kalba vienaip, vakare – kitaip. Šiaip jo politika
esu patenkintas, žmogus jis geras, tačiau turi būti ryžtingesnis.
2. Anykščiuose man viena tendencija kėlė ir kels nuostabą – rajono savivaldybė tapo darbdaviu. Prikūrėm naujų darinių, susmulkinom esamas įstaigas,
atsirado daugybė direktorių. Tuo tarpu turėtų būti kitaip – reiktų mažinti valdymo išlaidas ir kelti atlyginimus žmonėms. Beje, gerai matom, kaip neryžtingai
Anykščių savivaldybė sprendžia direktorių klausimą. Sakykim, švietime tol
sprendžiamas direktoriaus klausimas, kol diskredituojama visa švietimo sistema.
3. Nieko šiemet neplanavau, gaunu pensiją, į politiką nesikišu ir esu gyvenimu patenkintas. Daug laiko skiriu skaitymui, ypač geros knygos disidentų,
pabėgusių iš Rusijos į užsienį. Kaip vyresnės kartos atstovas pasakysiu, kad
gyvent Anykščiuose gera – žmonių mažiau, gamtos daugiau. Turėjau galimybę
vykti gyventi į Vilnių, bet likau čia, nes man patinka.

Ir menininkai įsitraukė
į kovas
Jolanta
PUPKIENĖ,
Anykščių kultūros centro
Troškūnų skyriaus renginių
organizatorė šiemet apdovanota Kultūros ministerijos
premija.
1. Be abejo, svarbiausias
metų pasaulio įvykis man,
nors nesu didelė politikė,
Ukrainos ir Rusijos konfliktas
ir su juo susiję pokyčiai. Teko
bendrauti su įvairiais menininkais, kurie taip pat įsitraukė į
kovas, tiesa, ne ginklu, o žodžiu, palaikymu. Paminėčiau
ir tai, kad mane sukrėtė, kaip
pasikeitė požiūris, kai lietuviai
neigiamai ėmė žiūrėti į Rusijos menininkus, o rusai – į
lietuvių. Sakykim, režisierius „Kiekvienas kūrėjas renkasi savo proRimas Tuminas dabar igno- fesiją, todėl turi žinoti, kad visada turi
ruojamas Maskvoje, išgyve- būti „šviežias“.- sako Jolanta Pupkiena didelę krizę ir galvoja vėl nė
grįžti į Lietuvą statyti spektaklius.
Prie svarbių įvykių būtų galima minėti ir Ebolos viruso plitimą, katastrofas,
tačiau aš į tokius įvykius žvelgiu kaip į tuos, kurių neįmanoma pakeisti, nes jie
jau įvyko.
Prie svarbiausių Lietuvos įvykių priskirčiau tai, kad karjerą baigia 10 kartų
pasaulio čempionai - Klaipėdos „Žuvėdros“ sportinių šokių kolektyvas. Man
tai labai skausminga, nes tai mano universiteto komanda.
2. Kaip anykštėnei, man labai džiugu, kad plaukikas Giedrius Titenis iškovojo tiek daug medalių.
Prie svarbiausių rajono įvykių priskirčiau ir Troškūnuose vedamą vandentiekį ir kanalizacijos tinklus. Ir taip pat paminėčiau, kad mes Troškūnų kraštui parašėme 4 projektus, kurie visi gavo finansavimą, todėl galėjome parodyti puikių kolektyvų. Sakykim, Maskvos kvarteto koncertas Troškūnų bažnyčioje.
3. Aš esu optimistė. Žinoma, kūrybiniai darbuotojai Lietuvoje nėra deramai
vertinami, suprantu esamą situaciją, bet nesutinku, kai kultūros darbuotojai
nuolat verkšlena, kad jų niekas nevertina, nemato jų darbo. Kiekvienas kūrėjas
renkasi savo profesiją, kelią, todėl turi žinoti, kad visada turi būti „šviežias“,
pasiruošęs, banaliai sakant, nešti šviesą ir kelti sau reikalavimus. Žinoma, ir aš
jau 25 metus esu paprasta kaimo kultūros darbuotoja, bet tuo neapsiriboju ir
stengiuosi kurti ir žmonėms pateikti aukštos kokybės kultūrą. Taigi, nemanau,
kad praėję metai buvo prasti.
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Vienadieniai renginiai senukų mieste
Gintaras RAŽANSKAS, J.Biliūno gimnazijos mokytojas istorikas, šiemet išleidęs knygą „Leliūnai“.
1. Man įstrigo tie patys dalykai kaip ir daugeliui, nes gyvename
globaliame pasaulyje. Sakykim, Ukraina. Negali nejaudinti, kai matai
kaip vėl kyla šaltasis karas tarp Rytų ir Vakarų. Beprasmės mirtys, juk
ten žūna tie patys slavai. Baisu. Mane erzina perdėtas žmonių gąsdinimas Rusija. Manyčiau, tiek prezidentei Daliai Grybauskaitei, tiek
kitiems politikams reiktų kalbėti atsakingiau. Taip pat man baisu ir tai,
kad pasaulyje ir Lietuvoje vis daugiau smurto, žiaurumo. Iš Lietuvos
įvykių išskirčiau tik bendras tendencijas – didėja skurdas, atskirtis tarp
turtingųjų ir vargšų, didėja smurtas.
Žinoma, galiu pasakyti, kad gaila ir lito, kaip tam tikro valstybingumo simbolio. Sudėtingiau įvedus eurą bus seniems žmonėms, o mes
priprasim.
2. Iš Anykščių rajone vykusių įvykių neiškirčiau nė vieno, nes tie
renginiai ar įvykiai yra kažkokie vienadieniai – šiandien gražu, o ryt
nieko neprisimeni.
Žinoma, unikalu, kad tokiam miestelyje gyvena plaukikas Giedrius
Gintarą Ražanską jaudina Lietuvoje
Titenis, šiemet iškovojęs tiek medalių.
didėjantis smurtas.
O kad jauniems žmonėms Anykščiuose nėra ką veikti, kad virstam
senukų miestu, tą ir taip visi žino. Palyginu, kaip buvo prieš 20 metų –
tada buvo kažkokia energija, veržimasis, o dabar Anykščiuose nieko panašaus nebelikę.
3. Šie metai manęs niekuo nenustebino, sukrėtimų taip pat nebuvo. Džiaugiuosi tuo, kad esu sveikas, kad gražiai gyvenam šeimoj, kad vaikai sveiki, kad tėvus turiu, darbą turiu – tai patys didžiausi mano pasiekimai.

Trigubi metai
Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas. V. Šližio bendrovė „2 plius“
valdo bendrovių „Anykščių ratas“ (tarptautiniai pervežimai ir
logistika), „Kautra“ (keleivių pervežimas), „Vaja Farm“ (mėsinių
galvijų auginimas), „Agrolinija“ (mėsos perdirbimas) ir kitus akcijų paketus.
1. Iš pasaulio įvykių išskirčiau suirutę Ukrainoje ir tą didelės šalies
siekį išsivaduoti iš jungo, iš kurio ir mes vadavomės. Sekiau ir seku
įvykius Ukrainoje, taip pat prisidėjau ir prie pagalbos šiai šaliai. O Lietuvoje svarbiausias įvykis – pagaliau išspręstas energetinės nepriklausomybės klausimas – atidarytas dujų terminalas. Net nuostabu, kad
mes, lietuviai, tai padarėm ir dar pirmi iš Pabaltijo.
2. Anykščiai visada juda į priekį, projektai vykdomi. Išskirčiau Lajų
taką, pasikeitusį Kalitos kalną ir SPA atidarymą. Šiemet pradėjęs veikti Anykščių SPA reikšmingas objektas Anykščiams, turime kur nuvežti
svečius, turime ką parodyti.
3. Šiemet padariau trigubai daugiau negu planavau. O vienoje vietoje net sugebėjau įšokti į jau gerokai nuvažiuojantį traukinį. Tokie jau buvo
metai – projektas gimdė projektą.

Verslininkas Vygantas Šližys teigia,
kad Anykščiai visada juda į priekį.

Metai ašarų nespaudė
Rita ŠIMKIENĖ, verslininkė. Kaimo turizmo sodybos „Pušų
takas“, kavinės „Erdvė“ savininkė.
1. Išskirčiau iš pasaulio įvykių Ukrainą. Tai labai aktuali tema.
Nors svečių iš Ukrainos ar Rusijos neteko savo kaimo turizmo sodyboje apgyvendinti, bet įvykius sekiau. Taip pat paminėčiau Malaizijos lėktuvo katastrofą.
2. Anykščiuose daug puikių renginių, įvairių festivalių. Aš išskirčiau tik vieną įvykį – tai senosios ligoninės pardavimą be jos
„pririšimo“ prie konkrečios sutarties dėl statybų. Matau neūkiškumą. Pagalvokit, nupirko pigiai, o dabar pardavinėja už milijonus.
Turėjo būti kažkokia sutartis, kad būtų įpareigoti savininkai statyti.
3. Metai buvo geri, bet niekuo nenustebino. Puikūs metai, mes
sveiki, klientų ir užsakymų yra. Tiek, kiek yra, tiek ir užtenka. Nematau, ko reikėtų verkti. Esu viskuo patenkinta, viskas yra gerai.

Verslininkė Rita Šimkienė pesimizmui nemato pagrindo.

Metai – pagal planą
Rimas JASIŪNAS, verslininkas, uždarųjų akcinių bendrovių
„Rimpex“, „Jarimpekso statyba“ ir „Linvalis“ akcininkas.
1. Žinoma, Ukrainos įvykiai paliko rėžį šių metų pasaulio įvykiuose. Stebiu juos ir dėl darbo – daug žaliavų inportuojam iš
Ukrainos, yra nemažai pažįstamų.
Iš Lietuvos įvykių išskirčiau dujų terminalo statybas. Man, kaip
ir kiekvienam lietuviui, svarbu, kad įgaunam energetinę nepriklausomybę. Žvelgiant į įvykius Rusija atrodo kaip agresorė, todėl saugiau, kad energetinėje sferoje nebūtų vienos įmonės diktato. O dėl
euro įvedimo, tai nemanau, kad mes prarandam dalį nepriklausomybės, kaip tik galvoju, kad įgausim daugiau ekonominio stiprumo. Kaip verslininkas pasakyčiau, kad viena valiuta yra geriau, nes
paprastesni atsiskaitymai.
2. Šiemet man patiko festivalis „Velnio akmuo“, kuriame pats
dalyvavau. Tikrai festivalis buvo geras. O daugiau kažkokių įvykių negalėčiau Anykščių rajone išskirt. Aišku, reiktų paminėti dar
nebaigtą projektą – Lajų taką. Neabejoju, kad užbaigtas jis AnykšVerslininkas Rimas Jasiūnas šiemet čiams suteiks dar daugiau traukos.
stebėjo Ukrainos įvykius, nes dalis
3. 2014 metai buvo neblogi, bet niekuo nenustebino. Padariau
žaliavos perkama iš šios šalies.
daugmaž viską, ką ir buvau numatęs.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Durys atsidaro (k).
6.35 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota, k).
7.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
8.00 Girių horizontai.
8.30 Šventadienio mintys.
9.00 „Mažasis princas“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.20 Gustavo enciklopedija.
10.50 Brolių Grimų pasakos.
26 s. „Apie žvejį ir jo pačią“.
12.00 „Zigmas Zinkevičius.
Pamilęs lietuvių kalbą“.
13.00 „Puaro 11“. N-7
14.40 Muzikinė naujametinė
programa (k).
15.10 „47 dienos tarp ryklių“.
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. HD. Pertraukoje
- Lašas po lašo.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.25 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Sniego karalienė“.
0.00 „Senis“. N-7
1.00 „Puaro 11“ (k). N-7
2.35 Pasaulio panorama (k).
3.05 Savaitė (k).
3.30 Istorijos detektyvai (k).
4.15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
5.05 Keliai. Mašinos.
Žmonės. (k).
5.35 Mokslo ekspresas (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Superdidvyrių komanda“.
7.20 „Kaukė“.
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“.
8.10 „Vėžliukai nindzės“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC.
9.30 Mes pačios.
10.00 „Džordžas ir drakonas“.
N-7
11.50 „Vaikis“.
13.50 „Mano puikioji auklė“.
14.50 „Didingasis amžius“.
N-7
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Haris Poteris ir mirties
relikvijos“. 1 d. N-7
21.45 „Šerlokas Holmsas“.
N-7
0.10 „Teisė žudyti“. N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Redakajus“. N-7
7.30 „Bidamanų turnyras“.
N-7
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Būrys“. N-7
9.00 Svajonių sodai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 „Teisinguolis Dadlis“.
N-7
12.00 „Mėnulio princesė“.
14.00 „Baltoji iltis 2. Mitas
apie baltąjį vilką“. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“.
N-7
17.20 „Ekstrasensai detektyvai“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai.

19.30 Lietuvos talentai 2014.
22.00 „Geras žmogus“. N-14
0.05 „Aklųjų šalis“. N-14
7.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
8.00 Brydės (k).
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
10.00 Sekmadienio rytas.
11.00 „Atėjo ... Sabas“.
12.00 „Nacionalinė
Geografija. Gėlavandenių
monstrų medžiotojas“. N-7
13.00 „Džiunglių princesė
Šina“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Bosas“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7
19.00 „Užimtos širdys“. N-7
21.00 „Grubus žaidimas“.
N-14
23.00 Dakaras 2015.
23.30 „Interviu su vampyru“.
N-14
6.45 „Kinų virtuvė su Goku“
(k).
7.15 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ (k). N-7
7.50 „Duok leteną !“ (k).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Afrika. Pavojinga
tikrovė“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir
įdomybės“.
12.00 Mano virtuvė.
12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Bučiuotis, vesti, veng-

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas 13“
(k.). N-7
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Pasaulio panorama
(k).
11.10 Savaitė (k).
11.40 „47 dienos tarp ryklių“
(subtitruota, k).
12.35 Keliai. Mašinos.
Žmonės. (k).
13.05 Istorijos detektyvai (k).
13.50 Lašas po lašo (k).
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Hartlando užuovėja
6“.
17.00 „Akis už akį 2“.
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.45 „Muškietininkai“. N-7
19.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.10 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Pinigų karta.
23.10 Vakaro žinios.
23.40 „Muškietininkai“ (k).
N-7
0.30 „Senis“. N-7
1.30 Laba diena, Lietuva (k).
3.25 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
4.15 Teisė žinoti (k).
5.00 Pinigų karta (k).
5.50 Lašas po lašo (k).

6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Haris Poteris ir mirties
relikvijos. 1 dalis“ (k). N-7
11.40 „Skūbis-Dū! Ežero
pabaisos prakeiksmas“ (k).
13.15 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
13.40 „Keista šeimynėlė“.
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „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 „Bundoko šventieji 2.
Visų šventųjų diena“. N-14
0.25 „Taikinys“. N-7
1.20 „Nikita“. N-7
2.15 „Detektyvė Džonson“.
N-7
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Gydytojos dienoraštis“.
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
10.55 „Be įsipareigojimų“.
N-14
12.55 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.30 „Vėžliukai nindzės“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
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 Farai. N-7
21.00 „Pasmerkti 3“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 „Kerštas“. N-14
23.10 „Išgyvenimas“. N-14
0.05 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
1.05 „Elitinis būrys“. N-7
1.30 „Naujokė“. N-7
2.00 „Skandalas“. N-14
2.50 „Vilfredas“. N-7
6.35 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
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
N-7
19.00 „Policija ir Ko“. N-7
20.00 „Visa menanti“. N-7
21.00 Patrulis.
21.30 „Baltoji pūga“. N-14
23.25 „Dakaras 2015“.
23.55 „Tikras kraujas“. N-14
0.55 „Visa menanti“ (k). N-7
1.50 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
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ti?“.
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 „Stverk pinigus ir bėk“.
N-7
16.00 „Būrėja“ (k). N-7
17.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
18.05 „Geriausias Britanijos
kirpėjas“. N-7
19.05 „Nustebink mane“.
21.00 „Mergina, kuri užkliudė
širšių lizdą“. N-14
22.45 „Mergišius“. S
0.35 „Stverk pinigus ir bėk“
(k). N-7
KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014.
9.35 Septynios Kauno dienos.
10.10 „Rožinė pantera 2“ (k).
N-7
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 „Kaunas Talent 2014“.
14.25 Šventadienio mintys.
14.50 Operetė
„Šikšnosparnis“.
17.30 „Smilgos uoga“.
18.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą, k).
18.15 Rusų gatvė (subtitruota).
18.45 ...formatas (k).
19.00 Autoritetas apie autoritetus. Pokalbis su Prezidentu
Valdu Adamkumi.
20.15 „Teatro mūzos belaisvis“.
21.00 „Penkios emigrantiškos
novelės“.
21.30 Tai - aš 2014.
23.00 Panorama (k).
23.30 Džiazo muzikos vakaras.
0.20 Vyrų vokalinis ansamblis
„Iberija“ (Gruzija) (k).
1.15 Muzikinė naujametinė
programa.

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 Pasivaikščiojimai su
Romu Sakadolskiu. VDU
karta (k).
11.15 KK2 (k). N-7
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
13.00 Ne vienas kelyje (k).
13.30 Dviračio šou (k).
14.00 Teleparduotuvė.
14.30 Yra kaip yra (k). N-7
15.35 24 valandos (k). N-7
16.40 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“.
17.15 Arčiau mūsų.
17.45 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
18.15 Nuo... Iki... (k).
19.10 Mes pačios (k).
19.40 Šefas rekomenduoja
(k).
20.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7
21.00 „Šaltyje“.
22.00 „Eksperimentai“.
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).
2.15 Yra kaip yra (k). N-7
3.15 KK2 (k). N-7
3.55 Autopilotas (k).
4.25 Tauro ragas (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 Oliverio tvistas.
11.00 „Kovotojas nindzė“.
N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Simpsonai“.
13.00 Oliverio tvistas.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Pragaro kelias“. N-7
16.00 „Gamtos jėgos“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Transformeriai.
Nugalėtųjų kerštas“. N-7
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.55 „Svajonių merginos“.
N-7
1.15 „Gamtos šėlsmas.
Ugnikalnis“. N-14
7.45 „Neprilygstamieji gyvūnai“. N-7
8.50 Kitoks pokalbis.
9.50 Namų daktaras.
10.25 Vantos lapas. N-7
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Girių takais.
12.00 Pasaulis nuostabus.
12.30 VMG kulinarinis žurnalas.
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 „24/7“.
22.30 „Victoria s Secret
2014“.
23.30 „Devyni jardai“. N-7
1.30 „24/7“.
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6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
9.10 „Teisingumo lyga“.
9.30 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną !“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Amžiaus paslaptys.
Dviese prie bedugnės“.
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein.
15.30 „Nematomas žmogus“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Mano puikioji auklė“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Meilė ir kiti narkotikai“.
N-14
23.05 „Detektyvė Rizoli“. N-7
0.00 „Begėdis“. N-14
1.05 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos.
26 s. „Apie žvejį ir jo pačią“
(k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Šventadienio mintys
(k).
12.45 Muzika gyvai (k).
14.00 Lengvai ir linksmai!
15.00 Gimtoji žemė.
15.30 Girių horizontai.
16.00 „Džeronimas“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“.
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina. (k).

18.00 Rusų gatvė (subtitruota, k).
18.25 Krepšinis. LKL čempionatas. Kauno „Žalgiris“
- Mažeikių „Mažeikiai“.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Kultūra +.
21.30 „Prancūziškas bučinys“
(subtitruota, k). N-7
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 Panorama (k).
0.40 Dėmesio centre (k).
1.00 „Valentina“ (k).
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 Tauro ragas (k). N-7
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 Ne vienas kelyje.
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Universitetai.lt
10.10 „Medikopteris“. N-7
11.10 „Ieškotojas“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7
13.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.

13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 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 „Nepaprasti rusiški
kadrai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Mokytojai ateiviai“. S
7.25 Namų daktaras.
8.00 Vantos lapas. N-7
8.30 Girių takais.
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 gyvūnai“. 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.
18.50 „Albanas“. N-7
19.55 „Jermolovai. Giminės
prakeiksmas“. N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Didysis pasivaikščiojimas.
23.50 „Kulinaras“ N-7
0.50 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas 13“
(k.). N-7
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
11.30 Eurovizija 2015.
Nacionalinė atranka (k).
13.10 Pinigų karta (k).
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Hartlando užuovėja
6“.
17.00 „Akis už akį 2“.
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.45 „Muškietininkai“. N-7
19.35 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.10 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai.
23.15 Vakaro žinios.
23.45 „Muškietininkai“ (k).
N-7
0.35 „Senis“. N-7
1.35 Laba diena, Lietuva (k).
3.25 Specialus tyrimas (k).
4.10 Emigrantai (k).
5.00 „Briliantinis tenoras“
(k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“ (k).
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7
8.50 „Vaikis“ (k). N-7
11.00 „Džordžas ir drakonas“ (k). N-7
12.45 Oplia!. N-7
13.15 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
13.40 „Keista šeimynėlė“.
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „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 skambutis.
N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Meksikietis“. N-14
0.30 „Taikinys“. N-7
1.25 „Nikita“. N-7
2.20 „Detektyvė Džonson“.
N-7
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. 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 VIP. N-7
21.00 „Pasmerkti“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios

22.10 „Transporteris“. N-14
23.15 „Išgyvenimas“. N-14
0.10 „CSI kriminalistai“.
N-14
1.05 „Elitinis būrys“. N-7
1.35 „Naujokė“. N-7
2.00 „Skandalas“. N-14
2.50 „Vilfredas“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“
(k). N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“ (k). N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
N-7
19.00 „Policija ir Ko“. N-7
20.00 „Visa menanti“. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Kietakaktis“. N-7
23.20 „Dakaras 2015“.
23.50 „Tikras kraujas“. N-14
0.50 „Visa menanti“ (k). N-7
1.45 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
2.45 Bamba TV. S
6.50 „Mano puikioji auklė“
(k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Įspūdingasis žmogus-

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas
13“. N-7
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Emigrantai (k).
11.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (k).
12.25 „Teatro mūzos belaisvis“ (k).
13.10 Specialus tyrimas (k).
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Hartlando užuovėja
6“.
17.00 „Akis už akį 2“.
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.45 „Muškietininkai“. N-7
19.35 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.10 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
23.10 Vakaro žinios.
23.40 „Muškietininkai“ (k).
N-7
0.30 „Senis“. N-7
1.30 Laba diena, Lietuva
(k).
3.25 Gyvenimas (k).
4.15 Auksinis protas (k).
5.25 Durys atsidaro (k).
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(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 Pagalbos skambutis
(k). N-7
9.50 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 Nuo.. Iki.. (k).
11.55 KK2 (k). N-7
12.45 Oplia!. N-7
13.15 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
13.40 „Keista šeimynėlė“.
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „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 „Gyvenimo receptai
II“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Šešios kulkos“. N-14
0.25 „Taikinys“. N-7
1.20 „Nikita“. N-7
2.15 „Detektyvė Džonson“.
N-7
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.30 „Vėžliukai nindzės“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7

16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Žvaigždžių dešimtukas. N-7
21.00 „Pasmerkti 3“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.05 Vikingų loto.
22.10 „Elementaru“. N-7
23.10 „Išgyvenimas“. N-14
0.05 „Ieškotojas“. N-7
1.00 „Elitinis būrys“. N-7
1.30 „Naujokė“. N-7
1.55 „Skandalas“. N-14
2.45 „Vilfredas“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7
9.00 „Brolis už brolį“. N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
N-7
19.00 „Policija ir Ko“. N-7
20.00 „Visa menanti“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 „Meilė per atstumą“.
N-14
23.25 „Dakaras 2015“.
23.55 „Tikras kraujas“. N-14
0.55 „Visa menanti“ (k). N-7
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
2.50 Bamba TV. S

2015 01 06
voras“.
9.10 „Teisingumo lyga“.
9.30 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Amžiaus paslaptys.
Gyvasis ir negyvasis vanduo“.
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Mano puikioji auklė“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Laiko gijos“. N-14
22.40 „Detektyvė Rizoli“.
N-7
23.35 „Begėdis“. N-14
0.40 „Arti namų“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva
(k).
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 „Elzė iš Gilijos“ (k).
14.10 Autoritetas apie
autoritetus. Pokalbis su
Prezidentu Valdu Adamkumi.
2014 m. (k).
15.30 Lengvai ir linksmai!
16.00 „Džeronimas“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“.
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė (subtitruota).
18.15 „Saulės dovanos“.
18.45 ...formatas.
19.00 LRT Kultūros akademija. Marius Laurinaitis.

Asmens tapatybė ir identifikavimas.
19.45 Linija, spalva, forma.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Ištesėtas pažadas.
Vilniaus paslaptys“.
22.30 Dabar pasaulyje.
23.00 Ortodoksų Kalėdų
Dieviškoji liturgija iš Vilniaus
šv. Paraskevės cerkvės.
0.45 Panorama (k).
1.25 Dėmesio centre (k).
1.45 LRT Kultūros akademija. Marius Laurinaitis.
Asmens tapatybė ir identifikavimas (k).
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).
9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Tavo augintinis.
10.10 „Medikopteris“. N-7
11.10 „Ieškotojas“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 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 „Nekviesti svečiai“.
N-14
23.10 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
23.40 „Pabėgimo karaliai“.
N-14
7.05 Reporteris.
7.55 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7
9.00 „Spąstai“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 „Spąstai tėčiui“.
13.45 „Tyrinėtojai.
Nesantuokinis Jekaterinos
sūnus“. 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.
18.50 „Albanas“. N-7
19.55 „Jermolovai. Giminės
prakeiksmas“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Kitoks pokalbis. N-7
23.50 „Kulinaras“. N-7
0.50 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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6.50 „Mano puikioji auklė“
(k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Įspūdingasis žmogusvoras“.
9.10 „Teisingumo lyga“.
9.30 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Laiko gijos“ (k). N-14
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Mano puikioji auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Žaidėjas“. N-14
22.40 „Detektyvė Rizoli“.
N-7
23.35 „Begėdis“. N-14
0.40 „Arti namų“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva
(k).
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra + (k).
12.45 Lengvai ir linksmai!
13.30 „Kaunas Talent 2014“
(k).
16.00 „Mažasis princas“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“.
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Kultūrų kryžkelė (subtitruota).
18.15 Lietuvių dokumentikos meistrai.

19.00 Istorijos detektyvai.
19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Brilijantinis tenoras“.
22.30 Dabar pasaulyje.
23.00 „Jauna ir graži“. S
0.30 Panorama (k).
1.10 Dėmesio centre (k).
1.30 Linija, spalva, forma
(k).
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
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Adrenalinas. N-7
10.10 „Medikopteris“. N-7
11.10 „Ieškotojas“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 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 „Įvykis“. N-14
23.10 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
23.40 „Pabėgimo karaliai“.
N-14
0.35 „Rizikingas statymas“.
S
7.05 Reporteris.
7.55 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7
9.00 „Spąstai“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.00 Vantos lapas. N-7
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 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus.
18.50 Laikas krepšiniui.
19.00 Vilniaus „Lietuvos
rytas“ - Zgoželeco
„Turow“.
21.00 Sąmokslo teorija.
N-7.
22.00 Reporteris.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Kulinaras“. N-7
0.50 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas
13“. N-7
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Gyvenimas (k).
11.30 Auksinis protas (k).
12.45 Žingsnis po žingsnio.
Būstas. (k).
13.05 Istorijos detektyvai
(k).
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Hartlando užuovėja
6“.
17.00 „Akis už akį 2“.
17.45 „Naisių vasara 6“.
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.45 Labdaros renginys
„Ištiesk gerumui ranką
2015“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.10 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Valensa. Vilties žmogus“. N-7
23.40 Vakaro žinios.
0.10 „Senis“. N-7
1.10 Laba diena, Lietuva
(k).
3.05 Stilius (k).
3.50 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai (k).
4.45 Bėdų turgus (k).
5.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės. (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir

Džeris III“ (k).
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos. N-7
9. 50 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 „Gyvenimo receptai
II“ (k). N-7
11.55 KK2 (k). N-7
12.45 Oplia!. N-7
13.15 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
13.40 „Keista šeimynėlė“.
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „Ugnis ir Ledas“. N-7
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios..
22.10 VAKARO SEANSAS
„Juodojo vanago žūtis“.
N-14
0.55 „Taikinys“. N-7
1.50 „Nikita“. N-7
2.45 Sveikatos ABC (k).
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.30 „Vėžliukai nindzės“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Ginčas be taisyklių.

N-7
20.30 Opiumas liaudžiai.
N-7
21.00 „Pasmerkti 3“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 „Kobra 11“. N-7
23.15 „Išgyvenimas“. N-14
0.10 „Kaulai“. N-14
1.10 „Elitinis būrys“. N-7
1.40 „Naujokė“. N-7
2.05 „Skandalas“. N-14
2.55 „Vilfredas“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7
9.00 „Kietakaktis“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
N-7 .
19.00 „Policija ir Ko“. N-7
20.00 „Visa menanti“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 „Denis - grėsmė visuomenei. Kalėdos“.
23.05 „Dakaras 2015“.
23.35 „Tikras kraujas“. N-14
0.35 „Visa menanti“ (k). N-7
1.30 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
6.50 „Mano puikioji auklė“

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas
13“. N-7
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Bėdų turgus (k).
11.30 Stilius (k).
12.20 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
13.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota, k).
13.45 Žingsnis po žingsnio.
Būstas. (k).
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja
6“.
17.00 „Akis už akį 2“.
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 „Pamergė - slaptoji
agentė“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 „Prerijų karštligė“.
N-14
0.05 „Senis“. N-7
1.05 Laba diena, Lietuva (k).
3.00 „Zigmas Zinkevičius.
Pamilęs lietuvių kalbą (k).
3.55 Istorijos detektyvai (k).
4.50 Tautos balsas (k).
5.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota, k).
5.40 Žingsnis po žingsnio.
Būstas. (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.

7.00 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“ (k).
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.50 Yra kaip yra (k). N-7
10.50 K11. N-7
11.55 KK2 (k). N-7
12.45 Oplia!. N-7
13.15 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
13.40 „Keista šeimynėlė“.
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „Ugnis ir Ledas“. N-7
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
N-7
20.50 Šventę švęsti.
22.20 „Pagrobimas“. N-14
0.05 „Vaiduokliai mokykloje“. S
1.45 „Šešios kulkos“ (k).
N-14
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. N-7
8.55 „Daktarė Emilė
Ouvens“. N-7
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ančiukas Donaldas ir
draugai“.
13.30 „Vėžliukai nindzės“.
14.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.15 Euras 2015. 2014,

Lietuva.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ledynmetis“.
21.05 „Bado žaidynės“. N-7
23.55 „Naujoji dukra“. S
1.55 „Geras žmogus“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7
9.00 „Denis - grėsmė visuomenei. Kalėdos“ (k).
11.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
N-7
19.00 Amerikietiškos imtynės. N-7
21.00 Savaitės kriminalai.
N-7
21.30 „Tiesioginis kontaktas“. N-14
23.10 „Dakaras 2015“.
23.40 Farai (k). N-14
0.55 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
1.55 Bamba TV. S
6.50 „Mano puikioji auklė“
(k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
8.15 Teleparduotuvė.

(k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai “.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Įspūdingasis žmogusvoras“.
9.10 „Teisingumo lyga“.
9.30 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną!“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Griežčiausi tėvai“ (k).
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Mano puikioji auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės VII. Šiaudinė moteris“. N-14
22.55 „Sekso magistrai“.
N-14
0.05 „Deksteris“. N-14
1.00 „Arti namų“. N-7
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“(k).
9.00 Labas rytas, Lietuva
(k).
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Pavelo Giunterio 50mečio koncertas (k).
13.45 Lengvai ir linksmai!
14.30 „Zigmas Zinkevičius.
Pamilęs lietuvių kalbą“.
15.30 Kultūros savanoriai
(k).
16.00 „Mažasis princas“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“.
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Koncertas Latvijos

pirmininkavimo Europos
Sąjungai pradžiai.
19.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
19.45 Legendos.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Kukučių sakmės“.
22.45 „Land Art
Raudondvaris 2014“ (k).
23.00 „Europos tautų istorija
Klaipėdos krašte. Prancūzų
misija Klaipėdoje 19201923 m“.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 Panorama (k).
0.40 Dėmesio centre (k).
1.00 „Jauna ir graži“ (subtitruota, k). S
6.00 Info diena (k).
10.00 KK2 (k). N-7
10.40 Dviračio šou (k).
11.05 Šefas rekomenduoja
(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 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Vienam gale kablys.
10.10 „Medikopteris“. N-7
11.10 „Ieškotojas“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7

13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Viskas teisėta“. 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 „Nemirtingieji“. N-14
23.35 „Pabėgimo karaliai“.
N-14
0.30 „Nepadorūs šokiai“. S
7.05 Reporteris.
7.55 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus.
8.00 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7
9.00 „Spąstai“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Šeima- jėga! Finalas.
13.30 Patriotai. 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.
18.50 „Albanas“. N-7
19.55 „Spąstai tėčiui“.
22.00 Reporteris.
22.50 Nuoga tiesa. N-7
23.50 „Kulinaras“. N-7
0.50 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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8.45 „Įspūdingasis žmogus
– voras“.
9.10 „Teisingumo lyga“.
9.30 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną!“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Griežčiausi tėvai“.
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Mano puikioji auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta.
Komisaras Borovskis ir skonio reikalas“. N-7
22.45 „Melas ir iliuzijos“.
N-14
0.25 „Sekso magistrai“ (k).
N-14
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva
(k).
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Koncertas „Pakelkim
mes taurę“ (k).
13.45 Romualdo Ozolo jubiliejinis vakaras Signatarų
namuose.
15.35 Mūsų dienos - kaip
šventė.
17.00 Kasdienybės aitvarai.
17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Šiaurietiškas būdas“.
18.45 Mokslo sriuba.
19.00 Purpurinis vakaras. Bardų festivalis
Anykščiuose. 2014 m.

20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Durys atsidaro.
21.30 „Mažasis princas“.
22.40 Lengvai ir linksmai!
23.00 „Šarka 2“. N-7
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 Panorama (k).
0.30 Legendos (k).
1.15 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
6.00 Info diena (k).
10.00 Žinios.
10.40 Dviračio šou (k).
11.05 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 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Ne vienas kelyje (k).
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.10 „Medikopteris“. N-7
11.10 „Viskas teisėta“. N_7
12.05 „Aferistas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7

16.00 „Viskas teisėta“. 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 „6 kadrai“. N-7
22.00 Eurolygos rungtynės.
TOP 16. Kauno „Žalgiris“ Berlyno „Alba“.
23.45 „Kovotojai“. N-7
7.05 Reporteris.
7.55 Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus.
8.00 „Niekam tavęs neatiduosiu“. N-7
9.00 „Spąstai“. N-7
10.05 „Magda M“. N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Didysis pasivaikščiojimas.
13.00 Pasaulis nuostabus.
13.30 Sąmokslo teorija.
N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miestelio patruliai“.
N-7
16.00 Žinios.
16.15 Šeima - jėga!
17.00 Žinios.
17.15 Šeima - jėga! (tęs.).
18.00 Reporteris.
18.50 „Albanas“. N-7
19.50 Kitoks pokalbis. N-7
20.50 Pasaulis X. N-7
21.50 Didysis pasivaikščiojimas.
22.50 „Seržantas Džekas“.
N-7
0.50 „Taikinys“. N-14
2.50 „Seržantas Džekas“.
N-7
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Mažasis princas“.
9.25 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 6“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Kaip sukurti planetą“.
12.55 „Inspektorius Luisas
1“. N-7
14.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
15.00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui.
Mūsų laisvės metai. 1990 m.
1 dalis.
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Eurovizija 2015.
Nacionalinė atranka.
22.40 „Žuvelė, vardu Vanda“.
0.30 „Senis“. N-7
1.30 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui.
Mūsų laisvės metai. 1990 m.
1 dalis. (k).
2.20 „Inspektorius Luisas 1“
(k). N-7
3.55 Eurovizija 2015.

Nacionalinė atranka (k).
5.30 Gimtoji žemė (k).
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Superdidvyrių komanda“.
7.20 „Kaukė“.
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“.
8.10 „Vėžliukai nindzės“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Na, palauk!“
10.00 „Don Kichotas. Asilo
nuotykiai“.
11.35 „Inspektorius
Gadžetas“.
13.00 „Nuotykių ieškotojas“.
N-7
14.45 „Didingasis amžius“.
N-7
16.30 Raudonkepuraitė,
Darius ir Girėnas. Žydrasis
Žiburėlis 2015.
18.30 Žinios.
19.00 „Monstrų biuras“.
20.45 „Operacija „Baltosios
pupytės“. N-7
22.50 „Pragaro vaikis“. N-7
1.00 „Pagrobimas“ (k). N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Redakajus“. N-7
7.30 „Bidamanų turnyras“.
N-7
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Būrys“. N-7
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos balansas.
10.30 „Kapitono Granto beieškant“.

11.55 „Kalėdų karštinė“. N-7
13.35 „Medcezir“.
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“.
N-7
17.20 „Ekstrasensai detektyvai“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Šok su manimi. N-7
19.30 Konkurso pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
22.30 „Saugus prieglobstis“.
N-7
0.45 „Mano Afrika“. N-7
2.15 „Krištolinės kaukolės“.
N-14
7.00 „Amerikos talentai“.
9.00 Laba diena. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų
čempionų lygos etapas
Zambijoje.
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Patrulis (k).
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.
21.30 MANO HEROJUS
„Mirties upė“. N-14
23.25 „Dakaras 2015“.
23.55 AŠTRUS KINAS
„Anakonda 4. Kraujo žymės“.
N-14
1.35 „Senosios Kristinos
nutikimai“. N-7
2.50 Bamba TV. S
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6.50 „Gepardų dienoraščiai“.
7.50 „Duok leteną!“ (k).
8.15 Teleparduotuvė. “.
8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7
10.30 „Afrika. Pavojinga
tikrovė“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir
įdomybės“.
12.00 Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein.
12.30 „Penki ingredientai“.
13.00 „Kinų virtuvė su Goku“.
13.30 „Bučiuotis, vesti, vengti?“. N-7
14.00 „Superauklė“.
15.00 Stverk pinigus ir
bėk. N-7
16.00 „Būrėja“.
16.30 „Magiškasis Rio“.
17.05 „Dvidešimt minučių“. N-7
19.05 „Širdies ilgesys“. N-7
21.00 „Dartanjanas ir trys
muškietininkai“.
22.40 „Atpildas“. N-7
0.35 „Agentai“. N-7
KULTŪRA
8.05 Kasdienybės aitvarai (k).
8.45 Mokslo sriuba (k).
9.00 Kultūrų kryžkelė.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (k).
10.30 Keliaukim!
11.00 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 „Šokio karalienė“ (k).
13.15 Būtovės slėpiniai.
14.00 Kultūra + (k).
14.30 „Maskaradas“.
16.35 Lengvai ir linksmai!

17.00 Šv. Mišios.
18.15 Žinios (k).
18.30 Šeimų metų renginio
šventinis koncertas.
20.00 Legendos (k).
20.45 „Prerijų karštligė“ (k).
N-14
22.05 Kai mūzos prabyla.
Antano Maceinos eiles skaito
Jūratė Onaitytė. 2011 m.
22.30 Panorama (k).
23.00 „Koridorius“.
0.30 Alyvos žydės.
6.00 Info diena (k).
14.00 Teleparduotuvė.
14.30 Nuo... Iki... (k).
15.25 Dviračio šou (k)..
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7
17.40 Dviračio šou (k).
18.10 Sekmadienio rytas (k).
19.00 24 valandos (k). N-7
20.00 Alchemija LVIII.
Intelektas ir laisvė. VDU
karta.
20.30 Autopilotas (k).
21.00 „Šaltyje“.
22.00 „Eksperimentai“.
23.00 Pagalbos skambutis
(k). N-7
23.50 Valanda su Rūta.
1.25 24 valandos (k). N-7
2.30 Yra kaip yra (k). N-7
3.30 Tauro ragas (k). N-7
4.00 Alchemija LVIII.
Intelektas ir laisvė. VDU karta
(k).
4.30 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 „Oliverio tvistas“.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Gamtos jėgos“. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Transformeriai.
Tamsioji Mėnulio pusė“. N-7
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.55 „Superaudra Sietle“.
N-14
0.40 „Mirtina meilė Rojuje“. S
2.00 „Anarchijos vaikai“. N-14
8.00 „Neprilygstamieji gyvūnai“.
9.00 Didysis pasivaikščiojimas.
10.00 Kitoks pokalbis. N-7
11.00 „Spąstai tėčiui“.
12.45 „Jermolovai. Giminės
prakeiksmas“. 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“.
N-14
22.10 „Kruvina žinutė“. N-14
23.55 „Kova už garbę“. N-14
1.45 Didysis pasivaikščiojimas.

Prenumeratos kainos 2015 metams
LT

3 mėn.
EUR

LT

6 mėn.
EUR

12 mėn.
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 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

17.38

120.00

34.75

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00

8.69

2 numeriai
LT
EUR

60.00

3 numeriai
LT
EUR

4 numeriai
LT
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98

2.31

11.97

3.47

15.96

4.62

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, 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.

Rašome, kad Jūs žinotumėte!

IŠ pirmų lūpų
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Savivaldybės komunikacija netenkina
rytis.k@anyksta.lt
ir rajono vadovo
Rytis KULBOKAS

Viščiukus skaičiuoja rudenį, o metų rezultatus apžvelgia jų pabaigoje. Apie tai, kokie jie buvo
Anykščių rajonui, ką pavyko padaryti, o ko ne, „Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių rajono savivaldybės meru Sigučiu Obelevičiumi.

Net ir būdamas labai užimtas, meras Sigutis Obelevičius yra dažnas svečias miesto šventėse. Per
Anykščių kalėdinės eglės įžiebimą meras su Kalėdų seneliu net šoko rokenrolą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
- Kokius 2014 -ųjų metų įvykius,
Anykščių rajone išskirtumėt kaip
svarbiausius, kokie didžiausi pasiekimai?
- Metai buvo galbūt ir sunkūs, bet
turbūt ir patys sėkmingiausi per tiek,
kiek aš čia Anykščiuose gyvenu.
Buvo labai daug ir labai reikšmingų atidarymų. Vienas iš tokių – SPA
centro atidarymas, kuris, galima
sakyti, Anykščius pakėlė šiek tiek
į kitą lygį ir mums jau leidžia pradėti galvoti apie tikrą kurortą, nes
atsirado sveikatinimo paslaugos.
Toliau – imant sportą, dar niekada
nėra buvę, kad anykštėnas iškovotų tris medalius Europos čempionate. Kalbu apie Giedrių Titenį.
Jei dar kalbėti apie atidarymus, tai
per metus laiko buvo rekonstruota
kartingų trasa ir atidaryti privatūs
karklų labirintai, vandens pramogų
parkas, Menų inkubatorius, viešbutis „Gradiali“... Kaip per metus – tai
didžiuliai didžiuliai žingsniai į priekį. Jau nekalbu apie smulkius dalykas – pavyzdžiui, Lajų tako įpusėjusias statybas. Ar, kad praktiškai
kiekviename kaimelyje buvo kažkas daryta, kažkokios investicijos
atliktos per vietos veiklos grupes.
Troškūnuose pradėta vandentiekio
rekonstrukcija – 15 milijonų, o tai
milžiniška investicija. Manau, kad
viskas eina į pliusą.

- Statybos, statybos, statybos. O
- Manau, kad kiekvieną konkureniš darbų, kurie nepavyko, ką išskir- tą reikia gerbti ir nematau nei vieno
tumėte?
konkurento, kurį būtų galima visiškai
- Jei iš tokių, kas nepadaryta – labai nuvertinti. Galbūt, kaip silpniausią
norėjosi jau šiais metais užkurti bio- konkurentą, įvardinčiau Arūną Liogę.
kuro katilą. Bet užsitempė teisminiai Vis tiek eidamas į rinkimus turi turėti
ginčai ir dabar biokuro katilą užkur- kažkokią struktūrą ir panašiai, kas už
sim tik šiais metais. Ačiū Dievui, bent tave ir su tavim dirbs. Kaip parodė
jau dujų kaina nukrito 20 procentų, praeiti rinkimai – „verslininkų sąratai leido šiek tiek sumažinti žmonėms šas“, nors buvo tikrai labai garbingi ir
šilumos kainų naštą. Bet yra tokie da- turtingi žmonės jame, bet...
lykai, kurie nesiKiekviena
...visiškai nesijaučiu kaž- partija turi savo
keičia ir bent jau
greitai nesikeis, kuo nusidėjęs, nes tuo la- elektoratą. Tartai sakykim, ta biau, kad tai yra partijos kim, socdemų
pati demografi- vidinis reikalas...
elektoratas yra
nė padėtis, nes
aiškus - tas, kukartais opoziris balsuoja už
cija pateikia, lyg ta problema yra tik socialdemokratą, greičiausiai, jau
Anykščių, bet ši problema yra visoje nebalsuos už konservatorių. Pagaliau
Lietuvoje net ir Vilniaus centre. Jei, ir kandidatai yra pakankamai stiprūs
kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, – tai ir buvę Seimo nariai, ir aukštas
Lietuvos bendras vidaus produktas pareigas užėmė žmonės.
buvo virš 40 procentų, tai šiemet pri- Anykščiuose yra daug tuščių
artėjo, o gal ir viršijo 75 procentus nuo nenaudojamų pastatų. Tas pats
ES vidurkio. Kai tas vidurkis priartės Lietuvos laisvosios rinkos institutas
prie 100 procentų, tai tada, matyt, skelbtuose savivaldybių indeksuopasikeis ir demografinė padėtis, nes se Anykščius išskyrė kaip savivalneapsimokės emigruoti dėl nedidelio dybę, kurioje yra prastai valdomas
atlyginimo skirtumo. Kol kas žmonės turtas – yra daug nenaudojamų
emigruoja dėl didesnio atlyginimo.
patalpų, kurių išlaikymas kainuo- Jūs kandidatuojate dar vienai ja...
kadencijai į Anykščių mero postą.
- Aš nežinau, kodėl laisvos rinkos
Kuriuos kandidatus laikote savo instituto tokia nuomonė, nes jei pastipriausiais konkurentais?
žiūrėti į kaimyninius rajonus, kokioje

Ukmergėje ar Rokiškyje tų nenau- priimtas naujas žmogus. Kai vyksta
dojamų pastatų, manau, yra dešimtis kaita, tai taip atrodo, kad daugėja, o iš
kartų daugiau, nei pas mus. Ir pas tiesų mes net turim laikytis Vyriausymus tikrai nėra jų daug. Gal kai darė bės priimto nutarimo, kad valdininkų
tą vertinimą, kai kas dar nebuvo išsi- negali daugėti.
sprendę, bet dabar jau sena ligoninė
- Dar vienas argumentas, kad
parduota, naujojoje ligoninėje, tuose trūksta komunikacijos... Tačiau
dviejuose didžiuliuose korpusuose pereikime prie koalicijos reikalų:
gali atsirasti reabilitacijos centras, par- jau tiek yra išviešinta informacijos
davė ir policijos komisariato pastatą, apie jūsų partnerius socialdemojame, numatyta, kad bus viešbutis su kratus ir su jais susijusius asmerestoranu, pieninės pastatas, nežinau nis (iš to pačio Lietuvos gyventojų
ar jau sandoris įvyko, taip pat turi būti genocido ir rezistencijos tyrimo
parduotas. Jame, numatyta, kad bus centro), o konkrečiai apie ADMIbiurų patalpos. Tai tie reikalai pama- NISTRACIJOS DIREKTORIŲ
žu sprendžiasi. Manau, kad tos situa- VILIŲ JUODELĮ, bet niekada
cijos su pastatais
neteko girdėti,
nebūtų buvę, jei
kad kada nors
...Galbūt, kaip silpniausią būtumėte ką
ne krizė. Atėjęs
sunkmetis nekil- konkurentą, įvardinčiau Arū- nors pasakęs
nojamojo turto ną Liogę...
prieš bendrarinką praktiškai
darbiavimą su
visai sustabdė.
KGB. Man to
- Paminėjote, tokius dalykus neteko girdėti. Gal ką praleidau?
kaip reabilitacijos centras, pastatų Ar Jus tenkina tokia situacija, mapardavimus ir panašiai, kurių net note, kad rinkėjai gerai įvertins, ar
mes, nors dirbame žiniasklaidoje tai nebus Jums didelis minusas per
ir renkame informaciją, nieko ne- rinkimus?
žinome. Apie tai nėra jokių žinių, o
- Manau, kad apie KGB, kaip konkomunikacijos skyrių įkūrėte. Kiek servatorių nuomonė, yra kokia tik
jis – šimtą tūkstančių kainavo?...
gali būti blogiausia. Bet nemanau,
-Jis įkurtas sumažinant kitą sky- kad viena partija gali būti atsakinga
rių...
už kitos partijos veiklą. Negirdėjau,
- Bet buvo įkurtas papildomas kad kur nors būtų, tarkim Seime,
etatas...
kaltinę, kad ir kokį Butkevičių, kad,
- Bet tai nesusiję – policijos komi- sakysim, Sargūnas yra bendradarsariatas buvo ne mūsų, o kas susijęs biavęs su KGB. Tai dėl to visiškai
su verslu (nieko negaliu pasakyti nesijaučiu kažkuo nusidėjęs, nes tuo
apie naujosios ligoninės pastatus, kol labiau, kad tai yra partijos vidinis
vyksta derybos), verslininkai nelabai reikalas. Buvo ne kartą kalbėta su
nori viešintis.
socialdemokratais ar jie tame mato
- Klausimo esmė, kad žinių iš problemą, ar ne, jie tame problemos
savivaldybės, mes jaučiame, jog la- nemato. Tai taip ir yra iki rinkimų,
bai smarkiai sumažėjo. Juo labiau, nieko nepakeisi.
kad sudarytos biurokratinės kliū- Anykščiuose sklando gandai,
tys klausti savivaldybės. Kodėl?
kad jau dabar yra susitarimai, kad
- Ilgą laiką sirgo darbuotoja, sky- koalicija, jei tik bus įmanoma, po
rius buvo labai pakrikęs, kita dar- savivaldos rinkimų nesikeis. Ar šie
buotoja dar atostogavo, vienu metu gandai turi pagrindą?
buvo likęs tik vienas žmogus, bet iš
- Gandai neturi jokio pagrindo,
tikrųjų šis komunikavimas netenkina nes kiek buvo norų ir iš dešinės, ir
ir mūsų.
iš kitos pusės pasirašinėti kažkokias
- Rajone nuolat mažėja žmonių, išankstines sutartis, tai išankstinių suLietuvos statistikos departamento tarčių jokių nėra ir nebus, nes kai yra
suvestinėse nuolat figūruoja mi- tiesioginiai mero rinkimai ir po to dar
nusinė Anykščių rajono demogra- bus antras rinkimų ratas, tai faktiškai
finė padėtis. Tačiau, kiek susidaro nėra jokio tikslo pasirašinėti sutarįspūdis, savivaldybėje darbuotojų tis su kažkuo. Pavyzdžiui, pasirašai
daugėja.
su „tvarkiečiais“ sutartį, o jie gauna
- Ne, nedaugėja. Tiesiog vyksta vieną vietą Taryboje. Kam susirišti
kaita, ir dabar buvo priimta juristė, rankas?
o ji išėjo į dekretines atostogas. Pa- Ar galite tvirtai pasakyti, kad
skelbtas konkursas į juristo pareigas. šiuo metu nėra pasirašyta jokių išO išėjus investicijų skyriaus vedėjai į ankstinių susitarimų?
dekretines, po šiai dienai vis dar ne- Tikrai ne.

Kartais gerai, kai policija pažadina
(Atkelta iš 1 p.)
Pasimėgauti gaisru vedėsi
vaikus
Liepsna grasino bet kurią akimirką
nuo malkinės persimesti į gyvenamąjį
namą, o jo viduje buvę žmonės kurį
laiką nereagavo į policininkų beldimą.
Kai pagaliau pabudęs vyras priėjo prie
įstiklintų durų, jis pats nepajėgė jų atsirakinti. Policininkams teko išmušti
durų stiklą ir tik pro skylę įkišus ranką
pavyko atrakinti duris. A.Eimontaitė Zalatorienė „Anykštai“ pasakojo, kad
kai ji įėjo į namą ieškoti, ar jame nėra
daugiau miegančių žmonių, viduje jau
tvyrojo dūmai. Tiesa, dūmai į gyvenamąjį namą pateko iš degančios mal-

kinės – pats namas užsidegti nespėjo.
Ugniagesiai gelbėtojai apliejo jį vandeniu, spėta užgesinti ir malkinę, tiesa,
likusią be stogo.
A.Eimontaitė - Zalatorienė dėstė,
kad buvo šokiruota anykštėnų elgesiu. Kol pareigūnai žadino įmigusius
žmones, ėmė rinktis žiūrovai, tačiau
niekas iš atėjusių nebandė padėti
policininkams, o tik stebėjo gaisrą ir
nelaimę filmavo mobiliaisiais telefonais. „Išėjo net nėščios moterys ir
moterys su mažamečiais vaikais.“ –
gaisro naktį prisiminė pareigūnė.
Pradeda suprasti be žodžių
A.Eimontaitė - Zalatorienė dirba

kriminalinės policijos skyriaus tyrėja,
o M.Pavilonis – prevencijos poskyrio tyrėju. Abu pareigūnai yra baigę
M.Romerio universitetą, abu turi
vyresniojo inspektoriaus, taigi tarybiniais standartais karininko laipsnį.
Aušra Anykščių policijos komisariate
dirba devynerius metus, Mindaugas
– trejus. Abu jie gimę ir augę Anykščiuose, abu kalbėjo, kad policininko
profesijos net ir nesirinko – nuo mažens žinojo, kuo nori būti ir kuo bus.
A. Eimontaitė - Zalatorienė
„Anykštos“ paklausta, ar nebuvo
baisu vaikščioti po dūmų pilnus
namus, kalbėjo, kad nei tą kartą,
nei dar sudėtingesnėse situacijose
baimės nejaučia – nėra kada bijoti.

„Paprasčiausiai darai tai, ką privalai
daryti.“ – aiškino policininkė.
Anykščiuose nuolat budi du policijos ekipažai po du žmones. Dažniausiai komandoje dirba vyras ir
moteris. M.Pavilonis dėstė, kad patruliavimas su moterimi pareigūne
jau yra gėris vien dėl to, kad jos lengviau ir greičiau surašo protokolus.
Visgi, pasak policininko, esminis
mišrių porų patruliavimo privalumas
atsiskleidžia sprendžiant konfliktines situacijas – didelė dalis triukšmadarių su policininke moterimi
bendrauja ramiau, nei su pareigūnu
vyru, greičiau aprimsta...
Kita vertus, policininkės moterys
darbe neturi didelių nuolaidų vien

dėl to, kad yra moterys – jos laiko ir
fizinio parengimo normatyvus, dirba
sporto salėje ir šaudykloje. Paklausta, ar darbe turėjo naudoti fizinius
veiksmus, A.Eimontaitė -Zalatorienė sakė: „Tenka jėgą naudoti...
Būna, kad niekaip neišeina susišnekėti gražiuoju.“
Abu policininkai tikino, kad patruliuojant nėra gerų ir blogų partnerių, jaunam nepatyrusiam pareigūnui
į porą skiriamas didesnį stažą turintis policininkas. „Tik kartu dirbtas
laikas turi reikšmę. Bėgant metams
su porininku nebereikia dalintis darbų, diskutuoti, kas ką darys. Ir taip
aišku, kas ką darys. Kuo ilgiau dirbi
kartu, tuo geriau žinai savo partnerį
ir tuo labiau pasitiki jo priimamais
sprendimais“. – „Anykštai“ aiškino
M.Pavilonis.
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Viena žiema, Anykščiuose
atvėrusi pavasarį

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Šį viduržiemį sukanka 180 metų, kai tuometiniame Anykščių
miestelio pakraštyje, bažnyčiai priklausiusiame Jurzdike, gyvenusių Jono ir Teklės Baranauskų šeimoje gimė ketvirtas vaikas – sūnus Antanas Baranauskas. Bėgs metai, ir jis taps žymiausiu anykštėnu, įžiebusiu literatūrinės Anykščių krašto tradicijos ugnį.

Antano Baranausko krikšto įrašas Nr. 1333 Anykščių parapijos
1830–1835 metų krikšto metrikų knygoje.
1835-ųjų sausio 5 dieną gimusį
kūdikį jau po poros dienų Anykščių
bažnyčioje pakrikštijo čia tuo metu
vikaru tarnavęs Mykolas Žepnickis
– iš Lenkijos į Lietuvą nuo politinių
persekiojimų pabėgęs vienuolis pijoras. Antaniukas buvo jau penktasis
tais metais krikštytas anykštėnas, o
gimimo metrikuose pasiliks įrašyta
krikštatėvių paliudyta žinia, kad vaikas gimė „dieną“ – ne nakties tamsoje, ne rytą ar vakare, kaip nurodyta
apie kitus tą žiemą gimusius vaikus.
Baranauskų namuose tuo metu jau
augo septintus metus einantis Jonas
ir trečiuosius pradėjusi Rozalija, dar
vienas brolis Mataušas jau buvo miręs. Paskui kas dveji-treji metai šioje
anykštėnų šeimoje gims dar keturi
berniukai: Juozapas, Anupras, Pranciškus ir Jurgis, bet dviem jauniausiems nebus lemta užaugti.
Vėliau, jau po A. Baranausko mirties, Lietuvoje bus keičiamas kalendorius ir poeto gimtadieniu taps sau-

sio 17-oji, bet pats jis visą gyvenimą
savo gimtąją dieną minėdavęs Trijų
Karalių išvakarėse.
A. Baranausko atminimą saugantys Anykščių muziejininkai jubiliejinių metų programą gimtinėje pradeda
būtent sausio 5-ąją ir būtent Jurzdike
– ten, kur pirmąkart saulę išvydo būsimojo poeto ir vyskupo akys.
Sausio 5-osios, pirmadienio, vakaras Anykščių koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre skiriamas
Antano Baranausko giedojimo tradicijai atminti. Nuo 17 val. 30 min. čia
susirinkę anykštėnai taps giesmių kelio liudininkais – skambės iš kartos į
kartą Anykščių moterų perduodamos
giesmės ir dainos, kurias būtent taip
XIX a. pabaigoje ir mokė giedoti pats
A. Baranauskas.
Renginio metu bus prisimintos
balsingosios seserys Kairytės ir jų
motina, A. Baranausko anykštėniškai
giedoti skatinta Juozapota Kairienė.
Koplyčioje skambės XX a. antrosios

pusės moterų trio garso įrašai ir bus
pagerbta ką tik sukakties sulaukusi
viena iš tų trijų dainininkių, dabar
lygiai perpus už A. Baranauską jaunesnė mokytoja Sofija Pakalnienė. Ir,
žinoma, gyvai giedos bei dainuos vis
atjaunėjantis anykštėniškojo folkloro
ansamblis „Valaukis“.
Sausio 17-ąją, šeštadienį, A. Vienuolio memorialiniame name-muziejuje 15 val. A. Baranausko gimtadienio renginių ciklą pratęs teatralizuota
popietė „Didi šturmai dūšioj griaudė“, priminsianti jaunojo anykštėno
gyvenimo kryžkeles.
Pavasarėjant žinia apie A. Baranausko jubiliejų pasklis tarp jaunųjų
anykštėnų, kurie literatūros popietėse
keliaus kartu su jaunuoju dvasininku
ir poetu po XIX a. vidurio Anykščius. Prie šio seniai prabėgusio laiko gegužę prisilies ir visos Lietuvos
moksleiviai, mylintys knygą, – jie jau
antrą pavasarį rinksis į Anykščius, į
respublikinės Skaitymo skatinimo
akcijos pabaigtuves. A. Baranausko
sukakties metams skirtus renginius
Anykščiuose pratęs birželio viduryje, per Antanines, Muziejaus šiemet
rengiamas Baranauskų giminės sambūris. Tikimasi, kad poeto ir vyskupo
vaikystės takais Anykščiuose tomis
dienomis vaikščios kelios dešimtys jo
sesers ir brolių penktosios–septintosios palikuonių kartos atstovų.
Birželiui baigiantis į kelionę per
Lietuvą ketina išsiruošti Anykščių
choristai, kurie mūsų krašto giesmes
nuveš pirmiausia į tas Žemaitijos vietas, kur A. Baranausko gyventa, kur
jo atminimas iki šiol branginamas: į
Sedą, Skuodą, Telšius ar Raseinius.
Liepos pabaigoje, per tradicinę
Anykščių miesto šventę, pagerbti Baranauskų giminės memorialą – Antano Baranausko klėtelę bus pakviesti
visi keturi poeto vardu pavadintos
Anykščių literatūrinės premijos laureatai: mokslininkas filologas Paulius
Subačius bei rašytojai Rimantas Vanagas, Algimantas Zurba ir Gintaras
Dabrišius.
Rudenį nacionaliniais renginiais
Vilniuje ir Kaune A. Baranauskas

Vyskupo išminties lobynas
Praėjusiems metams baigiantis į A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų iš
restauratorių dirbtuvių grįžo 14 vyskupui Antanui Baranauskui ar jo artimiesiems priklausiusių knygų. Tai pirmieji restauruoti ar konservuoti leidiniai kurie nuo šiol bus saugomi Anykščių muziejuje.

Restauruotose A. Baranausko knygose vėl galima įskaityti žymiojo anykštėno ranka paliktus įrašus. 								
T. Kontrimavičiaus nuotraukos.
Iš knygų, kurias prieš 100–150
metų skaitė pats A. Baranauskas, jo
motina ar brolis Jonas – Antano Vienuolio senelis, Anykščiuose išlikę

vos trys dešimtys. Knygos, išleistos
XVI–XIX a., dažniausiai paženklintos unikaliais įrašais, tačiau pastaruosius keletą dešimtmečių jos buvo

tokios prastos būklės, kad net atversti jas buvo sudėtinga.
„Dar Muziejaus direktorė Teresė
Mikeliūnaitė savo laiku svajojo, kad

šiandienos kontekste bus pristatytas
kaip matematikas ir kaip kalbininkas.
Lapkritį, kai kaskart prisimenama
Seinų vyskupo A. Baranausko mirties data, į apskritojo stalo diskusiją
Anykščiuose „(Ne)pamirštas Antanas
Baranauskas“ bus pakviesti jaunosios
kartos mokslininkai. Visas jų būrelis
pastaruoju metu nuolat prisiliečia prie
šios Anykščių krašto asmenybės gyvenimo ir veiklos, tyrinėja jo laiką ir
jo darbų įtaką Lietuvai.
Ir Anykščiuose, ir visoje Lietuvoje
šiemet bus skaitoma ką tik A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus išleista ir
2015-ųjų metų anykštėnų knygų lentyną pradėjusi Mildos Telksnytės ir
Vygando Račkaičio biografinė apysaka „...ir neramu tapo“.
Ši knyga – tai nuoširdus ir dėmesingas pasakojimas apie A. Baranausko vaikystę ir jaunystę. Dokumentais
paremta, itin tiksliai ir detaliai XIX a.
vidurio atmosferą ir gyvenseną atkurianti knyga padės priartinti žmogų,
jau nutolusį laike gilyn į praeitį, bet
švytintį vis šviesiau ir šviesiau.
Jubiliejinių metų pradžiai siūlome
porą ištraukų iš šios apysakos, pasakojančių apie Baranauskų Antaniuko
vaikystės dienas Anykščiuose.
Milda TELKSNYTĖ, Vygandas
RAČKAITIS
...ir neramu tapo
(Fragmentas)
VI
Kopia saulė į aukštą vasaros dangų.
Žemė ant savo rasotų delnų pakylėja
į saulę medžius, žolę, visa, kas gyva.
Jau prisirpo žemuogės. Tą rytą Morta
Levandavičienė nešina pintinėle užsuko pas Baranauskus.
− Eime, Tekliut, šilelin žemuogiautų, − kviečia ji Baranauskienę.
− Matai, Mortel, kaip aš privinčiavota, − atsidūsta Teklė, glausdama jos
sijono įsitvėrusį Juozapėlį. – Ant dienų
laukiuosi dar vieno...
− Taip, taip, anokia iš tavęs uogautoja, − palingavo galva Levandavičienė.
– Tai leisk Razaliutę ir mano krikštasūnį Untuką. Jis ne toks jau mažas...
− Tegu eina, − kiek padvejojusi
mostelėjo ranka Baranauskienė.
Untukas ėmė šokinėti iš džiaugsmo.
Pagaliau jis iš arti pamatys tą iš tolo
dunksojantį, slėpiningą šilelį.
Uogautojų trijulę šilas pasitiko tyliu
ošimu. Kokios gražios aukštūnės, žaliai kvietkuotos pušys! Ūmai iš padankada nors bus restauruotos knygos,
priklausiusios Antanui Baranauskui
ar kitiems Baranauskų šeimos nariams. Deja, rajoniniuose muziejuose
saugomi leidiniai į knygų restauravimo programas dažniausiai nepatekdavo“, – sakė Muziejaus vyriausioji
fondų saugotoja Vida Zasienė.
Pernai sulaukus Lietuvos kultūros
tarybos paramos, kone pusė iš šių
leidinių, tie, kurie iki šiol buvo prasčiausios būklės, tiesiog atgimė. Jie
atsikratė per šimtmečius susikaupusių nešvarumų – ir matomų, ir plika
akimi net nepastebimų.
Su šiais leidiniais dirbusi restauratorė Aldona Nikienė ir jos talkininkės surinko ir specialiu japonišku
popieriumi atkūrė suplyšusius puslapius, iš naujo įklijavo viršelius, surišo pažirusius lapus, o kai kuriuose
leidiniuose net atvėrė slaptaviečių su
iki šiol nematytais įrašais.
Tarp restauruotų relikvijų seniausia yra 1595 m. laidos religinio turinio knyga. Iš jos išminties sėmėsi ne
tik A. Baranauskas – šį leidinį savo
laiku jaunystėje jau galėjo skaityti ir
iš Anykščių krašto kilęs žodynininkas Konstantinas Sirvydas. Šiai knygai restauratoriai net atkūrė odinius
raištelius, kadaise juosusius viršelius

Mildos Telksnytės ir Vygando Račkaičio knyga pasakoja apie jaunąjį Antaną Baranauską.
gės atsklido garsas „me-me-me...“
− Iš kur ten danguje ėriukas? − nustebęs klausia Untukas.
− Ten ne ėriukas, o paukštis, kurio
vardas perkūno oželis, − nusišypsojusi
aiškina krikštamotė.
Taip, tikrai paukštis, Untukas pamatė virš pamiškės įlomės nuskaidrėjusioje erdvėje nardantį ir bliaunantį
kaip oželis ilgasnapį paukštį. O kodėl
jis perkūno? Šito negali paaiškinti net
krikštamotė Morta.
Šilelis pasitiko ir savo kvapais. Į
vasarišką pušų sakų dvelksmą terpiasi
ir žemiškas, Untukui pažįstamas čėbrų kvapas. Sudžiovintus jų žiedelius
mama deda į sriubą. Nuo pamiškės
atšlaitėje pabirusių, ryškiai raudonų
žemuogių sklinda saldžiai malonus
kvapas. Pakvipo žemuogėmis uogautojų rankos, lūpos, nes vis parūpdavo
paskanauti gardžią uogelę.
− Eime prie Marčiupio, žinau ten
vieną vietelę, kur būna daug žemuogių, − paragino Morta Levandavičienė, kai aprinko uogas pamiškėje.
Kol jie ėjo tenai, Untukas matė ne
vieną eglę, pasitaikė matyti ir ąžuolų,
uosių, beržų, drebulių, kuriuos jau
pažįsta. Matė ir visai lig šiol neregėtų
medžių, krikštamotė supažindino jį su
vinkšna, gudobele, šaltekšniu, nusakė
jų gydomąsias savybes.
Rozaliutė kur kas daugiau už Untuką pririnko uogų. Rinko stropiai, nesidairė į šalis. Untuką džiugino pažintis
su šileliu. Jautė, kad šilelis irgi žvelgia į
jį savo medžiais, žolynais, paukščiais...
Jautė tas stebinčias nematomas akis.
Dabar Untukui knietėjo vėl eiti į šilelį, tęsti pažintį su juo, bet kas jį dar
mažą po mišką leis vieną vaikščioti!?
ir paskui sunykusius.
Seniausias leidinys, pažymėtas A.
Baranausko autografu, liudijančiu
jo nuosavybę, – tai 1701 m. išleistos Ovidijaus „Metamorfozės“. O
ant Stanislavo Trembeckio poezijos
tomelio, išleisto 1818 metais, gavęs
jį kaip dovaną, savo įrašą 1852 metais paliko tuo metu dar 17-metis A.
Baranauskas – Rumšiškių raštininkų
mokyklos mokinys.
Restauratoriai atnaujino ir A. Baranausko motinos Teklės Baronienės-Baranauskienės skaitytą maldaknygę. Ši knygelė, iš kurios sėmėsi
išminties Baranauskų giminė, išleista 1853 m. ir pažymėtą jos ranka paliktu įrašu.
Kiekvienas unikalus leidinys nuo
šiol bus saugomas jam pagamintoje kartoninėje dėžutėje, kad patirtų
kuo mažiau kenksmingo poveikio:
ir šviesos, ir drėgmės. Restauruotus
leidinius jau parūpo tyrinėti mokslininkams, jais domisi bibliofilai, o
anykštėnams Baranauskų knygos
šiemet bus parodytos parodose, skirtose poeto ir vyskupo 180-mečiui.
A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinio muziejaus
informacija
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2015 metų horoskopas
Avinas
Šio ženklo atstovams žadami
kūrybiški ir sėkmingi metai. Aktyvūs ir tikslo siekiantys Avinai galės
pasiekti gana daug, žinoma jeigu
netinginiaus, nes darbo bus užtektinai.
Tikėtina, kad 2015-ais metais
keisitės į gerąją pusę, pripažinsite
savo trūkumus ir su jais susigyvensite, todėl labiau pasitikėsite savimi, tapsite komunikabilesni, sukalbamesni.
Taip pat dauguma Avinų pajus būtinybę kažką keisti savo gyvenime.
Tai gali būti darbas, užimamos pareigos, gyvenamasis būstas, miestas
ar net šalis. Visgi skubėti nereikėtų,
pirmiausia viską gerai apgalvokite,
pasverti visus pliusus ir minusus.
2015 metais daugiau dėmesio turėtumėte skirti ateities planams kurti. Toks planas Jus ves tiesiai tikslo
link, neiškrypsite iš kelio ir negaišite laiko veltui. Beje įtakingi pažįstami gali padėti pasiekti užsibrėžtus
tikslus lengvesniais metodais, nei
planavote iš pradžių.
Piniginiuose reikaluose problemų
kilti neturėtų, tačiau nešvaistykite
pinigų be reikalo, kiekvienas didesnis pirkinys turėtų būti apgalvotas.
Vertėtų pasirūpinti sveikata. Negailėkite pinigų vitaminams, imunitetą stiprinantiems preparatams.
Daugiau ilsėkitės. Sveikas miško
ar pajūrio oras Jums bus tikrai naudingas. Jeigu turite žalingų įpročių,
šiais metais jų nesunkiai atsikratysite, reikia tik to labai norėti.
Pasisaugokite senų priešų, Jūsų
sėkmė juos erzina.
Jautis
Ožkos metai Jaučiui žada būti
gana ramūs. Tai nereiškia, kad nieko nevyks, metai bus kupini įvykių,
tačiau tokių, kurie dažniau neš teigiamas emocijas, o ne neigiamas.
Jeigu ir susidursite su sunkumais,
jie bus trumpalaikiai.
Rizikingų sandorių 2015 metų
pradžioje reikėtų atsisakyti. Taip pat
metų pradžia netinkama tolimoms
kelionėms, atidėkite tai vėlesniam
laikui. Spręsdami iškilusias problemas būkite itin kantrūs ir ramūs.
2015 metais seksis viskas, kas
susiję su namais, šeima, artimaisiais
ar giminėmis. Puikus laikas pasirūpinti namų jaukumu ar santykių su
artimaisiais gerinimu. Drąsiai planuokite grandiozinius pertvarkymus ar didesnius pirkinius.
Jeigu pastaruoju metu galvoje
kirba mintis, kaip save „patobulinti“, dabar pats laikas imtis veiksmų.
Pradėkite sportuoti ir taisyklingai
maitintis, išbadykite dietas. Norite išmokti užsienio kalbą? Tiesiog
mokykitės. 2015 metai Jums geri
tuo, kad nesunkiai pasieksite puikių
rezultatų įdėję gana mažai pastangų. Metų pabaigoje turėtumėte pasisaugoti netikrų draugų.
Dvyniai
Judrūs ir gana reikšmingi metai.
Tai, ką suplanuosite ir pradėsite
įgyvendinti Ožkos metais, gali turėti didelės reikšmės Jūsų ateičiai. Sėkmė lydės, tačiau būkite pasiruošę
netikėtumams ir nelengvam darbui.
Ožkos metai tinkami priimti
svarbius sprendimus, tačiau niekas
iš šalies neturi įtakoti Jūsų pasirinkimų ar sprendimų, tik tokiu atveju
jie bus teisingi. Mąstykite savo gal-

va, o į patarimus žiūrėkite atsargiai.
Ypatingai ši taisyklė galioja profesinėje veikloje. Turite suprasti, kad
aplinkiniai Jūsų gabumus tikisi panaudoti saviems tikslams.
Kad ir kaip „aukštai sėdėtų“,
daugelis Dvynių norės kilstelėti
karjeros laipteliu. Pasiekti tai, ko
trokštate, 2015 metais labiau padės
ne Jūsų gebėjimai, o įtakingos pažintys. Rudenį norėsite atsinaujinti.
Galite ryžtis pirkti ar keisti gyvenamą būstą, atlikti kosmetinį remontą
ten, kur dabar gyvenate, arba įsigyti
kažką brangaus. Jeigu galvojate,
kad jums tai reikalinga, nestabdykite, tačiau turėkite galvoje, kad
kurį laiką teks gyventi „susiveržus
diržus“.
Paskutinis metų mėnuo bus gana
sudėtingas, galimos apgavystės.
Būkite atidūs tvarkydami finansinius reikalus, nesileiskite įtikinami
kur nors investuoti ir nepasitikėkite
atsitiktinai sutiktais žmonėmis.
Vėžys
Ožkos metai bus itin palankūs
savo verslą turintiems ar jį pradedantiems Vėžiams. Nesunkiai rasite
patikimų verslo partnerių, žmonės
bus linkę su Jumis bendradarbiauti,
tik turite pamiršti savo ambicijas ir
parodyti aplinkiniams daugiau geranoriškumo. O štai aštrus liežuvis
gali tik pakenkti, todėl galvokite ką
kalbate.
Metų pradžioje tikėtini nesusipratimai su kolegomis ar verslo
partneriais, todėl reikalai gali strigti. Be to paaštrės konkurencija darbe. Svarbiausia, ko nereikia daryti,
tai pilti pamazgų ant kolegų, aiškinti vadovybei, kokie jie netobuli.
Geriau pasistenkite dirbti taip, kad
Jūsų privalumai būtų akivaizdžiai
matomi.
Antroji metų pusė bus itin aktyvi, turėsite ne vieną kelionę ir svarbų susitikimą. Žmonės, su kuriais
susipažinsite Ožkos metais, įneš į
Jūsų asmeninį ar profesinį gyvenimą teigiamų pokyčių. Tačiau aklai
pasitikėti vos pažįstamu žmogumi
nereikėtų.
Finansinių problemų kilti neturėtų. Nesunkiai papildysite savo kišenes, jeigu jos ištuštės.
Visais galimais būdais stiprinkite
sveikatą. Sportuokite, važinėkite
dviračiu, sveikai ir reguliariai maitinkitės, gerkite vitaminus. Blogai
nuotaikai išsklaidyti padės pasivaikščiojimas miške.
Liūtas
Liūtas yra pratęs siekti aukštumų
savo darbu, dažnai sunkiu. 2015
metai stebins tuo, kad viskas Liūtui klosis gana lengvai. Minimalios
pastangos atneš puikius rezultatus.
Taigi, negaiškite laiko, kito panašaus laikotarpio teks ilgokai laukti.
Ožkos metai suteiks Liūtui daug
naudingų pažinčių, perspektyvių
pasiūlymų. Keliausite, dirbsite ar
tiesiog džiaugsitės gyvenimu. Tiesa
bus ir problemų kurias, dažnu atveju, susikursite patys. Liūto nekantrumas ir „žiūrėjimas iš aukšto“ gali
atstumti ne tik kolegas, verslo partnerius, bet ir artimus žmones. Todėl stebėkite savo elgesį ir stenkitės
keistis, jeigu pastebite, kad elgiatės
netinkamai.
Profesinėje veikloje labai tikėtinas karjeros augimas, tačiau gali
būti, kad konkurentai imsis negražių, o svarbiausia slaptų veiksmų,

kad jums pakenktų. Todėl būkite
itin budrūs.
2015 metai gali pateikti ne vieną
staigmeną, pareikalausiančią iš Liūto lankstumo bei sugebėjimo greitai
prisitaikyti prie netikėtų permainų.
Antrą metų pusmetį Liūtas turėtų pagalvoti kokioje srityje jam dar
reikėtų tobulėti ir negailėti tam nei
laiko nei pinigų. 2015 metai labai
tinkami studijų tęsimui, kvalifikacijos kėlimui, saviugdai. Jūsų įdėtos
pastangos neš puikius rezultatus
ateityje.
Didelių sveikatos problemų kilti
neturėtų. Stiprinkite imunitetą, nes
žiemos laikotarpiu problemų gali
sukelti peršalimo ligos. Beje 2015
metais nesunkiai „patobulinsite“
kūno linijas. Ypatingai tai aktualu
dailiosios lyties atstovėms.
Mergelė
2015-ieji labai kontrastingi metai
Mergelėms. Pirmasis metų pusmetis bus sudėtingas. Nesėkmės Mergelės ženklo atstovą gali lydėti tiek
darbinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime. Daugelis planų gali
žlugti, Jūsų idėjos dažniausiai bus
nepalaikomos aplinkinių. Nenuostabu, kad jausite įtampą, gal net
nusivylimą. 2015 metų horoskopas
pataria šį nepalankų laikotarpį tiesiog išlaukti, per daug dėl to nesikremtant.
Yra tikimybė kilti karjeros laipteliu, tačiau čia gali pakišti koją
Jūsų pasyvumas ir nepasitikėjimas
savo jėgomis. Iš esmės aukštesnių
pareigų Jūs nusipelnėte, nes į darbą
žiūrite labai atsakingai, be to esate
darbštūs, stropūs ir lojalūs darbuotojai. Bėda ta, kad „šiltą vietelę“
gali užimti tokių gerų savybių neturintis ir mažiau kompetentingas kolega, kuriam įgūdžių gal ir trūksta,
tačiau pasitikėjimas savimi liejasi
per kraštus. Tad labiau vertinkite
save pirmiausia patys ir tik tada Jus
įvertins kiti.Antrąjį metų pusmetį reikalai pradės klostytis į gerąją
pusę, tapsite aktyvesnis, labiau pasitikėsite savimi, jus pradės labiau
vertinti.
Gebėjimas taupyti uždirbtus pinigus rudenį leis pagerinti gyvenimo
sąlygas. Galbūt įsigysite nekilnojamojo turto, arba atliksite remontą
namuose. Beje finansiniu požiūriu
2015 metai gana geri. Greičiausiai
turėsite pajamų ne tik iš darbo santykių, bet ir visai netikėtų įplaukų iš
šalies.
Svarstyklės
Svarstyklėms žadami sėkmingi
ir kūrybingi metai. Jau nuo metų
pradžios jos bus labai aktyvios ir
su entuziazmu imsis naujų darbų.
Itin seksis savo verslą turinčioms ar
viešą veiklą vykdančioms Svarstyklėms.
Šio ženklo atstovai 2015 metais gali be ypatingų kliūčių kopti
karjeros laiptais ar susirasti naują,
mėgstamą darbą. Tiesa geriau visą
tai daryti pirmąjį metų pusmetį, nes
jau rudenį susidursite su nesklandumais. Šį laikotarpį reikėtų ramiai
išlaukti, nepradėti naujų projektų, o
verčiau tęsti jau pradėtus.
Ožkos metais nusimato daug
naudingų pažinčių. Su malonumu
bendrausite ir padėsite žmonėms,
tačiau reikėtų būti atidiems ir apeiti
tuos, kurie nori tik pasinaudoti Jūsų
gerumu.
Neišvengsite ir konfliktinių situa-

cijų, greičiausiai dėl to, kad knietės
primesti savo nuomonę aplinkiniams. Jeigu pamąstytumėte giliau,
suprastumėte, kad kiekvienas žmogus situaciją mato savaip, todėl nėra
vienos tiesos. Be to Jums tikrai neprivalu kažkam kažką įrodyti, ypatingai jeigu tai griauna santykius.
Metų pabaiga daugeliui Svarstyklių bus įtempta, tad gal geriau
pasiimti atostogas ir išvykti kur su
šeima.
Skorpionas
2015 metai Skorpionui žada augimą profesinėje srityje. Su entuziazmu imsitės naujų darbų ir sugebėsite
pasiekti puikių rezultatų. Tai neliks
nepastebėta vadovybės ar dalykinių
partnerių, tad galimi paaukštinimai
pareigose, nauji perspektyvūs pasiūlymai ar naudingų sutarčių sudarymas. Skorpionai - verslininkai
generuos naujas idėjas, kurias norės
kuo greičiau įgyvendinti. Taip pat
Ožkos metai tinkami imtis visiškai
naujos veiklos ar pradėti savo verslą.
Antroje metų pusėje atsipalaiduosite, „įjungsite poilsio režimą“, galvoje suksis meilės reikalai. Visa tai
nėra blogai, tačiau gali kilti didelis
noras išlaidauti. Susiimkite, pinigus
leiskite protingai.
Ožkos metai Skorpionui labai
tinkamas laikas atsisakyti žalingų
įpročių ir pradėti gyventi sveikiau.
Pakoreguokite mitybos įpročius,
kartais pasilepinkite masažu, pamedituokite ir į darbus kibsite su dviguba jėga.
Sunkiausias laikas bus metų pabaiga. Kad pasiektumėte norimą
rezultatą, turėsite padirbėti iš peties.
Galimi nesusipratimai darbe. 2015
metų horoskopas pataria nekonfliktuoti su kolegomis ar verslo partneriais, akivaizdžiai nedemonstruoti
savo pranašumo. Įsiplieskę pykčiai
tik sutrikdys darbą ir taps sudėtinga
pasiekti užsibrėžtus tikslus.
Šaulys
2015-uosius drąsiai galima vadinti Šaulio metais. Ko besiimtų
Šaulys Ožkos metais, jam viskas
seksis. Būsite labai aktyvūs, todėl
net patys ambicingiausi planai gali
būti realizuoti. Turėsite galimybių
gerokai pasistūmėti į priekį, galbūt
net keliose gyvenimo srityse. Ar jomis pasinaudosite, žinoma priklausys nuo Jūsų pačių.
Ožkos metai suteiks Šauliui tam
tikro gudrumo, kurio jam seniau
taip trūko, todėl pasiekti trokštamą
rezultatą bus gerokai lengviau nei
anksčiau. Be to puikiai sutarsite su
žmonėmis, net tais, kurių požiūriai
ir nuomonės labai skiriasi nuo Jūsų.
Tai leis palaikyti naudingus ryšius ir
negadinti nervų kvailiems ginčams.
Labai tikėtinas augimas profesine
ir finansine prasme. Didžiąją metų
dalį nejausite pinigų stygiaus, tačiau ir jų poreikis išaugs. Labiausiai
jų pareikalaus vaikai, ar kiti šeimos
nariai. Nesunkiai gausite aukštesnes
pareigas, tačiau turite būti atidūs.
Kažkas iš kolegų gali kišti pagalius
į ratus, nes taip pat neatsisakytų šiltos vietelės.
Nors ir daug dirbsite, rasite laiko poilsiui, išvykoms, daugiau jo
skirsite savo išvaizdai, rūpinsitės
artimaisiais ir šeimos nariais. Horoskopas 2015 metams pataria neatsisakyti gyvenimo malonumų, bet
tuo pačiu be reikalo neišlaidauti.
Ožiaragis
Ožkos metais sėkmė Ožiaragio
ženklo atstovo nelepins, tačiau as-

meniniame Ožiaragio gyvenime
bus ir labai laimingų akimirkų.
Kilimo profesinėje veikloje 2015
metai neatneš, o kad išlaikyti tai, ką
Ožiaragis jau yra pasiekęs, reikės
pasistengti. Ožiaragiai puikūs specialistai, tačiau tai, kas praėjusiais
metais sekėsi gana lengvai, dabar
pareikalaus didelių pastangų.
Pasistenkite nekelti konfliktų su
kolegomis ir verslo partneriais, nes
įsiplieskę pykčiai tik sutrikdys darbą ir taps dar sudėtingiau pasiekti
užsibrėžtus tikslus. Gerai tai, kad
visus metus jausite palaikymą iš
savo šeimos ir draugų, ir bet kada
sulauksite reikiamos pagalbos.
Finansinė padėtis turėtų būti visai
nebloga, bet pertekliaus nejausite.
Per daug intensyvus gyvenimo
tempas, darbo ir poilsio režimo nesilaikymas gali atsiliepti Ožiaragio
sveikatai. Kad to išvengtų Ožiaragis turėtų pasistengti organizuoti
savo darbus taip, kad nenukentėtų
miegas ir liktų laiko sportui. Aktyvi fizinė veikla, pilnavertis miegas
padės palaikyti gerą savijautą 2015
metais.
Vandenis
Ožkos metai Vandeniui gana neblogi. Būsite labai aktyvūs, todėl
nesunkiai stumsitės į priekį profesinėje veikloje. Siekti užsibrėžtų
tikslų pirmą metų pusmetį padės
naudingos pažintys. Apskritai į bendravimą Ožkos metais turėtumėte
žiūrėti ne kaip į laisvalaikio praleidimo būdą, o kaip į naudingų ryšių
mezgimą. Įtakingi pažįstami padės
Jums augti profesine prasme.
Verslui sėkmingesnis antrasis
2015 metų pusmetis. Nesunkiai realizuosite sudėtingiausias ir ambicingiausias idėjas. Tiesa bus problemų,
kurias reikės spręsti neatidėliojant,
priešingu atveju gali pradėti strigti
darbai. Tačiau puikiai su viskuo susitvarkysite.
Nuo aktyvaus gyvenimo tempo
galite pervargti, todėl nepamirškite,
pasitaikius bent mažiausiai galimybei, ilsėtis. Išvykite atostogų su šeima ar draugais.
Deja Ožkos metais galimos ir apgavystės, todėl būkite labai atidūs
tvarkydami finansinius reikalus,
niekam nepasakokite savo ateities
planų ir nepasitikėkite žmonėmis
atsitiktinai sutiktais Jūsų kelyje.
Galite pakliūti į aferistų pinkles.
Antrąjį metų pusmetį Vandeniui
gali tekti lankytis teisinėse institucijose. Atidžiai žiūrėkite ką rašote
dokumentuose ir po kuo pasirašote.
Žuvys
Geriausiai 2015 metais seksis
turinčioms savo verslą Žuvims,
arba toms, kurios dirba vienos. Jos
negaiš brangaus laiko konfliktuodamos su kolegomis ar regzdamos
keršto planus. Daugiausia problemų 2015 metais gali kilti santykiuose su aplinkiniais. Turėtumėte būti
kantrūs ir išradingi.
Karjeros ar verslo atžvilgiu Ožkos metai Žuvims gana sėkmingi.
Intuicija padės iš anksto numatyti iškilsiančius sunkumus ir jiems
tinkamai pasiruošti. Todėl reikalai
nestrigs ir Žuvys nuosekliai judės
pirmyn. Sugebėjimas numatyti į
priekį situaciją bus naudingas tiek
pačioms Žuvims, tiek jų verslui ar
organizacijai kurioje Žuvys dirba.
2015 metų horoskopas pataria
pasirūpinti savo sveikata ir grožiu.
Sportuokite, važinėkite dviračiu,
sveikai ir reguliariai maitinkitės,
gerkite vitaminus. Blogai nuotaikai
išsklaidyti padės pasivaikščiojimas
miške.
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Viskas apie ožką... ir dar truputis
2015-ieji metai pagal kinų kalendorių – Ožkos metai. Ką žada nauji metai, kokie žmonės gimę šio gyvūno metais ir koks gyvūnas
apskritai yra ožka – visa tai „Anykštoje“.

Virginijaus Keraičio ir Virginijos Benitauskaitės ūkyje šiuo metu yra dvi ožkos ir ožys. Pasak šeimininkų, šie gyvuliai – ypač užsispyrę.
Gerkite ožkų pieną!
Ožkos (taip pat ir avys) yra anksčiausiai prijaukinti gyvūnai – juos
žmonės prisijaukino maždaug 60007000 metų pr. Kristų.
Pasak vieno magistro darbo apie
ožkas autorės (Jurgita Velykienė), istorijos šaltiniuose minima, kad Lietuvos
teritorijoje II tūkstantmečio pr. Kristų
viduryje tuometiniai gyventojai jau
augino šiuos gyvūnus, kurie buvo (ir
yra) reikalingi dėl pieno, mėsos, kailio
ir odos.
Šiais laikais pieninės ožkos laikomos daugelyje pasaulio kraštų. Jos
labai atsparios, gerai aklimatizuojasi,
nereiklios, gali ganytis tokiose vietose,
kuriose kitiems gyvuliams sąlygos netinkamos.
Dažniausiai ožkos laikomos dėl pieno, nes tai vertingas maisto produktas,

jam priskiriamos ypatingos savybės,
kurios vertinamos daugelyje pasaulio
šalių. Iš jo gaminamas sviestas, kefyras, varškė ir kiti gaminiai. Be to, jis
labai svarbus produktas medicinos požiūriu, ypač mažiems vaikams, kurie
yra alergiški karvių pieno baltymams.
Taip pat yra nustatyta, kad ožkų pienas
stiprina imunitetą, lengvina kepenų,
tulžies, bronchinės astmos susirgimus.
Yra sakoma, kad ožkų pienas tinka
nuo kūdikystės iki gilios senatvės. Pats
naudingiausias šviežias pienas, nes
pakaitinus iki +54°C, suyra fermentai
(pagal J. Velykienę).
Ožka: užsispyrusi, kvaila
ar atvirkščiai?
Ožka, ožys lietuvių liaudyje dažniausiai „piešiami“ kaip kvaili gyvūnai, velnio siųsti, nenaudingi. Tai

Ožka – užsispyrimo, kaprizingumo simbolis.

– užsispyrimo, kaprizingumo simbolis. „Žiūri kaip ožka vandenin“,
„Įsileisk ožką bažnyčion – užlips ir
ant altoriaus“ – sakoma apie ožką
kaip kvailumo įsikūnijimą.
Kad ožka – niekam tikęs gyvulys,
teigia liaudies išmintis: „Nudvėsė
karvė, lai perkūnas trenkia ir ožką“,
„Iš ožio daržininko nepadarysi“, „Iš
grožio kaip iš ožio – nei pieno, nei
vilnos“, „Ožiu neakėsi, avinu nearsi“. Na, o viena patarlė tiesiai šviesiai rėžia: „Ožka – ne gyvulys, boba
– ne žmogus“.
Kokia iš tikrųjų yra ožka? Užsispyrusi ir kvaila, o gal atvirkščiai?
Levaniškių kaime gyvenantys Virginija Benitauskaitė ir Virginijus
Keraistis jau kelerius metus augina
ožkas ir teigia: „Galiu patvirtinti,
kad ožka – užsispyręs gyvulys. Tą
savybę – užsispyrimą – tikrai turi:
jų nepastumsi, kai tvarte nori praeiti – ten ir stovės. Jei karvei gali
pasakyti, paraginti, kad praleistų,
ožkai – tikrai ne. Būna, vedi į pievą,
o ji užsispiria ir nenori eiti – griūna
ant šono, ir daryk, ką nori! Mažos
ožkytės nėra užsispyrusios, jos kaip
vaikai: prie mano vaikų eina, kartu žaidžia, net miegoti kartu nori!
Ožiukus žiemą laikiau kambary,
kadangi motina nepriėmė, o lauke
šalta buvo“.
Ožkas auginanti moteris paneigė
liaudyje sklandančias kalbas, kad
šie gyvūnai yra labai kvaili. „Jos iš
tiesų labai protingos, prisiriša prie
žmogaus, prie jo labai pripranta.
Net išmoksta daryti į dėžutę, kaip
kačiukai! Jei kur pievoje nutrūksta,
pareina namo. Ypač prisiriša prie
žmogaus, kuris maitina“, – sakė V.
Benitauskaitė.
Levaniškietė teigia, kad ožkos
yra labai mielos, draugiškos, tai
gyvulys, traukiantis akį, smalsus.
„Ožkos mėgsta visur laipioti, karstytis – jei pamatys malkų rietinę,
ten ir užlips. Auginame ir avis, tai
labai vienos nuo kitų skiriasi – avys
ramios, o ožkos labai smalsios, vi-

sur lenda – jei pamatys tarpelį tvoroj, būtinai pro jį išlys. Avis niekada
taip nesugalvotų“.
Ožkos yra labai nereiklios ėdalui:
„Jos viską nuėda – kiečius, krienus,
įvairias piktžoles, net rožes ir egles
nuskabo!“, – sakė Virginijus Keraitis ir pridūrė: „Beje, ožys labai
mėgsta bulvių traškučius! Vaikai
nuo pat mažumės įpratino, tai dabar
tik išgirdęs traškučių maišelio čežėjimą, net dreba iš noro“. Vyras sakė,
kad ožkos labai mėgsta punktualumą – jei neateini laiku parsivesti į
tvartą, kyla didelis nepasitenkinimas, girdisi bliovimas.
Šiuo metu gyvenimo partneriai
sakė auginantys dvi ožkas, o vasarą turėję daug, gal penkiolika.
„Geriam ožkų pieną, spaudžiame
sūrius. Iš ožkų pieno nebūna tik
grietinės. Sūriai skanūs, nors sako,
kad ožkų pieno sūriai ne tokie skanūs kaip karvių, bet mums jie geri“,
– pasakojo Virginija Benitauskaitė.
Gimusieji Ožkos metais –
kokie?
„Ožka – bandos gyvulys, viena ji
jaučiasi prastai. Žmonių jai nereikia
kaip stebėtojų. Ožka įsitikinusi, jog
niekas negali gyventi pats vienas,
visiems reikia kitų žmonių pagal-
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bos. Čia pat parodo gerą pavyzdį –
padeda tiems, kuriems reikia pagalbos. Tuo ji tarsi atsidėkoja likimui,
Ožka labai prisirišusi prie savo šeimos ir draugų. Kaip ir Kiškis, Ožka
laikoma laimės mylima būtybe, ir
kiekviena kinų šeima džiaugiasi
vaiku, gimusiu Ožkos metais, su
šeima ji ilgai būna glaudžiai susijusi, nes nuo jos nenoriai atsiskiria,
ilgą laiką palaiko tamprius ryšius“,
– sakoma interneto tinklapyje www.
horoskopai.lt.
Anot to paties tinklapio, Ožka
turi ir trūkumų: jai sunkiai sekasi
atsikratyti šeimoje susiformavusios
nuomonės. Jei nori iškilti, Ožka
ieško išsisukinėjimų bei aplinkinių
kelių, todėl ne kiekvienas turi su ja
kantrybės. Ožka pirmiausia pasiruošusi padėti savo draugams bei
giminėms, iš kurių tyliai laukia to
paties.
Kitas portalas (www.day.lt) rašo,
jog Ožkos metais gimę žmonės yra
lakios fantazijos, draugiški, taikūs,
artistiški. Žinoma, jie turi ir neigiamų savybių, tai: nestabilumas,
nuolat besikeičianti nuotaika, kaprizingumas, pesimizmas, nepasitikėjimas savimi. Ožkos metais gimusiesiems tinkamiausios profesijos
– slaugės, gydytojo, kunigo, socialinio darbuotojo, aktoriaus ir menininko – bet kuri profesija, kur jie
gali atskleisti savo kūrybiškumą ir
gailestingumą. Tinkamas partneris
– Kiškis (Katinas), Kiaulė, Arklys;
netinkamas partneris – Jautis, Šuo.
Šiek tiek astrologijos
Pagal kinų kalendorių, ožka – aštuntasis zodiako ženklas. Labiausiai atitinkantis Vakarų horoskopo
ženklas – Vėžys, o Ožkos metai yra
šie: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051.
Pasak internetinio portalo www.
astroprognozes.lt, 2015 metų vasario 19 dieną 1:47 valandą (Lietuvos
laiku) prasidės nauji žalios (mėlynos) medinės Ožkos metai, kurių
pradžia sutaps su Mėnulio jaunaties
momentu Vandenio ženkle, 30ame jo laipsnyje, todėl laikas bus
palankus naujiems planams kurti.
Mėnulio jaunaties ir Ožkos metų
pradžios momentu Saulė ir Mėnulis bus jungtyje su Neptūnu, o visos
šios trys planetos (Saulė, Mėnulis ir
Neptūnas) formuos destruktyvius
aspektus Saturnui, todėl bendras
metų pradžios fonas nebus labai palankus, galintis skatinti klydimus,
iškreipti egzistuojančią realybę,
aptemdyti sąmonę, alinti energiją,
išryškinti įtarumą, nepasitikėjimą.
Pozityvi šių aspektų išraiška gali
stiprinti dvasinę jėgą, tvirtumą,
koncentraciją, aukštą moralę, pareigos ir atsakomybės jausmą, gebėjimą formuoti sau tikslus, polinkį
taupumui, ekonomiškumui.

Ožka nemėgsta būti viena, geriausiai ji jaučiasi bandoje.
Autorės nuotr.

SKELBIMAI

perka
Brangiai –įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.
Nuolatos - miškus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-641) 07661.
UAB „Miškų projektai“ brangiai
- miškus bei įvairią medieną, žemes, pievas, sodybas.
Tel. (8-676) 41155.

įvairūs
Andrioniškio lentpjūvė parduoda
statybinę medieną, dailylentes,
grindlentes, atlieka medienos pjovimo, obliavimo, transportavimo,
metalo suvirinimo paslaugas.
Tel. (8-687) 38239.
Išsinuomočiau dirbamos žemės
arba pirkčiau.
Tel.: (8-666) 08185,
(8-625) 74044.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje.
Atlieka medienos transportavimo
darbus.
Tel. (8-650) 16017.
Automobiliai
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.                       
Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja,atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.                           

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

UA B „ B OVA R I S “

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Staliaus varstotą ir didesnį rusišką spaustuvą.
Tel. (8-617) 50035.
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius.
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Rastos moteriškos pirštinės.
Tel. (8-610) 91854.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kitus baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Gaminame kietuosius virtuvės,
miegamojo, svetainės baldus,
spintas stumdomomis durimis.
Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas.
Tel. (8-601) 26068.
Paslaugos

Vilniaus gatvėje, prie buvusios
pieninės rasti akiniai.
Tel. (8-619) 58903.
Anykščių šv. Mato bažnyčios
valytoja po Kalėdų švenčių rado
pusantro auksinio danties.
Pametusį prašom paskambinti
tel. (8-670) 07640.

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

Uenos raj. techninio sporto klubas

ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkamasi nuo sausio 5 d. iki 12 d. 15 val. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: (8-618) 38337, (8-620) 98813.

parduoda
Kuras
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Pasiūlymas anykštėnams.
Kokybiški beržo, uosio briketai,
granulės. Atveža.
Tel. (8-698) 55663.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.
Malkas. Pas mus tiesiog pigiau!
Kaladėlėm nuo 27 cm iki 2 m ilgio. Atveža po 4-8 erdmetrius. Turi
alksninių, beržinių, mišrių.
Tel. (8-678) 26080.
Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.
Gyvuliai
6 veršingas telyčias.
Tel. (8-616) 82297.
Kita
Ūkininkas - kiaulienos skerdieną
puselėmis po 40-70 kg, subproduktus, atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Ūkininkas - lietuvišką mėsinių
kiaulių skerdieną puselėmis 4050 kg su subproduktais ar be
jų. Kiaulės skerstos skerdykloje,
atvėsinta, ištirta. Triušių skerdieną   1.5-2.5 kg. Atveža, išrašo
sąskaitas.
Alma, tel. (8-686) 80994.
  
Malkas, šieną rulonais, ekologiškai augintas bulves ir erieną.
Tel. (8-686) 59473.
Bulves (maistinės) 0,20 EUR/kg.
Tel. (8-623) 57416.

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.

UAB „Anykštos
redakcija“
gali paruošti ir
atspausdinti

perka veršelius auginti:
belgų buliukus;
belgų telyčaites;
juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambiaskarves.
Tel. (8-678) 00255.

Kita

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda):
gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. Garantija.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.

Rasta
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mbukletus,
mreklamines
skrajutes,
mblankus,

mdiplomus,
mA3 ir A4 dydžio
plakatus,

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkintuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabina), 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, autokrautuvą Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis, sunkvežimius Scania, Volvo, Mercedes dalimis, naudotas sunkvežimių
padangas. Remontuojame žemės ūkio techniką, sunkvežimius.
Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411. www.agrenta.lt

Tariame nuoširdžius padėkos žodžius vyr. gydytojui D.
Vaiginui, gydytojoms V. Požerienei, D. Unikauskaitei, medicinos personalui, klebonui A. Puško, giedotojams, giminėms, kaimynams, bendradarbiams ir visiems visiems užjautusiems ir padėjusiems iškęsti didžiulę netektį, išgyventi
skausmo valandas ir palydėti į paskutinę kelionę mylimą
vyrą, tėvelį, senelį Povilą TROFIMOVĄ.
Žmona ir sūnūs su šeimomis
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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IŠ ARTI
šiandien
Genovaitė, Viltautas, Vyda,
Vida.
sausio 4 d.
Arimantas, Arimantė, Titas,
Benediktas, Arminas, Benas,
Arminė, Andželika, Anželika.
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Maudėsi „ruoniai”

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 1-ąją Anykščių sveikuoliai maudėsi Šventojoje. Prie miesto eglės susirinkę sveiko gyvenimo
būdo propaguotojai nubėgo gerą kilometrą iki Žvejų gatvės pabaigos ir nėrė į vandenį. Maudynėse
dalyvavo 14 žmonių, tradiciškai jauniausia buvo Faustina Kiaušaitė, kuriai dabar dešimt metų, o su
„ruoniais” ji maudosi nuo penkerių.

sausio 5 d.
Simonas, Vytautas, Vytautė,
Telesforas, Gaudentas, Simas.

mėnulis
sausio 3 d. - priešpilnis.

Per sniegą į ledinį vandenį.

komentaras
anyksta.lt
„Tadas“:
„Kaimiečiai, neapsunkinkit
kasininkų darbo ir atsiskaitykite
banko kortelėmis.O pinigam keisti yra bankai.“

mįslė
„Aukšta bajorė, po kaklu –
kasa?“
Antradienio mįslės „Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka?“ atsakymas – akys.

Po maudynių „ruoniai” mielai pozavo fotografams
Faustinos mamai Kristinai Kiaušaitei sausio 1-osios pavakare
vykusios maudynės buvo jau trečiosios 2015-aisiais metais. Mat
grupė sveikuolių jau maudėsi per
Naujųjų sutikimą, o K.Kiaušaitė ir
sausio 1-osios rytą nėrė į vandenį.
Gruodžio 31-osios naktį kelioli-

ka Anykščių sveikuolių pėsti ėjo į
sveikos gyvensenos klubo „Anykščių vaivorykštė” vadovės Svetos
Smertjevos sodybą Ramaškonyse,
Romuldavos girioje. Ten sutikdami naujuosius maudėsi tvenkinyje,
o jau sausio 1-ąją vėl pėsti grįžo į
Anykščius.

oras
+4

Net ne maudynės, o paplaukiojimas…

+3

Pasak S.Smertjevos, sausio 1-osios maudynės – pasaulinė sveikuolių tradicija. Skirtingose pasaulio vietose sveikuoliai renkasi tuo
pačiu laiku – 15 valandą ir maudosi atviruose vandens telkiniuose.
„Mes visi juk iš vandens išėjome
ir, kad nusiramintume, turime vėl
panerti į vandenį. Žiemos maudynės – skiepai ir nuo gripo, ir nuo
depresijos.” - kalbėjo S.Smertjeva.
Ji sakė nebeprisimenanti, kada
anykštėnai pradėjo maudytis sausio 1-ąją, bet jau seniai – prieš 15
ar 17 metų.
Vasario 1-ąją sveikuoliai dar
kartą būriu maudysis Šventojoje.
Renginys bus skirtas ir plačiajai
visuomenei – vyks koncertas bei
susitikimas su alpinistu Vladu Vitkausku.

Būsimi „ruoniai” į žiemos
maudynes palydėjo tėtį.
Autoriaus nuotr.

Anykštėnai į Šventąją nėrė tuo pat metu, kai atviruose vandens
telkiniuose maudėsi viso pasaulio sveikuoliai.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė sutinka
2015 metus

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Bėga laikas, jau skaičiuoja
Fejerverkai kibirkščiuoja
Buvo metai – ir nėra
Štai epochos pabaiga.

Ir užgniaužusi jausmus
Eis, išleis jinai litus.
Kas tik gero, prisimins
Ir daugiau nenusimins.

Kuo arčiau Naujieji ėjo,
Tuo linksmiau jinai kalbėjo.
Visos viltys vėl – iš naujo
Ateitis vėl kaitins kraują.

Pagalvokim,
Juk tikrai –
Nėr dėl ko liūdėt,
Draugai.

