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Anykščiai nori tapti Europos 
kultūros sostine, bet aš abejoju. 
Neturi mūsų valdininkai fantazi-
jos. Štai Utenoje „Utenio“ stadio-
no rekonstrukcijos metu pastatytos 
65 šiukšliadėžės, viena jų kainavo 
600 eurų, pastatyti 125 suolai, vie-
no kaina – 630 eurų. 

O mes ką? Sugebėjom tik 1 
šiukšliadėžę už berods 600 litų 
pastatyti. Aiškiai matosi, kad netu-
rim intelektinių pajėgumų, o mūsų 
valdininkai stokoja fantazijos. Įsi-
savindami lėšas „netempiam“ net 
iki regioninio lygio, tai kaip mes 
sostinės lėšas įsisavintumėm? Ne, 
mano nuomone, nieko nebus. 

Linas BITVINSKAS

- Savo knygose ir straipsniuose 
esate labai daug dėmesio skyru-
si Antanui Baranauskui, prie jo 
nuolat grįžtate ir mąstote jo di-
džią asmenybę ir kūrybą iš nau-
jo ir naujai. Anykščiuose 1998 m. 
mokslinėje konferencijoje esate 
sakiusi, kad „Antanas Baranaus-
kas yra Lietuvos taškas, kuriame 
kertasi tai, kas rodosi reikšmin-
ga, esminga, nepriklausomai nuo 
to, ar yra teisinga“. Tąkart sakė-
te, jog Baranauskas Jums tebėra 
„didelė, beveik neaprėpiama jo 
atskleistų arba ir sukurtų reikš-
mių amplitudė – dar aiškintis ir 
aiškintis“. Kas ir šiandien Jums, 
Antano Baranausko literatūri-
nės premijos laureatei, jo kūry-
boje ir likime atrodo neįžvelgia-
ma, mįslinga, nepermatoma? 
Kas Jums atsivėrė naujai? Ką 
per Baranauską esate supratusi 
apie žmogų ir tautą, kultūrą ir 
tėvynę?

- Pirmiausia – ačiū už gražius, 
turiningus  klausimus, kad per-
žiūrėjote ir man priminėte, ką esu 
apie Antaną Baranauską  mąsčiusi, 
rašiusi, sakiusi. Buvo laikas, kai 
galvojau apie Baranauską daugiau, 
bet ir dabar dar vis 
grįžtu.

„Reikia ne tik skverbtis į priekį, bet ir 
grįžti, jei kelias ne tas“
Vakar Anykščių koplyčioje literatūros profesorei, rašytojai, habil. dr. Viktorijai Daujotytei-Pake-

rienei įteikta Anykščių rajono savivaldybės įsteigta Antano Baranausko premija. Ši premija teikia-
ma už grožinės literatūros kūrinius, knygas, skiepijančias meilę Lietuvos gamtai ir Antano Bara-
nausko gimtinės aplinkai. Viktorija Daujotytė yra penktoji A.Baranausko premijos laureatė.

Interviu  „Anykštai“ profesorė sakė, kad ji vis pamąsto, „kaip gali būti toks didelis, toks gilus 
žmogaus likimas, tokia dvasios energija, kaip iš kaimo sodybos, to mūsų prigimtinės kultūros bran-
duolio, galėjo iškilti tokia galinga figūra, lygiavertė didiesiems to laiko Europos protams, pirmiausia 
kalbininkams, tokia autoritetinga ir pasauliui, ir Bažnyčiai“.

Šių metų literatūrinės A.Baranausko premijos laureatė, prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerie-
nė nesižavi Lajų taku didžiojo poeto išgarsintame „Anykščių šilelyje“: „Neturiu teisės juo pavaikš-
čioti. Nepalaikiau anykštėnų projekto, kai jie kreipėsi į Lietuvos Mokslų akademiją. Nepasirašiau. 
Neturėjau ir neturiu tikrumo, nors nieko neigti ir nenoriu. Tiesiog kitaip galvoju. Kitaip matau“. 

naujienos.vu.lt nuotr.

Utenos regiono atliekų tvarkymo 
centro (URATC) direktorius Min-
daugas Bobelis „Anykštai“ sakė, 
kad atliekų tvarkymo kaina kils 
nuo 24 eurų iki 50-55 eurų už toną. 
Žodžiu, šiukšlės žiauriai brangs. 
„Mane gali sušaudyti, sukapoti, 
išvirti - kitaip nebus“, - aiškino 
URATC direktorius. Utenoje pasta-
tyta atliekų perdirbimo gamykla. Ji 
įrengta Europos Sąjungos lėšomis. 
Pasak M.Bobelio, jeigu savivaldy-
bių Tarybos nedidins šiukšlių kainos 
tiek, kiek yra paskaičiuota - bus ne-
vykdomi europiniai įsipareigojimai 
ir ES skirs baudą, kurią padengti 
teks URATC steigėjams – Utenos 
regiono savivaldybėms. „Kito kelio 

Šiukšlės brangsta dvigubai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Po keleto mėnesių už atliekas mokėsime gerokai daugiau nei da-
bar. Sprendimą dėl atliekų kainos didinimo gyventojams Anykš-
čių rajono taryba turėtų priimti sausio mėnesio posėdyje.

nėra, mes turime gyventi civilizuo-
tai. Europa davė pinigus, turime ju-
dėti pirmyn, negalime gyventi kaip 
čiukčiai”, - dėstė URATC direkto-
rius M.Bobelis.

M.Bobelis sakė gruodžio mėnesį 
apvažiuos visas šešias Utenos regi-
ono savivaldybes ir jų deputatams 
pristatys savo skaičiavimus. 

Atliekų rūšiavimo ir perdirbimo 
įmonė pastatyta už 11 mln. eurų. 
Įmonė bus perduota privatininkams, 
bus skelbiamas konkursas, po kurio 
bus parinktas operatorius.

Nors šiukšlių brangimas yra ne-
išvengiamas, tačiau savivaldybės 
laisvos ieškoti sprendimų, pavyz-
džiui, kompensuoti išlaidas iš ra-
jono biudžeto. Tad kiek už atliekas 
mokės gyventojai, paaiškės sausio 
mėnesį po Anykščių rajono tarybos 
posėdžio.

Utenos regiono atliekų tvar-
kymo centro direktorius 
Mindaugas Bobelis kalbėjo, 
kad atliekos neišvengiamai 
brangs.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pasaulio gelbėtoju neplanuoja tapti, 
bet įvertinimų reikia

Rajono mero patarėjas Do-
naldas Vaičiūnas teigia: „Aš 
tikiu tuo, kad žmogus savo liki-
mą nusikala pats - kiek sukuria, 
kiek pasiekia, 
tiek ir turi“.

Gruzija - pabėgėlių takais
Gruzija - gal net vienintelė 

pasaulio šalis, kurioje prisipa-
žinti, kad esi lietuvis, yra sma-
gu. 

Skelbiame 
nuotraukų 
konkurso 
„Mano 
augintinis“ 
laimėtojus

Reitingai. Žurnalas „Reitingai“ 
skelbia geriausių šalies mokyklų 
50-ukus pagal šią vasarą abiturientų 
laikytų valstybinių egzaminų rezul-
tatus. Anykščių mokyklos nepateko 
nė į vieno valstybinio egzamino ge-
riausiųjų 50-uką. 2015 metais rajono 
mokyklas baigė 221 abiturientas. 
132 įstojo į aukštąsias mokyklas, iš 
jų 86 pateko į valstybės finansuoja-
mas vietas.

Parama. Iki Kalėdų nepasitu-
rinčius anykštėnus pasieks parama 
maistu. Rajone  paramą maistu gaus 
apie 4000 gyventojų. Raudonojo 
Kryžiaus draugija maisto paketus 
išduos gruodžio mėn. 14, 15, 16 die-
nomis nuo 9.00 iki 14.00 val. adresu: 
Vilties g. 24, Anykščiuose. Informa-
cija teikiama tel.: (8-381) 53463; 
(8-610) 39314.

Gimė. Lapkričio mėnesį užregis-
truoti 13 gimimai (6 berniukai ir 7 
mergaitės). 3 vaikai gimė  užsienio 
valstybėje (Jungtinėje Karalystė-
je). Jauniausia mama -15 metų.

Mirtys. Anykščių rajone lapkričio 
mėnesį sudaryta 40 mirties įrašų. 
Mirė 17 vyrų ir 23 moterys. Šį mė-
nesį mūsų rajone trys vyrai prigėrė 
vandenyje, du mirė nuo traumų ir 
vienas nusižudė.

Sriuba. „Maltiečių sriubos“ ak-
cijos metu anykštėnai paaukojo 121 
eurą ir 9 centus. Didžiausia auka už 
žirnienės lėkštę buvo 20 eurų.

Laidotuvės. Buvęs aktyvus kultū-
rinės veiklos Anykščiuose organiza-
torius, buvęs LKP Anykščių rajono 
komiteto pirmasis sekretorius Juozas 
Dailydė bus laidojamas Kavarsko 
kapinėse. Tikėtina, kad velionis bus 
atlydėtas iš Kauno į Kavarską šešta-
dienį tarp 12 val. ir 12 val. 30 min.

Paminės. Sekmadienį Svėdasuose 
bus prisimenama prieš 120 metų šia-
me miestelyje gimusi rašytoja Bronė 
Buivydaitė - Tyrų Duktė: šv.Mišios 
- 10 val., po pamaldų atminties va-
landa bibliotekoje.

Sveikinimas. Primename, kad per 
laikraštį „Anykšta“ galite pasveikin-
ti savo artimuosius. Sveikinimo kai-
na – 15,90 Eur.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2015-12-09, apie 19 

val. 30 min., Anykščių seniūnijoje  

42-ejų vyriškis smurtavo prieš savo 
48-erių brolį. 42-ejų vyriškis sulai-
kytas.

Apiplėšimas. 2015-12-10, apie 19 
val. 30 min., į nerakintus namus Svė-
dasų seniūnijoje įsibrovė trys asme-

nys, kurie panaudodami fizinę jėgą 
pagrobė 78 eurus. Sulaikytas ir į 
areštinę uždarytas 28-erių vyriškis.

Šalia kultūros centro sumontuo-
toje scenoje strikinėjo kiškučiais 
apsirengę vaikai, skambėjo kalė-
dinės dainos. Į sceną užlipęs mero 
pavaduotojas Sigutis Obelevičius 
tėveliams linkėjo „išteklių kalėdi-

Duotas startas kalėdinių 
švenčių laukimui

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienio vakarą įžiebta Anykščių miesto kalėdinė eglė ir nupuošti daug diskusijų sukėlę me-
džiai A.Baranausko skvere, kurių kamienus nėriniais buvo padabinusi “Naujų vėjų” bendruomenė 
ir asociacija “Anykščių šventės”. 

Mokslų daktarė, dailėtyrininkė Jolanta Zabulytė medžius nupuošė jautriai sureagavusi į Anykš-
čių rajono mero patarėjo architekto-dizainerio Kęstučio Indriūno kritiką, kad esą medžiai atrodo 
“nekultūringai ir neestetiškai”.

nėms dovanoms“. Vėliau pasirodė 
režisieriaus Jono Buziliausko bal-
su kalbantis Kalėdų senis, į šventę 
atvažiavęs „mediniais ratais“.

Šiemet po pertraukos vėl pagerb-
ti krašto moksleiviai – įteikti „Ma-

Pavadinimas. Lietuva jau klus-
niai vykdo Europos pabėgėlių fon-
do projektą cinišku pavadinimu: 
“Lietuva - pabėgėlių galimybių 
šalis”. Šioms galimybėms įrodyti 
išleista beveik pusė milijono eurų. 
Prikurta specialių testų, padėsian-
čių pabėgėliams čia prisitaikyti. 
Atpažinti lietuvio kūno kalbą, nerė-
kauti restoranuose. Ir sužinoti, kad 
šeimas išskiria ne direktorius, bet 
teismas. Štai kur taškomi Europos 
Sąjungos pinigai! Jokios grąžos ne-
duodantiems, beverčiams projek-
tams. Ryjantiems pinigus. Tokie ES 
finansuojami projektai pagaminti 
visoms ES valstybėms narėms. Tik 
vietoj “Lietuvos - pabėgėlių gali-
mybių šalies” įrašoma Vengrija, 
Lenkija ir t. t. O kur mūsų, Lietu-
voje dar likusių, galimybių šalis? 
Kodėl dar neparuoštas projektas, 
jog lietuviams tinka tik Sachara?  

Nykimas.  Sovietmečiu praras-
ti 5,6 tūkst. gyvenamųjų vietovių 
vardų, o dabar tas pats gresia 4 200 
ištuštėjusių kaimų ir vienkiemių. 
Lietuvos geografų draugija ragina 
Seimą ir Vyriausybę atsikvošėti ir 
keisti įstatymus, kad vardų naikini-
mas būtų sustabdytas. 

Promilės. Vidaus reikalų minis-
tro Sauliaus Skvernelio užmojis 
įteisinti nulio promilių alkoholio 
ribą visiems vairuotojams kelia 
aistras. Premjeras Algirdas Butke-
vičius ketvirtadienį teigė iš esmės 
palaikąs Vidaus reikalų ministe-
rijos (VRM) siūlymą, tačiau ne 
aklai: “Aš pritarčiau, bet reikia 
palikti ribą tam tikrai protingai 
paklaidai”. Dar labiau žmones 
išgąsdino medikų teiginiai, jog 
visai nebūtina gerti, kad tavo or-
ganizme atsirastų alkoholio - jo 
koncentracija padidėja išgėrus 
kefyro ar giros, vartojant vais-
tus, kurių sudėtyje yra alkoholio. 

Žudikas. Prieš kelias savaites 
Šiaulių tardymo izoliatorius (ŠTI) 
trims mėnesiams priglaudė Kražių 
skerdiku pramintą Rimantą Bekin-
tį. Keturių žmonių nužudymu įta-
riamas vyras, pareigūnų teigimu, 
problemų nekelia ir pretenzijų kol 
kas nereiškia. Tokių kaip R. Be-
kintis, žmogžudystėmis įtariamų, 
arba už jas nuteistų asmenų ŠTI 
šiuo metu turi 64. Čia jie gyvena 
su dar beveik 350 suimtųjų bei 
nuteistųjų. ŠTI šiuo metu laikoma 
kiek daugiau nei 400 asmenų iš 26 
šalies rajonų. 

Tyrimas. Kinijos valstybinis 
vertybinių popierių kontrolės ko-
mitetas pradėjo tyrimą dėl didžiau-
sios Kinijos investicinės bendro-
vės “CITIC Securities” veiksmų, 
penktadienį skelbiama “CITIC 
Securities” pranešime. “Šiandien 
gavome pranešimą, esą mes pažei-
dėme tarpininkaujančių bendrovių 
veiklos kontrolės taisykles, dėl 
mūsų bendrovės veiksmų pradėtas 
tyrimas”, - teigiama dokumente. 
“CITIC Securities” žadėjo maksi-
maliai bendradarbiauti su tyrėjais, 
praneša “The Wall Street Journal”.

Streikas. Didžiausios Ukrainos 
šachtos - Stachanovo - kalnaka-
siai nutraukė darbus, visoje šalyje 
vyksta mitingai, per kuriuos reika-
laujama išmokėti dėl nesumokėtų 
atlyginimų susidariusią skolą - 700 
mln. grivinų (apie 30,5 mln. dole-
rių).

Parengta pagal 
ElTA informaciją

„Mažojo žygdarbio“ apdovanojimai skirti Faustui Kamarauskui (kairėje) ir Vytautui Kubiliui. 
Faustas  rūpinasi savo aklu pusbroliu, o Vytautas prižiūri savo sergančią močiutę. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
žojo žygdarbio“ apdovanojimai. 
Moksleivius jiems rekomendavo 
ugdymo įstaigos.

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos 7B klasės mokinys 
Faustas Kamarauskas apdovano-

tas už tai, kad  jau dvejus metus 
labai artimai bendrauja su savo 
aklu pusbroliu. Faustas jį vedasi 
net į graikų – romėnų imtynių tre-
niruotes. 

Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos 4G klasės mokinys Vytautas 
Kubilius apdovanojimą gavo už 
tai, kad rūpinasi savo močiute, kuri 
yra patyrusi insultą. Vytautas jau 
daugelį metų gyvena tik su dėde, 
mamos broliu ir močiute, kurios ir 
yra didžiausias pagalbininkas.

Šventės  metu taip pat vyko ak-
cijos „Kultūros Idėjų Debesys“ 
improvizuota loterija – apdovanoti 
originaliausių idėjų autoriai.

Renginio vedėjai susirinkusius 
perspėjo, kad „dovanų iš dangaus 
nebūna“ ir ragino ploti Anykščių 
rajono savivaldybei (plojančių be-
veik nebuvo.- red.past.), o po to 
paskelbė, kad „bus eglės įžiebimo 
procedūra“.

Prieš tai Anykščių kultūros cen-
tre buvo rodomas režisierės Jolan-
tos Pupkienės kalėdinis spektaklis 
„Kilniaširdis medis“ (režisierė Jo-
lanta Pupkienė).

Anykščių naktinį dangų nu-
švietė įspūdingi fejerverkai. Tai, 
daugelio susirinkusiųjų kalbomis, 
buvo įspūdingiausias šventės ak-
centas.

„Auksinio proto“ turnyras tuo 
pat metu vyko daugelyje Lietu-
vos miestų. Visų miestų žaidė-
jams buvo pateikiami tokie patys 
klausimai. Šio projekto rengėjai 
– televizijos žvaigždės Arūnas 
Valinskas ir Andrius Tapinas. 
Kiekviename žaidimo etape buvo 
pateikiama po 5 klausimų blokus, 
atsakymai vertinami taškais. Ne-
maža dalis klausimyno buvo su 
paslėptomis sąsajomis, kai teisin-
gas atsakymas į vieną klausimą 
veda į kitą teisingą atsakymą.  Štai 

Protų mūšius laimėjo liberalų „Nikė“
Dvylika antradienių Anykščių bibliotekoje vykęs „Auksinio 

proto“ turnyras baigėsi liberalų komandos „Nikė“ pergale, ku-
rioje žaidė ir du Anykščių rajono tarybos nariai – skyriaus lyderis 
verslininkas Lukas Pakeltis bei verslininkas Mindaugas Sargū-
nas, taip pat ir savivaldybės administracijos direktorės pavaduo-
tojas Saulius Rasalas. Jie laimėjo ir paskutinį antradienį vykusį 
žaidimo turą, ir visą žaidimą.

paskutiniame žaidime viena sąsa-
ja buvo su Lietuvos universitetais, 
kita – su pasakomis.  

Lietuvoje „Nikė“, panašu, jog 
užėmė 12-ąją vietą ir tik per plau-
ką nepateko į finalą. Finale žais 11 
regionų komandų ir 15 komandų 
iš šalies didžiųjų miestų. Finalinis 
žaidimas vyks šiandien Druski-
ninkuose.

Atmetus trijų prasčiausių etapų 
rezultatus, „Nikė“ surinko 587 
taškus. Antrąją vietą su 556 taš-
kais užėmė „Keturakiai“ iš Ro-

kiškio rajono, trečiąją – „Pakalų 
Papito“ (555 tšk.). Toliau rikiuo-
jasi Vienaskaita (550), „Atsilošk, 
Justeli“ (536), „Almyros reikalai“ 
(507), „Tie, kurie kampi“ (455), 
„La Troškinys“ (419) ir „Ka-
waii Cats“ (342).  „Keturakiai“ į 
Anykščius kiekvieną antradienį 
važinėjo iš Kamajų – Rokiškyje 
žaidimas nevyko, tad rokiškėnais 
žaidė pas kaimynus.

Beje, kelis kartus žaidimuose 
dalyvavo ir garsiausias Anykščių 
sportininkas, plaukikas Giedrius 
Titenis. Jis radęs laiko prisijung-
davo prie vienos iš komandų. 

Paskutiniame ture už  nugalė-
toją „Nikę“ žaidė S.Rasalas, An-
tanas Žvikas, Daiva Indriūnienė, 
Valdas Šaučiūnas, Eglė Laurinai-
tytė, M.Sargūnas, L.Pakeltis ir 
Marius Šimėnas. 

Komandų sudėtis galėjo būti 

keičiama. Esminis reikalavimas 
komandoms, kad jose negali 
būti daugiau nei 9 žaidėjai. Ko 
gero, didžioji dalis visų Anykš-
čių „protmušio“ žaidėjų buvo iš 
Jono Biliūno gimnazijos – „At-
silošk, Justeli“ komandoje žaidė 
gimnazistai ir istorijos mokytoja 
Jūratė Musteikienė, „Pakalu Pa-
pito“ – mokiniai ir anglistai Vir-
ginija Kvedarienė bei Andrius 
Vitkūnas, o „Almyros reikalai“ 
– tik gimnazijos mokytojų ko-
manda. 

Po turnyro verslininkas 
L.Pakeltis iš nugalėtojos „Nikės“ 
komandos dėkojo „Auksinio pro-
to“ Anykščiuose rengėjai, biblio-
tekininkei Vaidai Jucienei. 

„Šakotį dovanojam, kad mes 
esame geri, nesišakojam“, – do-
vanodamas jai šakotį juokėsi 
L.Pakeltis.  

Savo padėka ministras parodė, 
jog pastebi D.Gasiūnienės raišką 
viešuose renginiuose, kur ji atkrei-
pia auditorijos dėmesį į Anykščius, 
taip pat įvertintas ir Anykščių ar-

Ministras įvertino architektės 
darbą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas 
trečiadienį šalies vyriausiųjų architektų sueigoje įteikė padėką 
Anykščių rajono vyriausiajai architektei Daivai Gasiūnienei. Mi-
nistras architektei dėkoja už Anykščių krašto populiarinimą ir 
gražinimą.

chitektūrinis vientisumas. 
“Ministro padėka yra ne tik mano 

asmeninis ir mūsų Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus įvertinimas.  
Iš esmės juk miestą ir rajoną ku-

Aplinkos ministro Kęstučio 
Trečioko padėką gavusi ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė 
nuopelnais dalinasi su visais 
anykštėnais.

riame visi – ir rajono vadovai, ir 
projektuotojai, ir anykštėnai, kurie 
užsako projektus. Tai, kad į mus 
atkreipiamas Aplinkos ministro 
dėmesys, rodo, kad esame aukšto 
estetinio lygio”, – nuopelnais su 
anykštėnais dalinosi rajono vyriau-
sioji architektė D.Gasiūnienė.

Panašios Aplinkos ministro pa-
dėkos trečiadienį buvo įteiktos dar 
dviejų šalies savivaldybių vyriau-
siesiems architektams.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar Jūsų 
nestebina tokia 
žiemos pradžia?

užjaučia

Mirus Jonui Skardžiui 
nuoširdžiai užjaučiame žmo-
ną Danutę, vaikus ir arti-
muosius.

A. E. Cesevičiai, O. Šližie-
nė, A. Vilkončienė, A. Bartke-
vičienė, E. Repečkienė

Nelė GABDURAHMANO-
VA, Vikonių kaimo gyventoja:

- Iš tikrųjų stebina. Tačiau ka-
dangi esu kilusi iš šiltųjų kraštų, 
Uzbekistano, tai tokia šilta žie-
mos pradžia aš tik džiaugiuosi. 

Ona DAILYDIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Šiek tiek stebina, tačiau 
juk tokių šiltų žiemų būdavo ir 
anksčiau. Esu kaimo vaikas, tai 
atmintyje visgi įstrigę kitokios 
žiemos. Būdavo per Kalėdas ir 
Naujuosius didžiausios pusnys 
ir šalčiai. Tėtis nuo trobos iki šu-
linio, tvarto didžiausius griovius 
iškasdavo, o juos vėl užpustyda-
vo. Mes, vaikai, su slidėmis nuo 
kalniuko čiuoždavom. 

Juozas BALAIŠIS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Kad gal ne. Nors kai 1960–
aisiais mirė mama, lapkričio16 
d. dar važinėjau su motociklu. 
Kiek prisimenu, prieš 60 metų 
tokių šiltų žiemų tikrai nebūda-
vo. Girdėjau, kad šie metai net 
4 laipsniais šiltesni už vidutinę 
metinę temperatūrą. Ledynai 
tirpsta. Ar nereikės kaip Nojui 
laivo statyt?

Dviejuose streikuose - vos 
trijų mokyklų mokytojai

Tai, kad mokytojai streikuoja, 
iš pirmo žvilgsnio buvo net sunku 
pastebėti. Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijoje apie tai neužsiminta 
nė puse žodžio. Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija apie strei-
ką skelbė savo interneto svetainėje, 
mokyklos fojė kabėjo apie tai in-
formuojantis plakatas, prie streiko 
prisijungusiems pedagogams buvo 
išduodamos specialios kortelės.

Streike dalyvaujantys pedagogai 
įsipareigojo užtikrinti mokyklos 
turto apsaugą, ugdytinių saugumą.
Mokytojai, turintys pirmą ir antrą 
pamokas, laiką leido su mokiniais 
kartu klasėse. Per pamokas nebuvo 
vykdomos ugdomojo proceso vei-
klos, mokiniai žiūrėjo filmus, skai-
tė knygas, piešė, klausėsi muzikos. 
Tiesa, kai kurie net ir streikui pri-
tariantys mokytojai pamokas vedė 

kaip įprasta.
Anykščių Antano Vienuolio pro-

gimnazijoje antradienį streikavo  
44 mokytojai, Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazijoje – 38. 

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Jurgita 
Banienė „Anykštai“ sakė, kad at-
lyginimų klausimas šios mokyklos 
mokytojams ypač skaudus. Ma-
žiausiai “į rankas” čia mokytojai 
gauna 120 – 200 eurų. Daugiausiai 
mokytojai uždirba 600 eurų. Vidu-
tinis progimnazijos pedagogų atly-
ginimas siekia 300–400 Eur.

Progimnazijos pedagogai sako, 
kad ypač sunku tapo po rajono mo-
kyklų tinklo pertvarkos, nes žen-
kliai sumažėjo pamokų skaičius. 
Kai kurie mokytojai per savaitę 
turi vos po penkias pamokas, todėl 
priversti darbo ieškotis už moky-

klos ribų.
Šios mokyklos pedagogai taip 

pat stebėjosi, kad nestreikuoja 
Anykščių Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos mokytojai. 
„Šioje mokykloje tikrai yra pro-
blemų“, - sakė kalbinti mokytojai. 
Kaip jau skelbėme, streikui Anykš-
čių Antano Baranausko pagrindinė 
mokykla tik pritarė.

Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos direktorei Reginai Drūsienei, 
pamačiusiai „Anykštos“ žurnalis-
tą, panašu rūpėjo visai ne streiko, 
o mokyklos higienos reikalai. Po 
visuomenės sveikatos centro spe-
cialistų konstatavimo, kad moky-
klų tualetuose nėra tualetinio po-
pieriaus, o laikraščiui „Anykšta“ 
tai paviešinus,  R.Drūsienė ragino 
užeiti į tualetus ir tai patikrinti 
bei tikino, kad daugiau pinigų iš 
moksleivių tėvų pirkti tualetiniam 
popieriui neberinks...

Ketvirtadienį streikavo dvi 
Anykščių muzikos mokyklos pe-
dagogės.Trys šios mokyklos mo-
kytojai priklauso Lietuvos švieti-
mo darbuotojų profesinei sąjungai. 
Anykščiuose jos vadove yra akor-
deono mokytoja Rita Uturytė.

Dar vienas šiai profesinei sąjun-
gai priklausantis Anykščių muzi-
kos mokyklos mokytojas nuspren-
dė vietoje streiko koncertui ruošti 
savo auklėtinius. Likę      Anykščių 
muzikos mokyklos mokytojai šiam 
streikui palaikymo neišreiškė. Mo-
kykloje sutikti pedagogai sakė, kad 
situacija esą nėra tokia bloga, ko-
kią bandoma parodyti.

Šią savaitę vykusius streikus 
rengė dvi skirtingos švietimo dar-
buotojų profesinės sąjungos – Lie-
tuvos švietimo profesinė sąjunga 
ir Lietuvos švietimo darbuotojų 
profesinė sąjunga. Abi protestuo-
jančios profesinės sąjungos iš 
esmės reikalauja panašių dalykų 
– aukščiausią šalies valdžią įgy-
vendinti anksčiau duotus pažadus 
kelti pedagogų atlyginimus, atkur-
ti prieškrizinį mokinio krepšelio 
dydį, skirti daugiau lėšų išeitinėms 
kompensacijoms ir pan.

Šią savaitę Anykščiuose surengti net du streikai.Antradienį 
streikavo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos ir Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos pedagogai, o ketvirtadienį – Anykščių 
muzikos mokyklos mokytojai. Rajone iš viso dirba 289 mokyto-
jai, tačiau streikavo vos 82.

Anykščių muzikos mokykloje streikavo tik dvi šios mokyklos pe-
dagogės – Rita Uturytė ir Lina Pipirienė.           Autoriaus nuotr.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

pro memoria

Juozas DAILYDĖ
1941–2015

Kauno ir Anykščių rajonų 
bendruomenės neteko Juozo 
Dailydės – ilgamečio vadovo, ak-
tyvaus, pareigingo ir nuoširdaus 
žmogaus, tikro piliečio ir patrio-
to.

Juozas Dailydė gimė 1941 m. 
rugsėjo 24 d. Molėtų rajone. Iš 
tėvų valstiečių paveldėjęs darbš-
tumą, atsakomybės jausmą ir 
meilę gimtam kraštui, Juozas 
šias vertybes puoselėjo ir jomis 
vadovavosi visą savo gyvenimą.

1962 m. su pagyrimu bai-
gęs agronomijos mokslus Salų 
(Rokiškio r.) žemės ūkio tech-
nikume, dirbo Leliūnų, Jokūbavos žemės ūkio įmonėse Anykščių 
rajone,  vėliau buvo paskirtas šio rajono partijos ir vykdomojo ko-
miteto vadovu. 

Anykščiuose Juozas Dailydė buvo aktyvus kultūrinės veiklos or-
ganizatorius, švenčių, renginių rėmėjas. Jo rūpesčiu 1976 m. buvo 
pastatyti nauji kultūros namai, jo ir kitų krašto šviesuolių iniciaty-
va įkurtas Arklio muziejus, pastatytas paminklas rašytojui Antanui 
Vienuoliui-Žukauskui.

1984 m. Juozas Dailydė buvo paskirtas Kauno rajono deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto pirmininku. Jam vadovaujant įgy-
vendinta daug žmonėms reikšmingų gamybos, socialinių ir kultū-
ros projektų. Nuo 1991 m. dirbo privačiame versle.

Visa Anykščių bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą 
artimiesiems dėl Juozo Dailydės mirties.

Bet juk vartojant alkoholį 
ribos plečiasi, plečiasi, 
plečiasi...

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykš-
čių mero patarėjas, abstinentas, 
paklaustas, ar anksčiau vartojo al-
koholį: 

„Gal, sakykim, taip  - buvau sta-
tistinis jaunuolis, kuris jaučia ribas 
vartodamas alkoholį.“

Tokios mintys - nuo ilgo
 buvimo sąvartyne?

Mindaugas BOBELIS, Utenos 
regiono atliekų tvarkymo centro 
direktorius, apie mokesčio už atlie-
kas didėjimą: 

„Mane gali sušaudyti, sukapoti, 
išvirti - kitaip nebus.“  

Dar priklausytų ir nuo to, 
kas valdžioje

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių 
savivaldybės administracijos Švie-
timo skyriaus vedėja, apie mokyto-
jų streiką: 

„Jei būčiau mokytoja, manau, 
kad nestreikuočiau.“

Geriausias variantas - 
bėgti į priešingą pusę

Gerimantas KAKLAUSKAS, 
anykštėnas, priminė Tarybų Sąjun-
gos lenktyniavimą su JAV: 

„Kaip mes galime aplenkti Ame-
riką, jei mūsų užpakalis nuogas“. 

Bet paskui supratot, kad iš 
poezijos galima ir
 neužsidirbti...

Linas BITVINSKAS, „Anykš-
tos“ žurnalistas, poetas, per savo 
knygos pristatymą apie honorarą, 
gauta iš laikraščio už eilėraščius: 

„Tada supratau, kad net iš poezi-
jos galima užsidirbti, nuo to laiko 
visada turėjau pinigų iš savo kūry-
bos.“

Na va, sukabinsim visus 
šunis ant savivaldybės

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos viršininkas apie 
beglobius gyvūnus: 

„Įvykis su šuneliu buvo pasku-
tinis lašas Anykščiuose tvyrojusio 
neveiklumo dėl beglobių gyvūnų. 
Už šią sritį atsako savivaldybė.“

Jūsų balsas lemiamas?

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių mero patarėjas, apie miesto 
šventinį papuošimą: 

„Aš daugiau esu toks kaip pata-
riamasis balsas.“
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rievės

Robertas AlEkSIEJūNAS

Streikuos dviejų Anykščių 
miesto mokyklų mokytojai! 
Gan netikėta ir drastiška žinia 
iš Anykščių rajono švietimo 
darbuotojų profesinės sąjun-
gos susivienijimo pirmininkės 
Žanos loginovos lūpų nuvil-
nijo per rajoną. Štai pagaliau 
engiami ir nuvertinti mokytojai 
parodys, kad jie yra nusipel-
nę gyventi geriau, galbūt net 
stos prie mokyklų su plakatais, 
raginančiais grąžinti mokytojo 
profesijos prestižą. Žingsniuos 
susibūrę Jono Biliūno gatve, 

skanduodami šūkius bei gie-
dodami „Anykščių šilelį“... Su 
nerimu laukiau streiko dienos, 
net nežinodamas, kaip tądien 
teks dirbti žurnalistinį dar-
bą, fiksuoti įvykius, mokytojų 
pareiškimus...Tačiau paaiškėjo, 
kad rimtam streikui Anykščių 
mokytojai dar nepribrendo.

 Streikas – masinis darbuoto-
jų atsisakymas atlikti darbą, kol 
nebus patenkinti keliami reika-
lavimai. Deja, bet to masišku-
mo per pedagogų streiką mūsų 
rajone labiausiai ir pritrūko. 
Bet tai – ne bėda. Rajone per 
vieną savaitę spėjo įvykti net du 
streikai. Antrasis įeis į istori-
ją kaip mažiausias pasaulyje 
streikas, nes jame streikavo net 
dvi Anykščių muzikos mokyklos 
mokytojos. Į tai būtinai dėmesį 
reikėtų atkreipti registruojan-
čius lietuvos rekordus.

Kai kurie streikuojantys mo-
kytojai netgi moksleiviams vedė 
pamokas. Pagarba jiems už 
pasiaukojimą vardan jaunosios 
kartos, tačiau, atsiprašau, apie 
kokį streiką tada mes kalbame?

Streikai vykdomi profsąjungų 
nurodymu, o tai greičiausiai 
ir pakišo koją kiek rimtesniam 
streikui mūsų rajone. Profsą-
jungoms priklauso tik dalis mo-
kytojų, kai kuriose mokyklose jų 
apskritai nėra, todėl daugelio 
pedagogų galvose, ko gero, 
apskritai kilo sumaištis – kaip 
streikuoti ir ar apskritai verta 
tai daryti?

Sunku pasakyti, ką prieš pra-
sidedant streikui mokytojams 
kalbėjo jų darbdaviai – direk-
toriai, ką direktoriams pakuž-
dėjo rajono valdžios atstovai. 
Savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjos Vidos 
Dičiūnaitės pareiškimas, kad ji 
būdama mokytoja, nestreikuotų, 
tik pakurstė minčių ir įtarimų, 
kad rajono mokytojams trūksta 
vienybės. O kai jos nėra, apie 
kokius masinius atsisakymus 
atlikti darbą ir kelti savo reika-
lavimus galima kalbėti?

Po to, kai buvo atlikta rajono 
mokyklų tinklo pertvarka, dau-
gelio mokytojų gyvenimas pasi-
keitė iš esmės. Mažėja pamokų 

skaičius, dėl to ir  atlyginimai... 
kasmet mokyklų duris praveria 
vis mažiau vaikų. liūdna, ta-
čiau tik ne mokyklų vadovams, 
kurių atlyginimai nekukliai 
išsipūtę, liūdna, tačiau tik ne už 
švietimo sritį atsakingiems spe-
cialistams, kurių net ir rajone 
likus saujai vaikų, skaičius liks 
nepakitęs...

Mokytojai rajone neturi rimto 
užnugario, kas už juos kovotų. 
Profesinės sąjungos? ką jos 
gali, kai net tarpusavyje nesusi-
taria? Viena profsąjunga strei-
ką su savo reikalavimais rengia 
antradienį, kita – ketvirtadie-
nį... Atrodo kiek nesolidžiai, ko 
gero, ir patiems mokytojams.

Šios savaitės streikai įvar-
dijami kaip streikai darbo 
vietoje. Gal mokytojams reikėtų 
pagalvoti ir apie kitas streiko 
formas? Pavyzdžiui, piketo ar 
net mūšio streikus!

O jei rimtai, tokie streikai 
vargu ar išgąsdins šalies Seimą 
ar Vyriausybę. Gindami savo 
interesus rajono mokytojai 
pirmiausia savo maištą ir ne-

pasitenkinimą turėtų nukreipti 
į rajono valdžią. Tą pačią, kuri 
prieš savivaldos rinkimus žada 
rojų Anykščių žemėje, o savo 
rinkimų programose mokytojo 
vardą rašo iš didžiosios M.

Anykščių rajono savivaldybė 
yra rajono mokyklų steigėja, 
jos ir gyventojų išrinktųjų 
didžiausias rūpestis turėtų būti 
atstovauti mokytojų interesams 
tiek vietiniame, tiek ir aukš-
čiausiame šalies lygmenyje.

Rajono mokyklų tinklo per-
tvarka mokytojams buvo dar 
tik pirmasis smūgis. Ateityje jų 
dėl rajono vykdomos politikos, 
kai žmonės yra priversti palikti 
Anykščius ir sotaus kąsnio ieškoti 
didmiesčiuose ar svetur, tik dau-
gės. Tarp mokytojų ir toliau augs 
nepasitenkinimas. Galbūt bus su-
rengtas ir dar ne vienas streikas. 

Tik ar tai svarbu tiems, kas 
labiausiai turėtų rūpintis moky-
tojais? Su streikuojančiais rajo-
no mokytojais net nesusitiko 
rajono valdžios atstovai. Tai, ko 
gero, ir yra geriausias atsaky-
mas į paskutinį klausimą...

-Turite nemažai sąsajų su Anykš-
čiais. Jūsų močiutė pianistė, profe-
sorė Gražina Ručytė Landsbergie-
nė gimė Anykščiuose, mūsų mieste 
sodybą turi Jūsų tėtis, režisierius ir 
rašytojas Vytautas V.Landsbergis... 
Kas Jums Anykščiai?

-Su tėte atvažiuojam arba jis mano 
vaikus pasiima į Anykščius Šventojo-
je nusimaudyti... Anykščiai iš tikrųjų 
turi labai svarbią vietą širdyje, ga-
tvelėmis pasivaikščioti, apylinkėmis 
pasivažinėti, po pušynus palandžioti 
visada yra labai smagu. Esu užaugin-
tas istorijomis apie Anykščius, čia ir 
močiutės vaikystė, prosenelių čia tu-

Gabrieliaus Landsbergio tikslas įrodyti, 
jog politikai nebūtinai yra pilki žmonės
Anykščiuose viešėjęs Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių 

demokratų (TS-LKS) partijos pirmininkas, Europos parlamento 
narys Gabrielius Landsbergis surengė kelis susitikimus. Jis ben-
dravo su Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bei Antano Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos kolektyvais, lankėsi Anykščių menų 
inkubatoriuje, o viešnagės pabaigoje bibliotekoje buvo surengtas 
susitikimas su visuomene. Kartu su 33-ejų metų Europos parla-
mento nariu į Anykščius atvyko ir buvusi europarlamentarė 31-e-
rių Radvilė Morkūnaitė–Mikulėnienė. Jaunuosius svečius po mūsų 
miestą lydėjo partijos kolegos - rajono vicemeras Sigutis Obelevi-
čius bei Seimo narys Sergejus Jovaiša. Tarp susitikimų radęs šiek 
tiek laiko G.Landsbergis atsakė į „Anykštos“ klausimus.    

rėti fabrikai iki jų tremties. Pats esu 
užaugintas Anykščių dvasia ir sten-
giuosi savo vaikams ją perduoti. 

-Susitikime su Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos mokiniais Jums buvo 
lengva ir paprasta, jaučiat jų gyve-
nimo pulsą – ir kaip beveik anykš-
tėnas, ir kaip jaunas žmogus?

-Kur bebūčiau Lietuvoje, visada 
stengiuosi kalbėtis su jaunais žmo-
nėmis. Neturiu ypatingos programos, 
neateinu pasiruošęs kalbos, gink Die-
ve, jokio skaitymo ir jokių trafareti-
nių frazių. Pats esu jaunas ir man dar 
nesunku atsiminti, kuo gyvenai pats, 
kai buvai dvyliktoje klasėje. Kokios 

problemos buvo. Jauno žmogaus pro-
blemos taip pat yra viską apimančios. 
Ką aš darysiu baigęs mokyklą? Ar 
aš liksiu Lietuvoje? Ar aš turiu ateitį 
Lietuvoje ar neturiu? Galų gale noriu 
duoti ir pavyzdį, nes iš senų laikų at-
ėjęs įvaizdis, jog politika yra kažkas 
nešvaraus. Na, jei ne nešvaru, tai bent 
jau labai neįdomu, nuobodu.. Pilki 
žmonės ateina, kažką šneka... Iš tiesų 
politika tai yra ir jie, ir jų gyvenimas. 
Galimybė jiems rasti darbą Lietuvoje, 
grįžus, pavyzdžiui, po studijų Angli-
joje. Gal į Vilnių grįšiu, gal į Kauną 
grįšiu, gal į Anykščius grįšiu... Būda-
mas politiku stengsiuosi jiems ateitį 
kurti tokią, kad visiems būtų Lietu-
voje vietos. Toks tas ryšys... Šį kartą 
pasirinkau kalbėti apie svajonių mo-
kyklą. Tikslas buvo užduoti klausimą 
jauniems žmonėms, kad jei turėtume 
galimybę pertvarkyti mokyklą iš pa-
grindų – ką keistumėt?Kokie būtų 
ryšiai tarp mokančiųjų ir besimokan-
čiųjų? Ką mes ugdytume? Žinias ar 
įgūdžius? Manau, kad man pavyko 
su mokiniais pasišnekėti.

-Ką išgirdote?
-Akivaizdu, kad tema yra aktuali. 

Matosi iš įsitraukimo, iš akių, iš to, 
kaip klauso. Akivaizdu, jog kalbėti 
apie mokyklą ir leisti jų fantazijai būti 
laisvai yra nepaprastai geras uždavi-
nys. Kitą kartą grįžę į klasę jie užduos 
klausimą, ar tikrai čia yra ideali aplin-
ka tobulėti, lavėti. Galbūt jie dabar 
nieko nepakeis, bet supras, kad čia, 
kaip ir kitur, gyvenime visi procesai 
yra tęstini. Dabar turime galimybę 
peržaisti, ar tai yra geriausia moky-
kla, kurią dabar turime Lietuvoje.

- Kaip Jums sekasi dirbti Euro-
pos Parlamente? Kokios temos at-
rodo svarbiausios?

- Šiandien pasaulyje viskas labai 
susiję. Pavojus Ukrainos saugumui 
yra kartu pavojus ir Lietuvos sau-
gumui, Graikijos ir euro zonos kri-
zė kartu kelia iššūkius ir Lietuvos 
finansams, o pernelyg pigi Kinijos 
pramonės produkcija gresia Lietuvos 
gamintojams ir kartu lietuvių darbo 
vietoms.  Europos Parlamente dirbu 
Užsienio reikalų, saugumo ir gyny-
bos bei Tarptautinės prekybos ko-
mitetuose, kur ir tenka spręsti tokius 

klausimus ir ginti Lietuvos saugumo 
ir ekonominius interesus.

-Jūs ir senelis? Iki gyvenimo 
galo šis klausimas Jus persekios ir 
apie tai bus kalbama, judu būsite 
lyginami. Kokių savybių pavydite 
savo seneliui profesoriui Vytautui 
Landsbergiui?     

-Pagrindinis mano atsakymas pa-
našiuose klausimuose – mano užda-
vinys yra brėžti savo liniją ir savo ke-
lią. Be abejonės, mes būsime visada 
lyginami, čia turbūt neišvengiama ir, 
manau, nereikia nuo to bėgti, nei to 
vengti, bet aš tai palieku kitiems žmo-
nėms. Kai kas nors pradės skaičiuoti 
mano atliktus darbus, tada galbūt bus 
galima lyginti – panašūs sprendimai 
ar skiriasi. Bet tebūnie tai dviejų po-
litikų gyvenimas. Vieno, kuris savo 
kelią brėžė, savo sunkumus išgyveno, 
ir kito politiko, kuris taip pat turi savo 
sprendimus priimti. Šeimoje išlieka 
tas pats artimas ryšys, koks buvo ir iki 
mano apsisprendimo žengti į politiką 
ir tikiuosi, jog jis išliks.

-Esate jauniausias partijos lyde-
ris Lietuvoje. Ar jaunystė yra pri-
valumas?

-Mes, mūsų partija, Lietuvoje, 
manau šiandien išsiskiriame iš kitų 
gerąja prasme - pasitikime nauja kar-
ta ir jaunais žmonėmis. Beje, Estija 
šiandien turi premjerą, kuris tik me-
tais vyresnis už mane. Manau, kai jį 
rinko, irgi buvo padiskutavimų. Dis-
kusijos baigėsi, žmogus dirba savo 
darbą, dirba jį gerai. Privalumų aš ti-
krai matau, naujo požiūrio atnešimas, 
neturėjimas kažkokių senų neigiamų 
įpročių ar patirčių, kurios neleistų 
pažiūrėti kitaip, kurios neleistų įpras-
tinėje situacijoje ieškoti netradicinių, 
geresnių sprendimų. Mano karta 
atsineša daugiau skaidrumo, techno-
loginių, komunikacinių, bendravimo 
su žmonėmis naujovių. Manau, tai 
leidžia jauniems žmonėms pasijaus-
ti, kad jie reikalingi politikoje. Mūsų 
partijoje tai jaučiasi, atkreipėme dė-
mesį ir kvietimą prisijungti prie poli-
tinės veiklos išgirdo nemažai žmonių, 
tai ir Vytautas Kernagis jaunesnysis, 
Žygimantas Pavilionis, kiti jaunesnės 
kartos žmonės, anksčiau nebuvę po-
litikoje.

-Anykščių-Panevėžio apygardo-
je nuo Tėvynės Sąjungos –Lietuvos 
krikščionių demokratų kandida-
tuos Sergejus Jovaiša. Kokie jo es-
miniai privalumai?

-Anykščiuose ne man Sergejų gir-
ti... Anykščius jis taip gerai pažįsta. 
Net mokyklų koridorius... Matyti, 
kad S.Jovaiša Anykščiuose -  žmogus 
savo erdvėje. Čia viskas jam brangu, 
artima ir pažįstama. Yra stiprus ry-
šys... Dvasinis ryšys. Kita vertus, aš 
labai džiaugiuosi, kad mes apsispren-
dėm platesniame Panevėžio regione 
turėti labai stiprią komandą, kad tai 
nėra tik Sergejus Anykščiuose, yra ir 
Rasa Juknevičienė Panevėžio rajone, 
Arvydas Anušauskas ir Radvilė Mor-
kūnaitė - Mikulėnienė – Panevėžyje. 
Tai būrys jaunų ir patyrusių, jau mū-
šiuose dalyvavusių politikų ir svar-
biausia - veikiančių kartu, vienoje 
komandoje. Anksčiau buvo daugiau 
veikimo kiekvienam savo apygar-
doje, dabar mes tikra komanda, kaip 
krepšinyje. Dirbdami ir turėdami pa-
tirties skirtingose srityse sustipriname 
ir papildome vieni kitus.

-Turite porinkimines nuosta-
tas? Garantuoti su kuo neisite į 
koaliciją?

-Ankstyvas paradigminis pokytis, 
kurį norėčiau mūsų partijai įdiegti, 
kad galime būti su visais, kurie nėra 
prieš mus, keičiant ankstesnį principą 
– “tie, kurie ne su mumis, tie - prieš 
mus”. Mano nuostata – mes galime 
dėl valstybės ir jos žmonių interesais 
bendradarbiauti su visais, kurie yra 
geros valios. Apie galimybę bendra-
darbiauti su Darbo partija - lieka teisi-
niai klausimai, kurie turi būti užbaigti 
ir išspręsti, kad matytume galimybes 
nacionaliniu lygmeniu bendradar-
biauti. Be abejonės, liberalai išlieka 
pagrindiniais mūsų partneriais, „vals-
tiečiai“ man daug kur yra artimi pagal 
savo nuostatas ir idėjinius dalykus.

-Jei teks formuoti Vyriausybę, 
grįšite į Lietuvą?

-Taip. Esu jau pasakęs, kad grįšiu 
jau iki rinkimų. Jei partija man pati-
kės vesti kandidatų sąrašą į Seimo 
rinkimus, atsisakysiu Europos parla-
mento nario mandato. 
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 ŠAuLYS
(lapkričio 23 d. - gruodžio 21 d.) Dievina iškilmingas puotas, 

šventes. Taip pat mėgsta būti giriami, norint pasigerint Šaulio 
ženklo atstovui - girkite jį, kai vertas, girkite be reikalo, girkite 
dieną, girkite naktį - tikrai neprašausit, ypač jei girsit girdint ki-
tiems - tai saldžiausias malonumas jų ausims.

- Šaulio ženklo atstovai laikosi 
nuostatos: „Aš duosiu tau meške-
rę, o žuvį susigauk pats.“

- Sutinku su šiuo teiginiu. Dirb-
damas Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centre tiesiogiai esu susi-
dūręs su tokiomis situacijomis. Gali 
žmogui duoti iki tam tikros ribos, 
nes kartais atsitikdavo ir taip, jog 
pripratęs gauti, žmogaus jau net 
nebežino, kiek kas kainuoja, nebe-
sugeba įvertinti tos pagalbos. Nelie-
ka motyvacijos dirbti, nes žmogus 
žino, kad vis tiek jam duos. Mano 
manymu, tai žalinga praktika, tokiu 
būdu žmogus praranda socialinius, 
darbinius įgūdžius, lieka visuome-
nės išlaikytiniu. Aišku, yra atvejų, 
kai kitos išeities nėra, kad tikrai rei-
kia duoti tą žuvį...

- Tikrų draugų šio Zodiako 
ženklo atstovai neturi daug, nes 
dažniausiai bendrauja tik su laiko 
patikrintais ir patikimais žmonė-
mis.

Pasaulio gelbėtoju neplanuoja tapti, 
bet įvertinimų reikia
Anykščių rajono mero patarėjas, Darbo partijos narys Donal-

das Vaičiūnas gruodžio 6-ąją šventė 31-ąjį gimtadienį. Po Šaulio 
Zodiako ženklu gimęs politikas teigia, kad horoskopų neskaito ir 
jais netiki: „Aš tikiu tuo, kad žmogus savo likimą nusikala pats - 
kiek sukuria, kiek pasiekia, tiek ir turi“.

- Tikriems draugams suskai-
čiuoti tikriausiai užtektų vienos 
rankos pirštų. Tai iš vaikystės likę 
žmonės, su kuriais statėm būstus, 
laipiojom medžiais. Kadangi esu 
pakeitęs ne vieną gyvenamąją vietą 
(D.Vaičiūnas yra gimęs ir užaugęs 
Ukmergėje – red.past.), natūralu, 
kad keitėsi ir mane supantys žmo-
nės. Anykščiuose gyvenu jau pen-
kerius metus ir per tą laiką irgi atsi-
rado draugų ratas, gal jie ir ne patys 
artimiausi, bet drąsiai juos vadinu 
draugais. Jau nebestatom būstų, 
nelaipiojam medžiais, bet kitokiais 
būdais mezgasi draugystės. 

Nėra taip, kad aš vengčiau naujų 
draugysčių: jeigu sutampa ar bent 
jau yra panašūs mano ir kito žmo-
gaus interesai, požiūriai, vertybės, 
gyvenimo filosofija, tai tikrai tas 
žmogus gali tapti mano draugu. 

Kažin ar politikoje galima rasti 
tikrų draugų. Gal net nereikėtų bea-
todairiško pasitikėjimo, nes tai tokia 

sritis, kurioje vieną dieną gali būti 
vienokia poziciją, kitą – jau kitokia. 

- Rizika Šauliams yra gyveni-
miška būtinybė.

- Mėgstu rizikuoti. Jeigu nebū-
čiau gyvenime rizikavęs, tikriausiai 
nebūčiau ten, kur dabar esu. Jeigu 
ir „nudegu“ kartais, nepavyksta pa-
siekti tikslo, tai manęs nesustabdo 
toliau veikti, dar ir dar kartą rizikuo-
ti. Mero patarėjo pareigos irgi buvo 
rizika. Ateidamas dirbti į šias parei-
gas, jas įsivaizdavau visiškai kitaip. 
Galvojau, kad ką jau čia tas mero 
patarėjas veiks – gal kokias gėles 
reikės įteikinėt ar pan., bet nieko 
panašaus nevyksta. Dabar man jau 
juokas ima iš to, kaip galvojau. Nors 
tikrai nesu darboholikas, bet dažnai 
namo tenka grįžti vėlai, retai kada 
pareinu namo 17 valandą. Būna, kad 
jau ir vaikus miegančius randu, aiš-
ku, gaila to laiko, atimto iš šeimos ir 
praleisto darbe, bet pirmas pusmetis 
buvo labai intensyvus, gal su laiku 
kažkas pasikeis. 

Anksčiau maniau, kad kritiką pri-
imu lengvai, bet tapus viešu asme-
niu pajaučiau tikrąjį kritikos skonį. 
Ypatingai nepagrįstos, dažnai net 
sveiku protu ar logika nepaaiški-
namos. O tokią kritiką man tikrai 
sunku priimti, aš jos bijau. Kas kita 
yra pagrįsta, faktais, argumentais 
paremta kritika, iš jos gali mokytis, 
tobulėti. Gyvenime mokausi ne tik 
iš savų, bet ir iš svetimų klaidų. Esu 
linkęs keistis, mokytis, nors sako-
ma, kad po 30–mečio žmogaus jau 
sunkiai keičiasi, yra susiformavęs, 
bet aš dar turiu tikėjimo savimi ir 
manau, kad dar ne vėlu keistis. Ir į 
šį darbą atėjau su nuostata, kad aš 
viską žinau, viską suprantu, niekas 
man nepaaiškins, bet pradėjęs dirbti 
supratau, kad nežinau daugiau negu 
žinau. 

- Vienas iš Šaulio trūkumų – iš-
laidumas: jie visiškai netaupūs ir 
dažnai pinigus leidžia smulkme-
noms.

- Šiuo atveju nesutinku. Pinigus 
paskirstau racionaliai, niekučiams 
jų neleidžiu. Aišku, nėra taip, kad 
viskas būna suplanuota iki pačių 
smulkmenų ir nieko neleidžiu nei 
sau, nei savo šeimai, bet nešvaistau 
pinigų. Negailėčiau pinigų turbūt 
tik automobiliui, tai lyg ir mano sil-
pnybė. Norėčiau gero, komfortiško, 
saugaus automobilio. Jeigu va dabar 
gaučiau 10 tūkstančių eurų, tai viską 
racionaliai paskirstęs, tikrai didesnę 
dalį pinigų galėčiau skirti automo-
biliui. 

- Šauliai yra lengvabūdiški, 
atviri ir nuolat nuotykių, laisvės ir 
naujovių trokštantys žmonės.

- Jeigu kalbėti apie gyvenimą lais-
voje šalyje, tai man sunku suvokti 
laisvę taip, kaip ją suvokia, pavyz-
džiui, mano seneliai, kurie žino, 
koks yra gyvenimas okupuotoje 
valstybėje. Aš tikriausiai negalėčiau 
eiti dėl laisvės kovoti iki paskutinio 
kraujo lašo... 

Kaip žmogus, aš labai nemėgstu, 
kai primeta kokį nors man visai sve-
timą vaidmenį, kai esu įstatomas į 
tam tikrus rėmus. Netgi teminių va-
karėlių aš nelabai mėgstu, kai žinai, 
kad turėsi klausyti tam tikros muzi-
kos, susikurti tam tikrą įvaizdį. 

Man nepatinka rutina. Dirbęs 
penkerius metus Socialinių paslau-
gų centre supratau, kad jau atėjo 
laikas pokyčiams, kad noriu kažko-
kios kitokios veiklos. Norėčiau, kad 
ir dabartinės mano pareigos netaptų 
aukščiausiai pasiektu tašku, kad ei-
čiau toliau, tobulėčiau. Tikiu, kad 
dar kelias į kalną yra labai ilgas... 

Esant politikoje tikrai būna atvejų, 
kai susikerta asmeniniai ir partiniai 
interesai. Nebijau išreikšti kitokios 
pozicijos, nebijau prieštarauti. Esu 
netgi šiek tiek radikalas, galėčiau 
nuteikti žmones eiti paskui mane, o 
ne tuo didžiuoju keliu, ir tai daryčiau 
be jokios sąžinės graužaties. 

Būsiu atviras – man svarbu įverti-
nimas, svarbu, kad mano darbus pa-
matytų, idėjas išgirstų ir kiti. Jeigu 
niekas tavęs neįvertina, tai gal nie-
ko ir nedarai..? Aišku, nereikia kad 
apie mane kalbėtų, kaip apie kokį 
pasaulio gelbėtoją, bet pastebėtas 
noriu būti. Po savęs norėčiau palikti 
pėdsaką, norėčiau, kad mano vai-
kai žinotų, jog jų tėtis padarė kažką 
svarbaus. 

- Šauliai dažnai pavėluoja į dar-
bą, nes iki ryto linksminasi.

- Tikrai ne. Nors man tikrai reikia 
ir vakarėlių, ir draugų, bet links-
mybės iki ryto man asocijuojasi su 
alkoholiu. Aš jo visai nevartoju ir 
manau, kad žmogui net nereikia to. 
Galiu puikiai linksmintis ir nieko 
negerdamas ir manau, dar turėsiu 
vieną pranašumą – ryte nei tau gal-
vos skauda, nei dirbti sunku. Kas 
gali būti geriau, nei po gero vakarė-
lio atsikelti šviežia galva..?

Anksčiau nebuvau abstinentas, 
bet nebuvau ir tas, kuris nuolat alko-
holio padaugina. Gal, sakykim, taip 
– buvau statistinis jaunuolis, kuris 
jaučia ribas vartodamas alkoholį. 
Nebuvo taip, kad vieną rytą atsikėlęs 
nusprendžiau nebevartoti alkoholio, 
tiesiog viskas vyko palaipsniui.

Tenka nemažai bendrauti su jauni-
mu ir pastebėjau tokį dalyką – mo-
tyvuoti jauni žmonės, o labiausiai 
motyvuoti man atrodo Anykščių J. 
Biliūno gimnazijos moksleiviai, 
sugeba leisti vakarus neformalioje 
aplinkoje, atsisakydami alkoholio. 

Pradžioje draugai nuolat klausda-
vo, kas man atsitiko, kad net nepara-
gauju alkoholio, sakydavo, kad savo 
jau tikriausiai išgėriau, net ir pačiam 
nepatogu būdavo tarp tokių draugų 

linksmintis. Matyt, natūralu, kad 
su tokiu mano sprendimu pasikei-
tė kartu ir draugų, pažįstamų ratas. 
O dabar man visiškai nesvarbu, ką 
žmonės galvoja, nes linksmybėms 
abstinencija netrukdo. 

- Jeigu jau Šaulys susipyks su 
žmogumi, gali su juo nebendrauti 
ir visą likusį gyvenimą.

- Pykčio tikrai nelaikau. Gal nesu 
buvęs taip smarkiai įskaudintas, kad 
galėčiau visą gyvenimą pykti. Man 
paskritai atrodo nesąmonė nesikal-
bėti su žmogumi, pyktis dėl kažko-
kių buitinių, elementarių dalykų, tai 
primena vaikų žaidimus. 

Šeimoje irgi būna nekalbadienių. 
Jeigu aš būnu kaltas, tikrai nėra su-
dėtinga atsiprašyti, o jeigu būnu ne-
kaltas, irgi galiu atsiprašyti (juokia-
si)... Kartais tenka prisiimti kaltę ir 
už tai, ko nepadariau, bet taip būna 
tik šeimoje.

Kitose situacijoje tikrai neatsi-
prašinėju už ne savo klaidas. Aišku, 
savo klaidas pripažinti nėra lengva, 
tenka dirbti su savimi, bet, esant rei-
kalui, tikrai atsiprašysiu. 

- Šauliai įpratę būti kompani-
jos siela, todėl nemėgsta tų, kurie 
bando užimti jų vietą.

- Šauliai gal, bet aš ne. Tikrai 
dėl dėmesio nekonkuruoju, jeigu 
atsiranda žmogus, kuris nusiteikęs 
linksminti visus, kuris nori būti dė-
mesio centre, tai aš neprieštarausiu. 

Kai darbe reikia imtis iniciatyvos, 
galiu būti tuo lyderiu, vedliu, galiu 
prisiimti atsakomybę. Pradžioj buvo 
baisu ateiti iš darbo, kuriame atsa-
komybę buvo ypač maža, į darbą, 
kur ji nepamatuotai didelė, kur dar-
bo krūvis taip pat didžiulis. 

- Šauliai tėčiai sunkiai pakelia 
vaikų keliamą triukšmą, ir nuo to 
dažniausiai bėga į darbą.

- Tikrai ne. Esu geras tėtis, kaip 
mano vaikai pasakytų – pats geriau-
sias tėtis. O jeigu dar grįždamas iš 
darbo vaikams parnešu saldainių 
„Tic tac“, tai būna geriausias iš 
geriausių tėtis. Su žmona Ieva (D. 
Vaičiūno žmona dirba Anykščių 
socialinės gerovės centre socialine 
darbuotoja, taip pat yra Anykščių 
šv. Mato bažnyčios Carito savanorė 
– red.past.) auginame du vaikus - 
Adelei šiuo metu yra treji, Vincentui 
– penkeri metai. Tėvui negali atsi-
bosti triukšmas, negali jis nuo vaikų 
kur nors slėptis, bėgti iš namų. Esu 
griežtas tėtis. Manau, didelis menas 
tėvams rasti viduriuką tarp griežtu-
mo ir didžiulės meilės, tik tapę tė-
vais žmonės gali tai suprasti. 

- Auginant Šauliuką tėvams rei-
kalinga „geležinė“ kantrybė, nes 
tai labai aktyvus, smalsus ir ener-
gingas vaikas.

- Turiu dar du brolius, kurie irgi 
yra Šauliai, bet mamai problemų su 
mumis nebuvo. Gal mamai daugiau 
nerimo atsirado mūsų paauglystės 
metais, bet dėl to, kad bijodavo, kad 
važiuodami neužsimuštumėm ar 
šiaip kokia nelaimė neatsitiktų. 

Vienas mano brolis už mane vy-
resnis septyniais metais, tai kai jam 
sekiodavau iš paskos, nelabai jam 
smagu būdavo, nes man visada rei-
kėdavo eiti ten, kur jis eina. Kadangi 
anksti netekome tėčio, tai į vyriau-
siąjį brolį žiūrėjom ir kaip į tėtį. O 
kitas brolis jaunesnis už mane ke-
tveriais metais, tai kaip gi jaunėlio 
gali nemylėti.  Mūsų santykiai labai 
geri, esam artimi. 

-ANYKŠTA

Mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas sako, kad ateidamas į šias 
pareigas tikėjosi būti labiau pasiuntinuko vietoje, tačiau pirmas 
pusmetis darbo savivaldybėje buvęs, nors ir labai įtemptas, bet 
įdomus: „Daugelis mano kolegų už mane vos ne per pusę vyres-
ni, o tai yra didžiulis pliusas, gera patirties mokykla“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Mano receptas
- Mėgstu gaminti. Turiu ir firminį receptą, nors nedažnai šį patiekalą 

gaminu. Reikia išmušti gabalais supjaustytą kiaulienos nugarinę. Išvirtus 
ir nuluptus putpelių kiaušinius įvynioti į jautienos faršą, padaryti tarsi 
mažą cepeliną, truputėlį apkepti ir „apgaubti“ kiaulienos nugarine. Aišku, 
reikia mėgstamų prieskonių. Kepu keptuvėje. 

4 detalės apie Donaldą VAIČIŪNĄ

Autoritetas... „Man patinka JAV prezidentas Barakas Obama. 
Paskaitau, ką jis parašo, pavyzdžiui, socialiniame tinkle „Twitter“, tai atrodo 
labai tvirtas, savo nuomonę turintis politikas, labai racionalus, energingas, 
geranoriškas, ramybe spinduliuojantis žmogus. O iš lietuvių įspūdį man daro 
Giedrius Drukteinis,  jo etiketo išmanymas, humoro jausmas, charizma“.

Prietaras... „Kaip ir horoskopais, prietarais netikiu. Nesispjaudau 
pamatęs juodą katę, nebijau 13 dienos...“

Automobilis... „Mano svajonių automobilis būtų „BMW M5 
F10“. Tai patikimo gamintojo automobilis, kuris yra greitas, patogus, saugus. 
Mėgstu greitį, esu važiavęs greičiau nei 200km/h. Važiavau su stabilia mašina, 
tai jaučiausi tikrai saugiai, bet pasakyti, kad užplūdo ypatingos emocijos, 
tai tikrai ne, gal greičiau vaikiškas noras viską išbandyti. Tačiau manęs tai 
„neužkabino“.

Gyvūnas... „Auginam auksaspalvį retriverį Snaigę ir katiną Čipą. 
Gyvūnai mūsų namuose atsirado žmonos iniciatyva. Aš irgi juos myliu, bet ti-
krai nėra taip, kad guldyčiau galvą dėl jų, net ir lovoj miegoti jiems neleidžia-
ma. Mūsų auginamos veislės šuo tikrai yra labai draugiškas, puikiai sutaria su 
vaikais, o katinas yra pats sau šeimininkas“.  
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(Atkelta iš 1 p.)

„Reikia ne tik skverbtis į priekį, bet ir 
grįžti, jei kelias ne tas“
 Jaučiu, kad turiu prie ko sugrįžti, 

vis ko nors pasiklausdama. Kaip  gali 
būti toks didelis, toks gilus žmogaus 
likimas, tokia dvasios energija, kaip 
iš kaimo sodybos, to mūsų prigim-
tinės kultūros branduolio, galėjo iš-
kilti tokia galinga figūra, lygiavertė 
didiesiems to laiko Europos protams, 
pirmiausia kalbininkams, tokia au-
toritetinga ir pasauliui, ir Bažnyčiai. 
Dabar stiprėja dėmesys prigimtinei 
kultūrai – ir vėl Baranausko lobiai 
neišsemiami: kaip kalbėjo, kaip rašė 
laiškus į namus, kuo rūpinosi. Kaip 
pergyveno dėl savųjų ir Lietuvos li-
kimo.  „Anykščių šilelis“ juk yra ir 
himnas lietuvių prigimčiai, prigimtai 
kalbai, gamtojautai, kultūrai. Mįs-
linga, kad Baranausko kūrybos galia 
buvo gilesnė nei jis pats ją suvokė, 
gręždamasis nuo žodžio kūrybos į 
kitas, jo prigimčiai tolimesnes sritis. 
Biblijos vertimas ir modernesniems 
teologams neatrodė perspektyvus, bet 
„Giesmių gies-
mės“ vertimą lai-
kau labai svarbiu 
darbu – jei verti-
mas būtų buvęs 
laiku paskelbtas, 
mūsų poetinė 
kalba būtų gavu-
si stiprių impul-
sų, būtų galėjęs 
formuotis sakralinis stilius, kaip yra 
pastebėjusi dr. Brigita Speičytė.  Esu 
pamąsčiusi, kad tarp „Anykščių ši-
lelio“ pirminio įkvėpimo, tamsesne 
banga tvinusio antrojoje dalyje, ir 
tarp „Giesmių giesmės“ vertimo yra 
slaptas ryšys. Kad jis veda prie tų 
šventų akimirkų,  kuriose liko Karoli-
nos Praniauskaitės paveikslas, galbūt 
lemtingai grįžęs į atmintį po kelių de-
šimtmečių.  Su šventumu susijęs tas 
ryšys. Iš šventumo pajautų visa, kas  
esminga.  Esu drįsusi pagalvoti, kad 
iš giliosios ir neatveriama likusios 
Baranausko patirties galima suvokti 
ir „Giesmių giesmės“, erotinių subli-
macijų poetinio teksto, priklausymą 
Šventam Raštui.

Iš  Antano Baranausko, bet ne tik 
iš jo, o ir iš tų, kurie savo dvasia yra 
jam lygūs (pirmiausia – iš Daukanto 
ir Maironio) esu supratusi, kad nege-
ra žmogui be tėvynės, be jos gamtos, 
kalbos, be savųjų, be giesmių.  Tad 
ir be kultūros – pirmiausia prigimti-
nės. 

- Anykščiuose yra daug svar-
bių A. Baranausko atminties ir 
įamžinimo vietų ir ženklų – poe-
to tėvų klėtelė – muziejus, biustai 
bažnyčioje ir prie klėtelės, pamin-
klas vyskupo skvere prie švento-
vės, Anykščių šilelis, Šventosios 
pakrantės, Marčiupio, Šlavės ir 
Valaukio upeliai, smėliakalniai ir 
kalvos, kur poeto būta, lankytasi, 
kurta. Kas Jums atrodo svarbiau-
sia, prasmingiausia, ypatingai 
saugotina dabar ir ateityje?

-Ypatingai saugotina tai, kas 
autentiška, kur dar likę paties Ba-
ranausko pėdsakų, Klėtelė – visų 
pirma, daiktai. Tai, kas lyg kokia 
nuosavybė priklauso „Anykščių 
šileliui“, vietos, kurios paminėtos, 
vietovaizdžiai, lyg kokios žvilgsnio 
trajektorijos,   vietovardžiai.  Šilelyje 
dar galima pajusti, kas yra nemate-
rialus paveldas,  saugomas pačios 
gamtos, kol jo nesunaikina žmogus: 
paukščio balsas, vėjo garsai pušų 
viršūnėse, samanų spalvos.  Kad ga-

lėtum saugoti, reikia pajusti, kad tai 
yra.  Vis nesaugesnės dabar giliosios 
ir tyliosios žmogaus būsenos. Be jų 
ir saugoti tai, kas neteikia tiesioginės 
naudos, sunkiau.

- Galvodama, ką žmonės iš es-
mės reiškia vienas kitam, kon-
ferencijoje Anykščiuose 1998 m. 
esate apmąsčiusi poetų Antano 
Baranausko ir Klemenso Kairio 
žmogiškąjį ir kūrybinį bendrumą, 
teigdama, jog „po Karolinos Pra-
niauskaitės K. Kairio mirtis buvo 
antras skaudus A. Baranausko 
praradimas – neatitaisomas. Ba-
ranauskas liko vienas, neatpažįsta-
mas ir neatpažįstantis kitų – pagal 
giminingąjį asmenybės pradą. (...) 
Vidinė energija nenustoja plūdusi, 
bet jau kita kryptimi, ta, kur žmo-
gus gali dirbti vienas – kalbotyra, 
matematika, tikslus ir tikslingas 
pastoracinis darbas, dvasininko 
karjera“. O prieš metus išleistoje 
knygoje „užrašyta“ apibendri-

note: „Visiems 
reikia savųjų: 
draugo mir-
tis pakeitė ir 
B a r a n a u s k o 
likimą“. Kaip 
priėjote prie 
A. Baranausko 
šio likimo po-
sūkio giliausio 

suvokimo, ką per jį mąstote apie 
dabartį, apie mūsų gyvenimo di-
džiuosius sukrėtimus, lūžius?

- Taip, tikrai galvoju, kad po anks-
tyvos artimo bičiulio, sielos brolio 
Klemenso Kairio mirties Antanas 
Baranauskas lyg prarado dalį savo 
jutiminės savasties, ryšys su savai-
siais, su prigimtine kultūra nebebuvo 
toks stiprus. Ir  graudulingosios gie-
dotojos seserys Kairiūčios be brolio  
nebegalėjo sudaryti tos minkštosios 
terpės, kuri  būtina  pirminiam ryšiui 
su savųjų kultūra. Jaunasis Vaižgan-
tas iš Antano Baranausko laukė kaip 
tik to, kas buvo prarasta  su  Klemen-
so Kairio mirtimi. 

Netekę tų, kuriuos pamilstame, 
ypač imliausiame jaunystės am-
žiuje, mes liekame kiti. Ir daug ko 
jau nepajėgiame padaryti. Dabar 
gyvename laiką, kai išsiskirstome 
po pasaulį, mūsų ryšiai trūkinėja. 
Neišvengiamai silpsta ir mūsų gali-
mybės. Kažkuo turime jas stiprinti. 
Pirmiausia supratimu, kad išsiskirti, 
juolab laisvu noru nuo savųjų atsi-
skirti  yra ne tik sunku, bet ir sielai 
pavojinga.

- Anykščių šilelio trapi realybė 
poeto gyventu laiku ir šiandien 
– ką manote apie Lajų taką, nu-
tiestą per patį šilelio centrą, kurį 
praeiti pušų viršūnėmis plūsta 
neregėti žmonių srautai? Ar jis 
daugiau turistinis, pramoginis, 
o gal tai – gilus ir tikras žmonių 
skverbimasis prie poeto sukurto 
šilelio sielovaizdžių priminių, dar 
išlikusių gamtinių formų? 

- Tas Lajų takas – tikėjausi šio 
klausimo  išvengti. Na, neturiu tei-
sės juo pavaikščioti. Nepalaikiau  
anykštėnų projekto, kai jie kreipėsi 
į Lietuvos Mokslų akademiją. Ne-
pasirašiau. Neturėjau ir neturiu ti-
krumo, nors nieko neigti ir nenoriu. 
Tiesiog kitaip galvoju. Kitaip matau. 
Esu tikra, kad iš jokio tako  tiek pa-
matyti ir tiek išgirsti, kiek pajėgė 
Antanas Baranauskas, neįmanoma. 
Ir kad pačios gamtos mums duoti 

natūralūs apžvalgos taškai – „kalnai 
ant kalnų“. Kad labai brangus mūsų 
paveldo turtas, dar nesuvoktas ir ne-
įvertintas, -- gamtinės tylos oazės; 
tokia oaze galėjo likti ir šilelis.

 Bet yra ir kita pusė. Kiek dabar 
žmonių, kurie ieškotų tylos, vėjo, 
paukščių balsų. Duokite triukšmo, 
geležies žvangėjimo, atrakcijų ir 
atrakcionų. Mes virstame atrakcijų 
žmonėmis.  Ir vaikams reikia akinių 
geležiniais rėmais, ausinių su tran-
kia  muzika, kabarotis aukštyn, kad 
tik daugiau adrenalino.  Lajų taku 
žmonės eina. Žmonėms patinka. Tai 
ir paaiškina, ir pateisina. Duoda dar-
bo. Ir pelno. Bet Antano Baranausko 
perspėjimas tebebudi. Ne viską be-
galima atsodinti. Ne, ne viską. 

- Beveik kiekvienoje knygoje 
(„Saugančioje sąmonėje“, „Lais-
vojo mąstymo properšos“, „La-
šas poezijos“ ir kitose) apmąstote 
ir Anykščių kultūrinę erdvę kaip 
gyvybingą prasmių, ženklų, idėjų, 
reginių, simbolių žemę. Kas joje 
Jums brangiausia, artimiausia 
kaip kultūros žmogui, rašytojai, 
asmenybei?  

- Per retai būnu Anykščiuose. Per 
mažai esu vaikščiojusi Šventosios 
pakrantėmis. Tad neturiu to inty-
maus sąlyčio su vieta, iš kurio randa-
si ir sąmonės turiniai. Mano santykis 
su Anykščiais labiau kultūrinis, mąs-
tomasis. Tiesiog  žinau, suvokiu. Tas 
ypatingas kultūrinis tankumas negali 
susidaryti iš nieko. Vieta  teikia ener-
gijos, intensyvina žmonių dvasinį 
gyvenimą, daro jį jautresnį, imlesnį. 
Vasaromis būnu kaime už Dusetų, 
Šventoji  ten perteka per Rašų ežerą, 
susitinku su upe, pagalvoju tada apie 
Baranauską, bet  ir apie Joną Biliū-
ną, apie jo „baltą liūdesio balandį“, 
atskridusį iš J. Slovackio poezijos. 
Gamtoje slypi kultūros prasidėjimas, 
nematoma ir negirdima kūrybinio 
veiksmo pradžia. 

- Paskutinėje knygoje „Vartai į 
abi puses“, kuri išleista Jūsų jubi-
liejaus metais, atsakydama į Ma-
rijaus Šidlausko klausimus, esate 
nelinkusi savo nuveikto darbo 
sureikšminti ir teigiate, kad žmo-
gaus gyvenimas matuojamas ne 
knygomis, o svarbu tai, kuo pats 
žmogus su tomis knygomis tapo. 
Savo išmintimi, galia suprasti 
kūrybos pasaulį ir vidinę tikrovę 
brandinate mūs ir vedate į aukštą 
sąmoningumo kalną. Kiek šiame 
kelyje Jums padėjo Antanas Ba-
ranauskas bei anykštietiškieji sie-
lovaizdžiai?

- Negalėsiu daugiau ko pasakyti. 
Norėčiau, kad tarp mano knygų, tarp 
to, ką sakau apie gyvenimą, ir manęs 
pačios nebūtų didelio tarpo. Bet ply-
šys, aišku, lieka. Gal knygos yra tik 
horizontas, į kurį vis žvelgi, matai, 
artėji, bet nepasieki. Mane forma-
vę sielovaizdžiai yra žemaičių, Že-
maitijos. Bet galiausiai ir Lietuvos. 
Šventoji, kurią dažnai išvystu jau 
pravažiuodama Antalieptę ir kurios 
vandeniu nusiprausiu kokį vasaros 
rytą, yra ir mano patirčių  gaivinantis 
vanduo.

- Pirmosios Viktorijos Daujotės 
žemaitiškai ir bendrine kalba pa-
rašytos trilogijos knygos „Balsa 
ūkus’ Balsai ūkuos“ įvade, pava-
dintame „Pasiaiškinimu“, apiben-
drinate, teigdama, kaip žmogaus 
patiria gyvenimą: „Galvoju, kad 
taip ir yra: iki dvidešimties metų 

augame užaugame, kaip kempi-
nės sugeriame pasaulį, tą, kurį 
turime, ir tą, kurio ilgimės; pas-
kui tik atmetimai ir papildymai, 
kristalizacijos, permąstymai. Nuo 
šešiasdešimties, jei jų sulaukiame, 
grįžtame: laikas, kai bandome su-
vokti, ką esame suvokę, patyrę.“ 
Ką ir apie ką dabar daugiausia 
Jūs mąstote, kas Jums nūnai svar-
biausia?

- Apie ką mąsto žmogus, peržen-
gęs septyniasdešimties slenkstį? 
Kad gyvenimas, kaip sakė Justinas 
Marcinkevičius, yra tai, kas grei-
tai praeina. Ir kad žmogui leista tai 
vis labiau suvokti. Ir kad gyvenimo 
nors trupiniu daugėja, jei gali dirb-
ti, jei dar pajėgi mąstyti. Apie ką? 
Apie gimtąją literatūrą daugiausia. 
Apie begalinį, neišsemiamą jos siu-
žetą, neatskiriamą nuo žmonių liki-
mų, gamtovaizdžių ir sielovaizdžių. 
Daugiausia, ko dar noriu: kad dar 
išauš rytas, bus leista išgerti  gurkš-
nį kavos ir atsisėsti prie savo stalo, 
pažvelgti pro šiaurės langą, įsijungti 
Čiurlionį ar Leopoldo Digrio  atlie-
kamą Bachą, atsiversti tuščią lapą. 

Ko tikiuosi? Kad žmonija suvoks, 
kad reikia ne tik skverbtis į priekį, 
bet ir grįžti, jei kelias ne tas.  Kad 
būtina mažinti prabangos apetitą, 
mažiau pasitikėti ginklais ir ginkluo-
tėmis, kad ten, kur žmonės, visada 
turi likti ir bent mažiausia susitarimo 
galimybė. Net su žmonėmis, kuriuos 
vadiname teroristais. Terorizmas 
nebėra tik atskira valstybė – jo pik-
tybinės ląstelės gali persimesti ir į 
artimus kūnus.

Jau sunku mąstyti apie Lietuvą 
atskirai nuo pasaulio.

- Antano Baranausko literatū-
rinė premija Jums suteikta už dvi 
paskutiniąsias trilogijos knygas 
„Gyvenu vina. Gyvenu viena” ir 
„Tata pariejau. Tai parėjau”, ku-
rias parašėte žemaitiškai ir greta 

- bendrine kalba. Tarmiškai gimti-
nėje kalbėjote 18 metų, o bendrine 
kalba kelias dešimtis knygų para-
šėte bendrine kalba, kurią kūrė ir 
Antanas Baranauskas. Kas Jums 
šiandien yra prigimtoji kalba, ką 
ji turi savyje daugiau nei bendri-
nė? 

- Prigimtinė kalba, tarmė, namų 
kalba neatskiriama nuo bendrinės 
lietuvių kalbos, didžiojo mūsų turto. 
Bendrinė kalba lyg upė Šventoji (ak, 
kaip man patinka tas vardas), į kurią 
suteka daug mažų ir visai mažyčių 
kalbėjimo upelių, upeliukų, upuly-
čių, kaip gražiai ištarta žemaičio Ro-
mualdo Granausko. Žemaičių kalba, 
o tiksliau – kalbėjimu, parašytais 
tekstais norėjau sugrįžti į savo pri-
gimtąjį erdvėlaikį, išgirsti brangius, 
artimus  balsus, kurių kitaip išgirsti 
negalėjau, tik rašydama taip, kaip 
kadaise kalbėjau, jokios kitos kalbos 
dar nemokėdama.  Jaučiau, kad at-
lieku ir  kažkokį kultūrinį veiksmą, 
kuris gal ir atskirai yra svarbus, bet 
stengiausi apie tai negalvoti. 

Bet juk ir tam mano mažam ta-
keliui kryptį yra parodęs Antanas 
Baranauskas. Juk turime „Anykščių 
šilelį“ ir anykštėnų tarme. Ir tai dary-
ta sąmoningai.    

- Anykščiuose kaip ir visoje Lie-
tuvoje yra daug Jus skaitančių, 
mylinčių, pasitikinčių kultūros 
žmonių, laukiančių Jūsų žodžio, 
Jūsų išmintingo gerumo. Anykš-
čiuose su dideliu džiaugsmu buvo 
sutikta žinia, kad Jums skiriama 
premija, kad turėsime dar vieną 
galimybę sulaukti Jūsų Anykš-
čiuose, jau naujojoje mūsų biblio-
tekoje. Ką palinkėtumėte šiai kul-
tūros žemei ir jos žmonėms?

- Laikas – dar Advento, o jau ar-
tėjame prie Kalėdų. Visad tą laiką 
jaučiu kaip ypatingą, lyg persmelktą 
gailesčio, bet kartu ir vilties, šviesos. 
Visad mintyse pakartoju didžią rusų 
poetę Aną Achmatovą: pavasaris 
man prasideda nuo Kalėdų. 

Dėkodama už didžią garbę, už An-
tano Baranausko premiją, norėčiau 
ir anykštėnams, ir visiems Lietuvos 
žmonėms palinkėti tos šviesios pra-
bangos, kurią mūsų dvasiai gali su-
teikti kultūra, literatūra, muzika. 

...Mįslinga, kad Baranaus-
ko kūrybos galia buvo giles-
nė nei jis pats ją suvokė, gręž-
damasis nuo žodžio kūrybos 
į kitas, jo prigimčiai tolimes-
nes sritis... 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.25 Saugaus eismo pamokos 
visiems.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Premjera. Brolių Grimų 
pasakos. Šešetas traukia per 
pasaulį. 
12.00 Žinios. 
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukinė karalystė. 
12.55 Žinios. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Beždžionių pasaulis. 
13.55 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 3. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios. Orai. 
16.10 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Ponas Bynas. 
N-7.  
22.40 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
23.40 Pasaulio dokumentika.  
1.25 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 3. N-7.  

3.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. (kart.). 
3.50 Savaitė.  
4.40 Pavojingi jausmai.  
5.30 Durys atsidaro. 

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI “Šuo 
futbolininkas. Europos taurė”. 
11.45 “Visados kaip pirmą kartą”. 
N-7.  
13.50 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
21.45 “Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas”. N-7.  
0.25 PREMJERA “Palikti po 
pamokų”. N14.  
2.10 “Viskas ore!”. N14. 

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Padėkime augti.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Operacija “Riešutai”. 
12.45 Netikra vienuolė 2. N-7.  
14.55 Šuniškas gyvenimas.  

16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
22.30 Ta nejauki akimirka. N-14.  
0.25 Priesaika. N-7.  
2.00 Greiti ir įsiutę 2. N-14. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Europos mėgėjų galiūnų 
čempionatas Lietuvoje (k). 2015 
m.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. Pasaulį pakeitu-
sios civilizacijos.  
12.10 “BBC dokumentika. 
Pingvinai. Slapta kamera”.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka II”. N-7.  
21.00 “Okupuoti”. N14.  
23.00 Šeštasis pojūtis. N14.  
1.10 Penktoji pavara (k) 

 
6.15 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”. 
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Būrėja”.  

16.35 Nemarus kinas. Dvynys. 
1984 m.  
18.55 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
20.00 Deividas Bleinas.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir skonio reikalas. N-7.  
22.55 Anakonda 2. N-7.  
0.50 Deividas Bleinas. Magas (k) 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko portretai.  
6.45 Laiko portretai.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21. Meno ir kultūros 
žurnalas. 
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didingas gamtos gro-
žis. nacionaliniai parkai. 
10.40 Premjera. Keliaukime kartu.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 Ypatingojo Gailestingumo 
jubiliejaus durų atidarymas ir 
šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje.  
14.30 Šiuolaikiniai lietuvių autoriai 
kitu kampu. Knygyno “Pegasas” ir 
LRT projektas.  
15.30 Pasaulio biatlono taurė.  
17.15 Rusų gatvė. Žinios.  
17.45 Žinios. Orai. 
18.00 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 4x6 km estafetė.  
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  

1.00 Visagino Country 2015. 
Dalyvauja grupės “4FUN” ir 
“CBSB”. 
2.00 LRT Kultūros akademija.  
2.45 Kur iškeliauja pasakos. 
Vaidybinis filmas pagal L. 
Jacinevičiaus apysaką “Rūgštynių 
laukas”.  
4.00 Mokslo sriuba.  
4.25 Iškilmingas Palangos kon-
certų salės atidarymas.

 
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 Vakarų efektas (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 Panikos kambarys (k).  
21.00 Vakarų efektas.  
21.30 “Alfa” savaitė.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 “Diktatorių ponios”. 
23.30 Valanda su Rūta (k).  
0.45 Nuo... Iki... (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Statyk! (k).  
2.25 KK2 (k).  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.   

11.00 Kino aistruoliai. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Šiaulių “Šiauliai”.  
19.00 Paskutinis uošvių išbandy-
mas. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 11.6. N-14.  
0.35 Išgyvenimas. N-14.  
1.25 Pavojingiausias karys. N-14.  

 
7.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kelionių vėjai.  
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.20 “Iššūkis”. N-7. 
13.25 Ginčas.  
15.00 Žinios.  
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.35 “24/7”.  
18.30 Nacionalinis įmonių so-
cialinės atsakomybės forumas 
ir nacionalinio atsakingo verslo 
apdovanojimo ceremonija.  
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.35 “Platinos karštinė”. N-7. 
23.50 “Septintasis ženklas”. S. 
1.55 “24/7”.  
2.40 Viskas. Aišku. N-7. 
3.45 “Septintasis ženklas”. S. 
5.20 Viskas. Aišku. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
8.37 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. 
11.05 Savaitė.  
12.00 Žinios. 
12.10 Bėdų turgus.  
11.25 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Lietuva gali.  
23.05 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
0.05 Skalūnų dujos - naujoji 
energetikos karštligė. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro. 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”. 
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Denis - grėsmė visuome-

nei. Nuotykiai tęsiasi”. 
11.15 “Didžiosios motušės na-
mai. Obuolys nuo obels”. N-7.  
13.20 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
13.50 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.15 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.    
22.00 VAKARO SEANSAS 
“Šerlokas Holmsas”. N14.  
0.20 “Kortų namelis”. N14.  
1.35 “Sekso magistrai”. N14.  
2.35 “Mentalistas”. N-7.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
10.55 Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Tėtis namuose. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  
0.30 Detektyvas Bekstriomas. 
N-14.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”.N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 “Atpildas”. N14.  
0.40 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Pingviniuko Lolo nuotykiai 
3.  
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson” 
N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.55 “Mylėk savo sodą”. 
13.55 “Natūralioji kulinarija su 

Anabele Lengbein”.  
14.30  Brokenvudo paslaptys. 
N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių 
laikas. N14.  
22.55 Godzila. 
1.35 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
2.35 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2001 
m. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
8.10 Kultmisijos.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
13.00 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Kaip jums 
patinka (subtitruota, kart.). 
15.30 Prisiminkime. Dainuoja 
Eduardas Kaniava. 
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 IQ presingas.  
18.15 Lilehameris 3. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Širdis ir sielos. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-

dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
5.00 Kūrybos metas.  
5.30 Didžioji Lietuva.

  
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Panikos kambarys (k).  
8.00 “Alfa” savaitė (k).   
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.05 Mes pačios.  
12.25 “Diktatorių damos” (k). 
13.20 Panikos kambarys (k).  
13.45 Vakarų efektas (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Universitetai.tv. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 

N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
23.00 Baubas. S.  
1.35 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Greislendas. N-14.  
3.20 Bobo užkandinė. N-14.   

 
7.30 Žinios (kart.). 
8.00 Kaimo akademija.  
8.35 Vantos lapas.  
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 “Iššūkis”. N-7. 
11.45 “24/7”.  
12.50 Mūsų miškai. 
14.00 Šiandien kimba.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Iššūkis” N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Kaimo akademija.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Leningradas. 
Pokario gatvės”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 Užmirštas grožis. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. gruodžio 12 d.

antradienis 2015 12 15

trečiadienis 2015 12 16

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.10 Teroras Norvegijoje. 
akistata su žudiku.
12.10 Skalūnų dujos - naujoji 
energetikos karštligė.
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Autoritetas apie autori-
tetus. Pokalbis su Prezidentu 
Valdu Adamkumi. 
22.55 Karinės paslaptys. 
23.50 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.45 Mokslo ekspresas. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
5.10 Karinės paslaptys.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”. 
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris”. N-7.  
9.50 “Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas”. 
12.30 “Na, palauk!”. 
12.55 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
13.20 “Madagaskaro pingvinai.  
13.50 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.15 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
“Greičio gatvės. Be taisyklių”. 
N-7.  
0.20 “Kortų namelis”. N14.  
1.20 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.15 “Mentalistas”. N-7.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Tėtis namuose. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kobra 11. N-7.  
23.30 Legendos. N-14.  
0.30 CSI kriminalistai. N-14.  

1.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.   

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Mistinės istorijos”.  N-7.  
9.15 “Svotai”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.30 “Grynieji pinigai”. N-7.  
23.45 “Judantis objektas”. N-7.  
0.40 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Pingviniuko Lolo nuotykiai 
3.  
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson” N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  

12.45 “Būrėja”.  
13.15 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
13.45 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir skonio 
reikalas. N-7. 
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
N-7.  
22.55 “”Velvet”. N-7.  
0.40 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2001 
m. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė.  
13.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Brolių Grimų pasakos 
(kart.). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Istorijos detektyvai.  
18.15 Laiko portretai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 

21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Ponas Bynas. N-7.  
24.00 Lietuvių dokumentika.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
5.10 Prisiminkime.  
5.30 IQ presingas.  

  
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Panikos kambarys (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Beatos virtuvė.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).   

 
7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis. Laida apie 
gyvūnus.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 

N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Dėžė. N-14.  
0.20 Neįmanoma misija. N-7.  
2.25 Greislendas. N-14.  
3.15 Bobo užkandinė. N-14.  
4.30 Tėvynė. N-14.   

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Vaivos pranašystės. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Muzikinis gimtadienis.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.   
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Premjera. “Leningradas. 
Pokario gatvės”. N-7. 
19.55 Ginčas. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Emigrantai.  
12.00 Žinios. 
12.10 Istorijos detektyvai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. 
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.20 Stilius. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”. 
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.55 24 valandos (k). N-7.  
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7. 
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  

14.15 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
“Operacija “Kardžuvė”. N-7.  
0.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.00 “Mentalistas”. N-7.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Paskutinė tvirtovė. N-14.  
1.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.   

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Mistinės istorijos”.  N-7.  
9.15 “Svotai”. N-7.  

10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Asmens sargybinis”. 
N-7.  
0.10 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Atostogos Rūgpienių 
kaime. 
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson” N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.15 “Pagaminta Italijoje”.  
13.45 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
Žudiko autoportretas. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 

18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Kraujas ir pinigai. 
22.55 “”Velvet””. N-7.  
0.35 “Detektyvė Džonson”. N-7. 
1.30 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2001 
m. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis. “River Plate” 
(Argentina) - Meksikos arba 
Kinijos čempionas.  
14.40 Didžioji Lietuva.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Kūrybos metas.  
17.50 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
18.45 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Europos krepšinio tau-
rės turnyro rungtynės. Atėnų 
AEK - Klaipėdos “Neptūnas”. 
Tiesioginė transliacija iš Atėnų. 
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 ARTi.  
22.30 Elito kinas. Edis. N-7.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  

3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.10 Visagino Country 2015.  
5.10 LRT Kultūros akademija.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Adrenalinas. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Belaisvė. N-14.  
0.20 Neįmanoma misija 2. N-7.  
2.30 Graceland.  

3.20 Bobo užkandinė. N-14.  
4.10 Tėvynė. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
12.20 Viskas. Aišku. N-7. 
14.00 Kelionių vėjai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
16.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Gyvenk krepšiniu!  
19.00 Europos taurė 
2015/2016. Vilniaus “Lietuvos 
rytas” - Salonikų “PAOK”.  
20.50 Dar pažiūrėsim.  
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
6.05 “Tigrų sala”.  
6.25 “Gamink sveikiau!”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. gruodžio 12 d.

ketvirtadienis 2015 12 17

penktadienis 2015 12 18

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Gyvenimas.  
12.00 Žinios. 
12.10 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.30 Premjera. Centurionas. 
N-14.  
23.15 Durys atsidaro.  
23.50 Istorijos detektyvai. 
0.40 Klausimėlis.lt. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.10 Stilius.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”. 
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.55 24 valandos (k). N-7.  
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai”.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.05 “Na, palauk!”. 
14.15 “Meilės randai”. N-7.  

16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
“Nesunaikinami”. N14.  
0.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.00 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja 
geriau.N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Briliantinė ranka. N-7.  
0.35 Kaulai. N-14.  
1.30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Mistinės istorijos”.  N-7.  
9.15 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 

N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija”. N-7. 
1.00 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Žiema Rūgpienių kaime. 
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson” N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.15 “Pagaminta Italijoje”.  
13.45 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Tamsumos. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. Netikras 
pavojus. N-7.  
23.05 “Begėdis”. N14.  
0.15 “Ties riba”. N14.  
1.10 “Detektyvė Džonson”. N-7.  

2.05 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 2001 m. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Peliukas Lukas. 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 ARTi.  
12.30 FIFA klubų Pasaulio taurė. 
Pusfinalis. “Barcelona” (Ispanija) 
- Afrikos arba Japonijos/N. 
Zelandijos čempionas.  
14.40 Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu. 
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 10 km sprintas.  
17.05 Prisiminkime.  
17.20 LRT Kultūros akademija.  
18.15 Laiko portretai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Šoblės kino klubas prista-
to. Geriausias skyriuj.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Lietuvių dokumentika. 
Lemtingas susitikimas.  
4.30 Lietuvių dokumentika. 
Išpažintis.  
5.10 Istorijos detektyvai. Istorinė 

publicistika. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.05 Valanda su Rūta.  
14.25 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Nemirtingieji. N-14.  
0.10 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Atėnų 
“Panathinaikos”.  
1.55 Gelbėtojų būrys. N-7.  

2.45 Graceland.  
3.35 Bobo užkandinė. N-14.  
4.25 Tėvynė. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Nuoga tiesa. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Metų automobilis 2016.  
12.50 Ginčas. Pokalbių laida. 
N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Kalėdų skanėstai. 
18.55 Premjera. “Leningradas. 
Pokario gatvės”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Karalius nuogas. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Kalėdų skanėstai.  
23.20 Užmirštas grožis. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
6.05 “Tigrų sala”.  
6.25 “Gamink sveikiau!”.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Specialus tyrimas.  
12.00 Žinios. 
12.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 7. 
16.35 Premjera. Senis. 
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  
22.45 Premjera. Kovinė žuvelė. 
N-14.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Misija. Vilnija.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.10 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”. 
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 Lietuvos superšefas (k).  
11.05 Tikras gyvenimas.  

13.05 “Madagaskaro pingvinai”.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.05 “Na, palauk!”  
14.15 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 PREMJERA Čigonų 
baronas.  
22.40 “Kartą Meksikoje”. N14.  
0.50 “4-asis lygmuo”. N14.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Kingas ir Maksvel. N-7.  
11.00 Moderni šeima. N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Sparnai.  
21.15 Hobitas. Nelaukta kelio-
nė. N-7.  
0.50 Raudonojo Spalio medžio-
klė. N-7.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Mistinės istorijos”.  N-7.  
9.15 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Snaiperis”. N14.  
23.15 “Tramdytojai”. N14.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Mažylis ir Karlsonas. 
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson” N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.15 “Žiedų ritmai”.  
13.45 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Kraujas ir pinigai. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 Brokenvudo paslaptys. 
Melo žaidimas. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Midsomerio žmog-
žudystės XVII. Durklo klubas. 
N14.  
23.15 SNOBO KINAS Violeta. 
N14.  

1.55 “Detektyvė Džonson”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Kelias į namus.  
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.30 Šiuolaikiniai lietuvių auto-
riai kitu kampu.  
8.30 Septynios Kauno dienos.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
13.45 Dainų dainelė 2014.  
15.15 Prisiminkime. Antanas 
Miškinis skaito savo eiles. 
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprintas.  
16.50 Tadas Ivanauskas.  
17.30 Visu garsu.  
18.15 Laiko portretai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Keliaukime kartu.  
20.10 Mokslo ekspresas.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Linija, spalva, forma.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Centurionas. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Koncertuojanti Europa. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Mokslo ekspresas.  
4.30 Septynios Kauno dienos.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus. 
Stanislovas Žvirgždas.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Vakarų efektas (k).  
12.05 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.30 Statyk! (k).  
12.55 Autopilotas (k).  
13.20 Nuo... Iki... (k).  
13.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Mes pačios (k).  
16.00 “Diktatorių damos” (k). 
17.00 Info diena. 
21.00 Panikos kambarys.  
21.25 Vakarų efektas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S.. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  

21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Nuodėmių miestas 2. S.  
1.05 Blogas elgesys. N-14.  
2.30 Graceland.  
3.20 Bobo užkandinė. N-14.  
4.10 Tėvynė. N-14.   

 
7.10 Reporteris.  
7.55 Kalėdų skanėstai.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Patriotai. N-7. 
9.35 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Sąmokslo teorija. N-7. 
12.50 Karalius nuogas. N-7. 
14.00 “80-ieji. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kalėdų skanėstai.  
16.25 “Išgyventi Afrikoje”. 
17.00 Žinios. 
17.20 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
17.25 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Kalėdų skanėstai.  
18.55 Premjera. “Leningradas. 
Pokario gatvės”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
22.55 Kalėdų skanėstai.  
23.00 Premjera. “Vampyrai. 
Mirusiųjų diena”. S. 
1.00 “Glorija”. N-14. 
2.55 “Vampyrai. Mirusiųjų die-
na”. S. 
4.30 Muzikinis gimtadienis. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Emigrantai.  
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuolai-
kinė klasika. 
8.35 Vakavilis. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios.  
11.35 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.00 Žinios. 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
13.55 Šerloko Holmso nuotykiai. 
N-7. 
14.50 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
15.40 Mokslo ekspresas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
23.00 Trumposios žinios.  
23.05 Premjera. Durys grindyse. 
1.00 Trumposios žinios.  
1.05 Pasaulio dokumentika.  
3.00 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7.  
3.55 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  
4.50 Klausimėlis.lt.  
5.05 Specialus tyrimas.  

 
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “ “Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Paskutinė slibino Goriničiaus 
nuotaka”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI “Peliukas 
Stiuartas Litlis 2”. 
11.35 “Denis - grėsmė visuomenei. 
Kalėdos”. 
13.20 Pričiupom!. N-7.  
13.50 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. PREMJERA 
“Gauruotos eglutės”. 
21.20 “Auksinis kompasas”. 
23.35 “Ekstraktas”. N14.  
1.20 “Kartą Meksikoje”. N14.  

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Simpsonai. N-7.  
11.00 Septintasis nykštukas.  
12.45 Flukas.  
14.40 Aš ir mano antrininkė.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  

19.25 Eurojackpot.  
19.30 Vienas namuose 3. N-7.  
21.35 Greiti ir įsiutę 3. Tokijo lenkty-
nės. N-14.  
23.45 Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia. S.  
1.30 Stambus lošimas. N-14. 

 
7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Europos mėgėjų galiūnų 
čempionatas Lietuvoje. 2015 m.  
12.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
12.30 “Svotai”. N-7.  
14.55 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7.  
18.00 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.10 MANO HEROJUS 
“Pavojingas sandėris”. N14.  
0.20 AŠTRUS KINAS “Iltys”. S.  

 
6.15 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 Reičelės Alen Kalėdų pa-
tiekalai.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”. 
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  

16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Nustebink mane”.  
18.00 “Anjezė, Elizos dukra”. N-7.  
19.05 ROMANTIKA Iš Utos 
Danielos kolekcijos. Audringas 
santuokos dangus. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir ketvirtas vyras. N-7.  
22.55 Vilas. N14.  
1.00 “Begėdis”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Laiko portretai. Kas yra už 
kadro?  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Keliaukime kartu.  
11.00 Didžioji Lietuva.  
11.30 LRT Kultūros akademija.  
12.15 Pasaulio biatlono taurė. Vyrų 
12,5 km persekiojimo lenktynės.  
13.00 Kino režisieriaus Henriko 
Šablevičiaus 85-osioms gimimo 
metinėms. Imu jūsų duoną.  
14.00 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Vindzoro šmaikš-
tuolės. 
16.25 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 10 km persekiojimo lenk-
tynės.  
17.15 Atspindžiai.  
17.45 Žinios.  
18.00 Anatolijus Šenderovas. 
“Concerto fiesta”.  
19.50 Šoblės kino klubas pristato. 
Geriausias skyriuj.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  

21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
2.05 Kūrybos metas.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 Linija, spalva, forma.  
3.45 IQ presingas.  
4.15 Etnokultūros ratas.

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.25 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 “Diktatorių damos”. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vakarų efektas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios (k).

 
6.30 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  

10.00 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Sporto žmonės.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! 
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus “Lietuvos rytas” 
- Panevėžio “Lietkabelis”.  
19.00 Persijos princas. Laiko smil-
tys. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Beverli Hilso policininkas 2. 
N-14.  
0.35 Pražūtingas svaigulys. N-14.  

 
7.20 Kelionių vėjai.  
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 Kalėdų skanėstai.  
8.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.30 “Vera. Tylūs balsai”. N-7. 
13.25 Kalėdų skanėstai.  
13.30 Muzikinis gimtadienis.  
15.50 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Dar pažiūrėsim.  
17.00 Žinios.  
17.30 Karalius nuogas. N-7. 
18.30 “Marionečių šokiai”. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Kraujas ir beto-
nas. Meilės istorija”. N-14. 
23.50 “Džeinės Mensfild automo-
bilis”. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

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

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

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. 

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2016 metams

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.Taip 
pat „Biomaistas“ 5 kuponai po 20 Eur.10 spalvotų ir šiltų „D”letters” 
šalikų.5 kuponai apsilankyti 2 asmenims baseine Bangenis.3 stiklo pa-

dėklai. 2 rinkiniai natūralaus rankų darbo muilo. 
Prizų steigėjai: A.Šimkaus firma - sodo ir daržo inventorius. „Biomaistas“ - sveikų ir natūralių kulinarinių 

maisto produktų gamybos įmonė. UAB “2D Pack” - tai rankomis gaminamų natūralaus pluošto drabužių 
bei aksesuarų įmonė. Anykščių plaukimo baseinas Bangenis su mini SPA. UAB „Pilnatvė“ - natūrali rankų 
darbo kosmetika ir muilas. Stiklininkė, keramikė Justė Kamarauskaitė.

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

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
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Naujais Gruzinų karo keliais

2008 metais vykęs karinis konflik-
tas tarp  Gruzijos bei nepripažintos Pi-
etų Osetijos respublikos į karą įtraukė 
ir Rusijos kariuomenę, kuri išstūmė 
Gruzijos pajėgas iš Pietų Osetijos. 

Osetijoje gyvenę gruzinai buvo 
priversti palikti savo namus ir bėgti. 
Rusų kariai bombardavo Gruzijos 
karines bazes ir miestus, tarp jų ir 
Josifo Stalino gimtinę Gorį. Karinis 
konfliktas, įvairių šaltinių duomeni-
mis, pareikalavo nuo tūkstančio iki 
kelių tūkstančių gyvybių, o į Gruziją 
iš Pietų Osetijos persikėlė arti pusės 
milijono pabėgėlių. Dalis jų ir liko 
gyventi Gruzijoje.

Šiuo paskutinio Gruzijos karo ke-
liu iš Tbilisio vykstame į Chašurį, ku-
riame esančią nevyriausybinę moterų 
organizaciją remia mūsų šalies Užsie-
nio reikalų ministerija.

„Vienodų namelių laukai - tai lai-
kinas pabėgėlių centras, kuris iš laiki-
no tapo amžinas. Mes visai arti rusų 
kontroliuojamos zonos. Būna, kad ir 
dabar jie grobia žmones, o paskui iš 
jų artimųjų reikalauja išpirkos kaip 
kokie piratai“, - komentuoja gruzinas 
vairuotojas. Paklaustas, kaip gruzinai 
priėmė karo pabėgėlius, jis perklau-
sia, ką turime omenyje: „Taigi jie 
savi, daugelis gruzinai, o jei ir rusai, 

Gruzija - pabėgėlių takais Gražina ŠMIGElSkIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Gruzija - gal net vienintelė pasaulio šalis, kurioje prisipažinti, kad esi lietuvis, yra smagu. 
Nežinia, kas sieja temperamentingus gruzinus ir liūdnus lietuvius, tačiau kažkas gelmiško, matyt, 

sieja. Net mūsų herbai kažkuo panašūs - abiejuose žirgai, ginklai ir gynėjai - Vytis ir šv.Jurgis.
Lapkričio pabaigoje mes, keturi Lietuvos žurnalistai, lankėmės Gruzijoje. Studijų vizito tikslas – 

susipažinti su projektais, kuriuos LR užseinio reikalų ministerija įgyvendina šioje šalyje Vystomojo 
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai lėšomis. 

tai ką? Kai pradėjo bombarduoti, kur 
turėjo žmonės dėtis...“

Pabėgėlių centras – šimtai, o gal 
ir tūkstančiai į mūsų „alytnamius“ 
panašių namelių. Ant kiekvieno na-
melio - po televizijos lėkštę… Nuo-
bodu, darbo nėra. Daug gruzinų, ypač 
jaunų, emigruoja, nes nemato šalyje 
ateities: „Iš pradžių taupai nebūtinų 
daiktų sąskaita, paskui būtinų, vė-
liau - pačių būtiniausių, o balansas… 
balansas mėnesio pabaigoje 10 larių. 
Apima kraupi neviltis”, - pasakoja 
apie tai, kaip gyvena, vairuotojas. 
Pabėgėlių padėtis Gruzijoje dar liū-
dnesnė – skelbiama, kad net 95 proc. 
jų neturi darbo.

„Todėl jūs man pasakykit, kas 
buvo Stalinas - genijus ar tironas? 60 
ekspertų iš 40 šalių susirinkę sprendė 
šitą klausimą ir ką nusprendė? O nu-
sprendė, kad Stalinas buvo genijus...“, 
- karščiuojasi jis, kai pamatome kelio 
nuorodą „Goris“. Net paleidžia vairą. 
„Prie komunistų gruzinas buvo turtin-
gas žmogus, o dabar - dirbu nuo tam-
sos iki tamsos ir vis tiek esu prasisko-
linęs bankui. Visa šalis prasiskolinusi.  
Na, tai dabar jūs pasakykit man, kas 
buvo Stalinas – tironas ar genijus? 
Nuveždavom kopūstų į Maskvą - 
parsivarydavau „Volgą“. Dabar mūsų 
kopūstai pūna išversti kalnų perėjose, 
nes rusai sienas uždarė. O kam reikė-

jo erzinti Putiną?“. Pamažu išsiaiški-
name, kad į Chašurį riedame bankui 
priklausančia mašina, už kurią gruzi-
nas turi sunkiai ir ilgai dirbti, nes pro-
centai už paimtą paskolą nuolat auga.

Po pusvalandžio greitakalbe be-
riamų skaičių ir vairavimo be rankų 
sutiktume su bet kuo - net jei vairuo-
tojas vištą pavadintų banginiu...

Chašuris – hamakų miestas

Chašuris, mūsų kelionės tikslas 
- 25 tūkstančių gyventojų miestas ir 
rajono centras - turėtų būti gera vieta 
gyventi. Netoli kalnai, šviežias oras, 
sanatorijos astmatikams.  Miesto ski-
riamasis bruožas - hamakai. Juos par-
davinėja tiesiog gatvėse. Tačiau vis 
tiek vargas žydi ties dažna tvora. 

Galbūt tai visai ne vargas, o Rytai, 
kitoks supratimas apie tvarką, ko-
mentuoja Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos darbuotojos, kurios drau-
ge vyksta pažiūrėti, kaip Chašuryje 
naudojama Lietuvos parama besivys-
tančioms šalims. Per dešimtmetį ši 
parama per nevyriausybinių organi-
zacijų projektus siekė 1,5 mln. eurų. 

Bent jau aš Gruzijoje norėčiau 
gimti vyru.

Sėdi jie sau būriais po rudenėjan-
čiu dangum, vaizdingame kalnų fone, 
prie apgriuvusių namų tvorų ir žai-
džia nardais. O moterys zuja gatve-
lėmis su nešuliais. Šiame mieste, kur 
kertasi Gruzijos keliai ir yra stambus 
geležinkelio mazgas, skelbiama, jog 
yra įkurdinta pora tūkstančių karo 
pabėgėlių. 

Chašurio moterų centre pusantrų 
metų vyksta mokymai moterims, 
padedantys išvystyti bendruosius 
administracinius ir verslumo gebė-
jimus. 12 tūkstančių eurų, gautų iš 
mūsų šalies, bei bendrovės “ACME” 
kompiuteriu paremiamos Chašurio 
moterys, kurioms vadovauja vietinė 
bibliotekininkė Diana Geloschvili, 
ugdosi namų apyvokos įgūdžius –  
mokosi virti, kepti, megzti, verti ka-

rolius. Taip pat susipažįsta su moterų 
teisėmis, sužino, kaip rašyti projek-
tus, dirbti kompiuteriu, mokosi anglų 
kalbos. Paskaitas joms skaito  psicho-
logė…

Tvarkingame kambarėlyje mūsų 
laukia grupė „studenčių“ bei jų ga-
minių paroda. Beje, tai vienintelė ne-
vyriausybinė organizacija mieste. Į ją 
moterys sukviestos per „Facebook“. 
Pirmenybė lankyti kursus suteikiama 
jaunoms. Po 5 mėnesių čia ateis mo-
kytis kita grupė. D.Geloschvili tikisi, 
kad jeigu atsirastų mieste turistų, mo-
terys savo rankdarbius galėtų jiems 
parduoti... 

Mūsų delegacija eina pasižiūrėti 
miesto bibliotekos ir skverelio, ku-
riuos įrengti padėjo Lietuva. Skverelis 
priešais biblioteką, regis, mėgstamas 
žmonių. Ant bibliotekos kiemelį juo-
siančios tvoros – mūsų Vytis ir gru-
zinų herbas su šv.Jurgiu, smeigian-
čiu ietimi drakoną. Bibliotekoje yra 
lietuviškų knygų. Tarp jų - albumas 
„Radviliškis“. Chašurio savivaldybė 
draugauja su Lietuvos geležinkelių 
mazgo - Radviliškio - savivaldybe, 
todėl Radviliškio valdininkai gruzi-
nams  padovanojo knygą apie save. 

Paklaustos, ar Chašuryje gyvena 
kas skaitantis lietuviškai, biblioteki-
ninkės juokiasi. Pasak jų, bibliotekoje 
geras internetas ir pagrindiniai lanky-
tojai čia užeina pasėdėti prie kompiu-
terių. 

Pankisis: 
Islamo valstybė ramstis

Gruzinai, kaip ir graikai, tvirtina, 
kad turkai pakeitė jų genofondą – esą 
kumpanosiai rudaakiai ir juodaplau-
kiai kalniečiai turėtų būti pilkaakiai ir 
šviesiaplaukiai. 

Kaukazo kalnų papėdėje, Pankisio 
slėnyje, apie kurį pasaulio žiniasklai-
da kalba kaip apie Islamo valstybės 
džihadistų kalvę, ginklų ir narko-
tikų gabenimo koridorių, kuriame 
negalioja civilizuoto pasaulio įsta-
tymai ir iš kurio esą kilęs net vienas 
iš ISIS vadovų ir garsesnių teroristų 
Abu Omaras al–Shishani, vyksta dar 
vienas Lietuvos paramos projektas. 
Pankisyje nuo XVIII a. gyveno če-

čėnai (kistinai), o prasidėjus Rusijos 
– Čečėnijos karui, 1990-2000 metais 
į slėnį iš bombarduojamo Grozno ir 
jo apylinkių suplūdo nauji tūkstančiai 
čečėnų. Dabar Pankisio slėnyje gyve-
na apie 15 000 etninių čečėnų. 

Jeigu su kistinais gruzinai per šim-
tmečius buvo išmokę geriau ar blo-
giau, bet vis tiek kažkaip sutarti, iš 
Čečėnijos perkelti musulmonai yra 
kur kas radikalesni. Kalbama, kad 
pinigais apsikrovę imamai šiame slė-
nyje verbuoja savanorius karui Siri-
joje, todėl čia noriai mokomasi arabų 
kalbos.

Tai daryti neturėtų būti ypač sunku, 
nes karštakraujai kalniečiai prarasti 
neturi ką – Pankisio slėnyje tvyro di-
džiulis skurdas ir nedarbas. Viskas, ką 
skaičiau apie šį slėnį, pasitvirtino, tik 
imamų nematėme.

Iki Pankisio važiuojame kalnų ke-
liais. Pakilus į 1800 m aukštį kalnų 
lomose guli sniegas, nors nusileidus 
nuo kalnų, senajame Alaverdi vie-
nuolyne, kuriame, beje, (o tai retas 
dalykas) yra maldos vieta ir mulai, 
žydi rožės. Kelias asfaltuotas, eismas 
intensyvus, tačiau vairuotojas sako, 
kad po pirmo didesnio sniego mašinų 
sumažės. Nors esą sniegu kelias būna 
užverstas tik daugiausiai kokias dvi 
paras, tačiau mažiau patyrę vairuoto-
jai į Pankisį važiuoja dideliu lankstu 
aplenkdami kalnus.

Slėnyje sutinkame tiesiog keliu ra-
miai sau traukiančias karvių bandas, 
pagrioviuose ganosi purvinos kiaulės. 
Kam kiaulės musulmonams? Galvijai 
apžėlę gaurais, nedideli ir labai ramūs 
– automobilis beveik nelėtina greičio 
ir vingiuoja keliu einančių karvių 
bandoje. Šitaip laikyti karves  - savai-
me suprantamas dalykas, tačiau kai 
pajuokauju, jog dar turiu anksčiau ne-
įžvelgtų perspektyvų likti Gruzijoje 
ir padaryti piemens karjerą, gruzinai 
beveik pasipiktina: „Kaip protinga 
moteris gali trokšti tokių dalykų?.. 
Piemeniu būti, kaip ir šašliką daryti, 
yra vyro darbas“.

Slėnį valdo senolių taryba

Pankisio slėnį valdo Senolių ta-
ryba. 15-os Senolių taryba – anokie 
senoliai. Tai įtakingiausių giminių 
atstovai, kurie slėnyje yra reali ir pa-
grindinė valdžia. 

Pankisio slėnis -  vidutiniškai 5 kilometrų pločio ir 28 kilometrų ilgio tarpeklis Kaukazo kalnuose. 
Gyvenviečių gatvėse išsitenka ir pėstieji, ir karvės, ir automobiliai.

Ant Chašurio bibliotekos tvoros - Lietuvos ir Gruzijos herbai.

Šunys, katės Gruzijos sostinėje Tbilisyje niekam nekliudo. Šu-
nys tylūs, neagresyvūs. Kiekvieną rytą šie trys bičiuliai gulėdavo 
prie viešbučio.

(Nukelta į 12 p.)
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(Atkelta iš 11 p.)
Ir nors neseniai oficialia Gruzijos 

valdžia – seniūne -  šio slėnio Duisio 
gyvenvietėje po konkurso buvo pa-
skirta moteris -Tamara Mergašvili, tai 
greičiau viešųjų ryšių akcija, nei reali 
valdžia. Seniūnė turi aukštąjį žemės 
ūkio specialistės išsilavinimą, tačiau 
yra kistinė, o gyvenimas musulmonų 
bendruomenėje sukasi gentiniu prin-
cipu pagal Šariatą. 

Kaip atsvara vyrų valdžiai ir seno-
viškiems papročiams, po daugybės 
Europos Sąjungos mokymų ir švietimo 
slėnyje neseniai sukurta 15-os Moterų 
taryba. Šią tarybą sudaro tik gerbiamos 
moterys, nes Senolių taryba, gavusi 
kandidačių sąrašą, jį savo nuožiūra pa-
koregavo ir tik tada patvirtino.

Verslumo mokymus čečėnėms 
Pankisio slėnyje organizuoja Lie-
tuvos nevyriausybinė organizacija 
„Trust in Development“. Šių mo-
kymų dalyvės – gal koks dvidešimt 
čečėnių - „buržujkomis“ šildomuose 
bendruomenės rūmuose (čia be jo-
kios ironijos – dauguma gyvenvietės 
namų yra išdaužytais langais ir išlau-

žytomis durimis) mums pavaišinti 
kepė rytietišką pyragą. Kitos moterys 
meistriškai vėlė kilimėlius, mezgė. 
Verslo kūrimas, verslo administravi-
mo įgūdžių lavinimas, teisinis švie-
timas yra tai, kam Lietuva čia skiria 
paramą slėnyje. Tokiu būdu siekiama 
moteris padaryti savarankiškesnėmis 
ir labiau nepriklausomomis nuo vyrų, 
plėsti jų pasaulio matymą. Nors ir la-
bai keista, (matant tamsius sijonus ir  
skaras), tačiau dauguma Duisio ben-
druomenės moterų minėjo turinčios 
aukštojo mokslo išsilavinimą. Jos - 
stomatologės, mokytojos, ekonomis-
tės, tačiau žurnalistų  apsilankymo iš-
vakarėse Europos remiamos klausėsi 
paskaitos, kaip negerai iš vaikų atimti 
vaikystę. Išvertus į mūsų kalbą – ne-
reikia tekinti mergaičių, kurioms yra 
tik 13-14 metų.

Nepaprastai grakščios („Ir tu tokia 
būtum, jeigu vyrui vandens ąsočius 
ant galvos kas rytą iš šaltinio nešio-
tum“, - ironizavo kolega), be jokio 
dažo ant veido, skarelėmis prisiden-
gusios galvas ir lengvai bendraujan-
čios buvo tik brandžios moterys. Aki-

vaizdu, kad Pankisio slėnis įdomus 
daugelio šalių žurnalistams. Mergai-
tės, apmūturiuotos skaromis, taip, 
kad neįžvelgsi, kokia jų figūra nei 
amžius, stengėsi nekalbėti. Prie neži-
nia ar veikiančio kompiuterio (kažko-
kia įtartina lentelė švietė ant ekrano) 
sėdėjo ir keletas 8-10 metų berniukų. 
Matyt, tokio amžiaus jaunuoliai gali 
drąsiai lankytis patalpose, kur esama 
merginų.

„Vaikus rasite Achmete“

Kometa Tembalatova yra pabė-
gėlė iš Čečėnijos. 1999 metais, nak-
tį, iš lėktuvų pradėjus bombarduoti 
Grozną, per kalnų tarpeklį su dviem 
mažais vaikais ant rankų jos šeima 
patraukė į Gruziją.

„Neturėjome jokių daiktų. Jokių 
nuotraukų, dokumentų. Vienai du-
krai buvo treji metai, kitai pusantrų. 
Kai kalnuose mus pasitiko Gruzijos 
kareiviai ir paėmė mano vaikus, rė-
kiau balsu, nes galvojau, kad nieka-
da jų nepamatysiu. Vyriausioji kažin 
ar būtų atsiminusi pavardę“, - pa-
sakojo filologės išsilavinimą turinti 
K.Tembalatova. „Kareiviai pasakė: 
„Nebijokite, vaikus rasite Achmete.” 
Ir radome.“

Moteris sakė esanti dėkinga ir gru-
zinams, ir kistinams, padėjusiems 
buitiniais rakandais, maistu. 

Netrukus ji ėmėsi rašto mokyti pa-
bėgėlių vaikus, dalyvavo Norvegijos 
tarybos pabėgėlių klausimais orga-
nizuotuose mokymuose, tapo viena 
iš Moterų tarybos kūrėjų. Didžiuo-
damasi M.Tembalatova mums rodė 
knygelę „Moterų teisės pagal Koraną 
ir pagal įstatymą“.

Paklausta, kokio reikšmingumo 
klausimus sprendžia Moterų taryba – 
ar nebus tai tik klausimai, ką gaminti 
pietums – chačapūrius ar chinkalius 
- Kometa buvo santūri: „Žinote, mes 
gyvename pagal Šariatą. Tai reiškia, 
kad vyrai čia gali smurtauti prieš 
žmonas, o iširus šeimai vaikas visuo-
met lieka vyro giminei. Motina net 
negali su vaiku matytis. Mes anali-
zuojame padėtį, kalbamės su Senolių 
taryba, ir būna, kad mums pavyksta 
susitarti. Pasiekti tiek, kad motina gali 
susitikinėti su savo vaiku“.

O jeigu moteris neištikima savo 
vyrui? Užmušate?

„Taip. Užmuša neištikimos moters 
giminės, nes tai negarbė šeimai“, - 
Šariatą komentavo K.Tembalatova. 

O jei vyras neištikimas savo žmo-
nai?

„O... čia visai kas kita...“ , - sušur-
muliavo moterys. Vyras yra vyras...

K.Tembalatova paatviravo, kad jai 
vyrą – pusbrolio draugą – taip pat iš-
rinko šeima. „Aš į jį iki tol žiūrėjau 
kaip į brolį, mylėjau kitą, bet gyvena-
me. Užauginome 4 vaikus. Vyriausia 
dukra Tbilisyje studijuoja politologi-
ją, kita, 16-metė, jau ištekėjusi“, - pa-
sakojo čečėnė. „Jos nepaprastai geras 
vyras“ ,- pritarė kitos moterys.  

„Pas mane taip pat projektas“

Jeigu ne parama, nežinia, kas vyk-
tų slėnyje. Žurnalistams pasklidus 
po gyvenvietę, čečėnės mus tiesiog 
graibstė už rankų – „užeikite, pas 
mane taip pat projektas“. 

Rozeta Oznejeva, kokių penkiasde-
šimties metų čečėnė, yra musulmoniš-
kų kostiumų siuvėja. Siuvyklėlė taip 
pat įrengta europinio projekto lėšo-
mis. Viename „buržujka“ šildomame 
kambarėlyje yra senovinė „Zinger“ 
firmos mašina, pora stalų. Ji, dvi jos 
dukros bei samdyta moteris sako vos 
spėjančios išpildyti aplinkinių gyven-
viečių moterų užsakymus. Medžiagas 
ilgoms suknioms „su gumutėmis“ ant 
rankovių jos perka iš užsienio. „Ko-
kybiškas, geras, turkiškas“, - gyrėsi 
čečėnė. „Tačiau nelabai patogias“, - 
tyliai pakomentavo europietiškai vil-
kinti K.Tembalatova.

Našlė, neseniai palaidojusi vyrą 
R.Oznejeva, sakė turinti 7 vaikus. 
2 dukros baigė medicinos koledžą, 
sūnus – IT specialistas, tačiau įsidar-
binti vaikai neturi galimybių, nes ne-
turi pasų. Kad gautų pasus, jie privalo 
atsisakyti Rusijos pilietybės. „O kaip 
mes atsisakysime Rusijos piliety-
bės, jeigu ten, Čečėnijoje, liko mūsų 
turtas, artimieji? Kas žino, kaip dar 
susiklostys gyvenimas“,- kalbėjo mo-
teris. Dalis jos vaikų gimė Gruzijoje, 
tačiau jie neturi Gruzijos pilietybės. 
„Dvigubą pilietybę pas mus gauna tik 
žymūs sportininkai...“ - ironizavo R. 

Oznejeva ir sakė, kad prie Saakašvi-
lio buvo geriau.

Paklausta, kaip gyvena, moteris 
apsiverkė: „Dirbame nuo 6 ryto iki 
12 vakaro, dar turime gyvulių, bet vos 
išsimaitiname“. Pabėgėlio pašalpa 1 
asmeniui – 45 lariai (apie 17 eurų). Ji 
džiaugėsi, kad šeimai labai pasisekė, 
kad gavo patalpas siuvyklai, nes Dui-
syje trūksta būstų, kur būtų šilta.

Baldai - kaip iš Maskvos salonų

Anzor Gaugargašvili - buvęs poli-
cininkas. Kistinas. Išaugo Čečėnijoje, 
bet kilęs iš Pankisio slėnio. Jis taip pat 
naudojasi Europos parama. Parašęs 
projektą (nepavyko suprasti kokiai 
organizacijai) vyras nusipirko medžio 
apdirbimo stakles ir gamina baldus. 

Apgriuvusiame pastate, kuriame 
sovietiniais laikais galbūt buvo ko-
kia parduotuvė ar kultūros namai, 
A.Gaugargašvili įsistiklino kelių 
kambarių langus ir įsirengė kažką pa-
našaus į parduotuvę –ekspozicijų salę 
– dirbtuves. 

„Gaminu vietiniams baldus“, - sakė 
vyras. Mums lankantis jis montavo 
kriauklę į virtuvinę spintelę. 

Paklaustas, ar gyvenvietėje yra 
vanduo, kistinas patikino, kad yra. 
Lauke, prie daugumos namų. 

Dirbtuvėse stovėjo laminuotų 
plokščių miegamojo komplektas, jau 
paruoštas pardavimui – „Maskvos sa-
lonuose toks kainuotų 2-3 tūkstančius 
dolerių“, - gyrėsi dirbtuvių savininkas 
ir žadėjo vietiniams baldų komplektą 
parduoti pigiau. 

Duisio bendruomenėje veikia ir 
daugiau amatų centrų, kuriuos per-
keltiems čečėnams padėjo sukurti 
Europos fondai: kepyklėlė, vėlimo 
centras. 

Tačiau, kad plušėtų visas kaimas, 
neatrodė.

Straipsnio išleidimas finansuotas 
Europos Sąjungos ir lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų ministeri-
jos Vystomojo bendradarbiavimo ir 
paramos demokratijai programos 
lėšomis. Už šio straipsnio turinį iš-
imtinai atsako Asociacija LITDEA ir 
ši informacija jokiu būdu negali būti 
naudojama Europos Sąjungos nuo-
monei reikšti.

Kometa Tembalatova ir  jos bičiulis menininkas prie Duisio par-
duotuvės. Čečėnas sakė esąs aktorius, nusifilmavęs filme apie 
Čečėnijos - Rusijos karą.

Našlė, siuvyklos savininkė Rozeta Oznejeva nė už ką neatsisa-
kys Rusijos pilietybės. Čečėnijoje gyvena jos motina, sesuo. Ta-
čiau, kaip ji sako, Gruzijoje dabar gyventi saugiau.

Baldų meistras, buvęs policininkas Anzor Gau-
gargašvili gimęs Pankisio slėnyje. Jis kistinas.

Būsimosios Pankisio slėnio verslininkės - jos 
mokosi velti vilną.

Gruzija - pabėgėlių takais
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- Gal primintumėte, kada atvėrė 
duris „Gradiali Anykščiai“, ką siū-
lote anykštėnams ir svečiams?

- Pernai rugpjūčio 21 dieną per iš-
kilmingas atidarymo iškilmes buvo 
pastebėta, kad „Gradiali Anykščiai“ 
taps  tarsi 17–ąja Rubikių ežero ra-
mybės ir harmonijos sala, kurioje 
apsilankę žmonės patirs gyvenimo 
džiaugsmą ir pilnatvę. To ir siekia-
me. Siūlome ramų poilsį, puikų ap-
tarnavimą, skanų maistą bei patogią 
nakvynę Saulės, Vėjo ir Ežero vilų 
šiuolaikiškai įrengtuose jaukiuose 
kambariuose bei apartamentuose. Čia 
puikiausios sąlygos pailsėti, atsipūsti 
nuo didmiesčių triukšmo, surengti 
asmeninę šventę, mokymus ar konfe-
renciją. Svečių apgyvendinimui šiuo 
metu turime 22 kambarius, kitą vasa-
rą turėsime ir kelis naujus namelius 
prie ežero, taip pat konferencijų salę, 
kurioje talpinsime apie 30 žmonių. 

„Gradiali Anykščiai“ kviečia į 
muzikinius vakarus ir šeimų popietes

Kas gali būti nuostabesnio kaip saulėtą ar darganotą, šiltą ar šaltą dieną apsukti ratą aplink Rubikių ežerą ir sustoti pietų ar va-
karienės, ar bent jau puodelio kavos pietiniame ežero pakraštyje, Klykūnų kaime, įsikūrusiame gamtos ir poilsio parke „Gradiali 
Anykščiai“?  Ypač jeigu turite svečių, kurie gal susivilios čia ir atostogas ar savaitgalį praleisti. Puikiai sutvarkyta teritorija ant ežero 
kranto, 3 vilos, restoranas, vaikų žaidimų, krepšinio, tinklinio aikštelės, pirtis  ir vienintelis toks Lietuvoje Kaukių miškas. Čia galima 
klausytis paukščių, o geriant kavą restorane ar terasoje dar ir per laukus šuoliuojančias stirnas ar liuoksintį kiškį pamatysi…

Apie modernų gamtos ir poilsio parką pokalbis su „Gradiali Anykščiai“ vadove Martyna uRBONAVIČIŪTE. 

Restorane galime suruošti šventę iki 
60 žmonių. Mūsų virtuvės darbuoto-
jos maistą ruošia iš šviežių produktų 
su didžiausia meile, todėl ne sykį esa-
me sulaukę gerų atsiliepimų apie ska-
nų mūsų restorane gamintą maistą.  

Laisvalaikiui siūlome pirtį, moder-
nias vaikų žaidimų aikšteles, lauko 
teniso ir krepšinio aikštes, vasarą – 
vandens pramogas, batutus tvenki-
nyje, pasiplaukiojimą valtimis ir van-
dens dviračiais Rubikių ežere. Ežero 
platybės vasarą ir žiemą vilioja žvejus 
mėgėjus.

- Kuo „Gradiali Anykščiai“ išsi-
skiria iš kitų poilsio ir laisvalaikio 
centrų, viešbučių?

- Čia poilsis harmonijoje su savimi 
ir gamta. Šalia gražuolis Rubikių eže-
ras, ryto ar vakarės saulės nutvieksti 
laukai ir vienintelis toks šalyje Kau-
kių miškas. Dažnam mūsų svečiui 
geriant kavą restorane ar terasoje 

nusišypso laimė pamatyti išbėgančių 
stirnų  ar kiškių porelę.

- Paminėjote Kaukių mišką?
- Juo, kaip pavykusiu sumanymu, 

džiaugiamės mes patys, vieninteliu 
tokiu parku Lietuvoje stebisi gamtos 
ir poilsio parko gyventojai ir svečiai. 
Pakalnėje įmirkusį juodalksnių su 
berželiais mišką išraižė žvyruoti ta-
keliai, buvo iškasti keli tvenkinėliai, 
pastatyti tilteliai, apžvalgos bokšte-
liai, į kuriuos labai mėgsta karstytis 
vaikai. Tačiau didžiausia šio miško 
parko puošmena yra šiauliečio liau-
dies meistro Eligijaus Žičkaus sukur-
tos įspūdingos kaukės: Padanginis, 
Kalpokinis, Spalvinis, Veidrodinis ir 
kitos. Kaukių miške įrengtos kelios 
pavėsinės, jose – kepsninės. Beje, 
mums vaikščiojant po Kaukių mišką, 
iš jo išliuoksėjo dvi stirnos.

- Kaukių miškas - tikra atrakcija 
mažiesiems. Tačiau į jį patekti ga-
lima tik per „Gradiali Anykščiai“ 
teritoriją.

- Išties, kito privažiavimo ar priėji-
mo nėra. Tačiau Kaukių miškas skir-
tas ne tik „Gradiali Anykščiai“ gyven-
tojams, bet ir visiems mūsų svečiams. 

Kaukės tikrai įspūdingos, patinka ir 
dideliems, ir mažiems. Visada malo-
niai kviečiame užsukti pasidairyti, o 
apsilankius ir karštos kavos ar arbatos 
puodelį išgerti su gardžiu mūsų resto-
rano desertu. 

- Tikriausiai didžiuojatės gamtos 
ir poilsio parke atostogavusiomis 
Lietuvos įžymybėmis televizijos 
žvaigždėmis?

- Mes džiaugiamės visais mūsų 
svečiais ir visų laukiame sugrįžtančių 
vėl. Ne paslaptis, mus yra aplankę ir 
nemažai žinomų žmonių, tačiau lai-
kydamiesi konfidencialumo neišduo-
sime, kas jie tokie. 

- Vasarą, ypač savaitgaliais, po-
ilsiautojų nestingate. Dabar pats 
niūriausias metų metas su ilgais 
tamsiais vakarais, vos prašviesė-
jančiomis dienomis. Gal galite pa-
siūlyti kuo praskaidrinti tamsiau-
sią metų laikotarpį?

- Žinoma! Kviečiame visus sma-
giai ir linksmai praleisti savaitgalius 
gamtos ir poilsio parke. Šeštadie-
niais nuo 19–os valandos rengiami 
muzikiniai vakarai, kaskart gyvai 
koncertuoja vis kitas atlikėjas ar gru-

pė. O sekmadieniais nuo 11 valan-
dos organizuojame šeimos popietes 
ir laukiame tėvelių su vaikučiais. Iš 
Utenos atvažiuoja animatorė, kuri iš-
moningai įtraukia vaikus ir tėvelius 
į žaidimus. Atvažiuokite, nenusivil-
site!

- Kokie gamtos ir poilsio parko 
„Gradiali Anykščiai“ ateities pla-
nai?

- Gamtos ir poilsio parko darbuo-
tojai  savo darbe turi nusibrėžę tris 
gaires, kurios, mūsų nuomone, yra 
bene svarbiausios pas mus apsisto-
jusiems: pirma  - patogi nakvynė, 
antra – pramogų įvairovė ir trečia – 
kokybiškas ir skanus maistas. Mūsų 
siekis  - augti, plėstis ir tobulėti. Tad, 
kaip minėjau, šalia ežero išdygs dar 
keli nameliai, tad galėsime priimti 
daugiau gyventojų. Taip pat renginių 
salė, kurioje mielai kviesime rengti 
asmenines šventes ar mokymus.

Sumanymų turime ir ateičiai, ga-
lėsime džiuginti ne tik muzikiniais 
vakarais ar šeimų popietėmis savait-
galiais, tačiau taip pat organizuosime 
ir įvairius renginius, į kuriuos būtinai 
ir Jus pakviesime. 

Gamtos ir poilsio parkas GRADIALI ANYKŠČIAI. 
Tel.: +370 614 00090, El. paštas anyksciai@gradiali.com, Klykūnai, Anykščių regioninis parkas.

Darbame: 
I – VII - 9.00-22.00

Poilsiaujantiems „Gradiali Anykščiai“ -  krepšinio, tinklinio, 
vaikų žaidimų aikštelės.  

„Gamtos ir poilsio parkas „Gradiali Anykščiai“ siūlo ramų poilsį, puikų aptarnavimą, skanų maistą ir patogią nakvynę Saulės, Ežero ir Vėjo vilose“, - sako parko vadovė 
Martyna Urbonavičiūtė.

Restorane galima suruošti šventę 60 žmonių. 

Kaukių miške – tvenkinėliai ir tilteliai. 

Kaukių miško gyventojai 
Spalvinis ir Padanginis.

Kartais iš rūko išbėga stirnos...
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 NEMOKAMOS KONSULTACIJOS miško savininkams 
 PERKAME mišką išsikirtimui ir su žeme 
 PERKAME apvalią medieną 
 ATLIEKAME miško kirtimo ir išvežimo paslaugas 
 ATLIEKAME miško priežiūros darbus 
 RENGIAME miškotvarkos projektus

Tel . :  5 -93-93 ,  (8 -698)03584,  J .  B i l iūno g .  22-3  ,  Anykščia i

Renkasi gruodžio 14 dieną 15 valandą adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,cE,D  kA tE GO RI JOs

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta utenoje.

Taikomos Kalėdinės nuolaidos.

įvairūs
Dirbanti, tvarkinga šeima ieško iš-

sinuomoti namą arba namo dalį su 
patogumais Anykščiuose.

Tel. (8-626) 81699.

Reikalingas (-a) ūkininkas ar įmo-
nė įdirbti 2 ha žemės sklypą, iš kurio 
buvo iškirsti krūmai.

Tel. (8-619) 66629.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Parduoda malkas kaladėlėmis (uo-
sis, drebulė, alksnis, beržas), biokurą, 
čipsus. Turi sausuolio. Perka įvairų 
mišką.

Tel. (8-645) 19855.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Veža siuntas, krovinius, auto-
mobilius ir pakeleivius į Airiją, 
Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.
    

Pjauna pavojingus medžius, 
karpo gyvatvores, geni šakas. 
Skaldo malkas. 

Tel. (8-644) 41260.

Kokybiški nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklai. Pristatomieji ka-
minai (dvisieniai). Suteikia ga-
rantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Kaminų dėklai (0,8 mm skar-
da): gamyba, montavimas. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Garantija.

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valo kaminus, mūrija ir skardina 
kaminų galvutes, keičia stogus, 
atlieka įvairius statybos darbus.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-671) 23906.

Kieto kuro katilai. Kaminų įdė-
klai, montavimas. Kaminų valy-
mas. 

Tel. (8-685) 38284.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

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

Tvenkinių kasimas, melioraci-
jos griovių valymas, kiti pana-
šaus pobūdžio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Paruošia laistymo sistemos 
projektą NMA paramai gauti. 
Laistymo ir drėkinimo sistemos 
vaismedžiams, uogynams, dar-
žovėms, šiltnamiams. Kalėdinė 
akcija! Kapiliarinė drėkinimo 
juosta nuo 0,06 Eur/m.

Tel. +37068636095, el. paštas: 
info@laistymas.lt. Jonavos 3, 
Kaunas, www.laistymas.lt 

Ratiniu ekskavatoriumi - krau-
tuvu valo kūdras, kasa, lygina, 
planiruoja sklypus, kelius, įveda, 
pajungia vandentiekį, kanaliza-
ciją.

Tel. (8-670) 12913.

siūlo darbą

Nuo 1998 m .sėkmingai dirbanti 
įmonė perka  buhalterio paslau-
gas. 

Jei  turite buhalterinį išsilavinimą, 
ne mažesnę kaip 2 m. buhalterinę 
darbo patirtį, mokate dirbti su aps-
kaitos programa „Rivilė“, Microsoft 
Office programiniu paketu, kviečia-

me įsilieti į savo gretas . Siekiame, kad pas mus dirbtų žmonės, kurie 
nesitenkina eiliniu rezultatu ir darbščiai bei atsakingai siekia nuolatinio 
tobulėjimo. 

Bendrovė suteikia visas socialines garantijas, karjeros galimybes, 
konkurencingą ir nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. 
Siųskite savo CV adresu: info@zalaarms.lt, tel. +37069914451.

Transporto įmonei reikalingi: autovežių ir vilkikų vairuotojai.
Vairuotojus be patirties apmokome.

Sudarome sąlygas įgyti vairuotojo pažymėjimus  
C, CE kategorijoms.

info@bleiras.lt, (8-698) 00701.

Gerai apmokamas darbas 
sandėliuose pas patikimą darb-
davį Vokietijoje - vienoje didžiau-
sių logistikos įmonių. Suteikiamas 
būstas su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127

Vyrams ir moterims iki 45 m. 
Anglijoje. Kalba nebūtina, apgy-
vendina, į darbą nuveža ir parve-
ža, atlyginimas kas savaitę. 

Tel. +447435387737, el. paštas: 
aurelijus.zalieckas@gmail.com

Ieško elektrikų darbui Vokietijoje. 
Vokiečių kalba būtina. 

Tel. (8-679) 30377.

Branda ir išmintis 
Jums šviesų kelią kloja,
Už nemigo naktis 
Vaikai karštai dėkoja,
Devyniasdešimt metų - ne riba,
Lai aidi senos dainos
Nauja, skambia gaida!

90-mečio proga Marytę MEDEIKIENĘ 
sveikina

 krikšto dukra Angelija

CEREC – tai moderni CAD/ 
CAM sistema, skirta gaminti 
keraminiams įklotams, užklo-
tams, laminatėms, daliniams ir 
visiems vainikėliams tiek prieki-
niams, tiek krūminiams dantims 
atkurti. 

CEREC procedūra buvo sukur-

Estetinis dantų protezavimas su naujausios kartos CEREC 
sistema Panevėžyje 

ta Ciuricho universitete ir odon-
tologijos praktikoje sėkmingai 
naudojama jau nuo 1985 metų, t. 
y. daugiau kaip 25 metus. 

Pasaulyje jau daugiau kaip 
25000 klinikų, daugiau kaip 
50-yje šalių dirba su CEREC 
sistemomis. Tarp jų ir klinika-

Klinika-ligoninė VIVUS SANUS 
Paliūniškio g. 2C, Panevėžys Registruotis 

tel.: 8-45-503646, 8-650-64996 
www.vivussanus.lt 

Aukščiausia kokybė, ilgaamžiškumas, preciziškas tikslumas ir ideali 
estetika – tai naujoji pažeistų dantų atkūrimo sistema CEREC klinikoje-
ligoninėje „Vivus sanus“. 

ligoninė VIVUS SANUS, esanti 
Panevėžyje, Paliūniškio g. 2C. 

Nuo 1985 metų daugiau kaip 
8 milijonai pacientų buvo gydyti 
taikant CEREC procedūrą. Buvo 
pagaminta ir panaudota daugiau 
nei 2 milijonai keramikos restau-
racijų. 

Ilgalaikiai klinikiniai tyrimai 
parodė, jog ilgaamžiškumo po-
žiūriu CEREC restauracijos ti-
krai nenusileidžia aukso pagrindo 
restauracijoms. Neretai, įvertinus 
individualų atvejį, CEREC res-
tauracijos gali duoti net geresnių 
rezultatų nei aukso užpildai. 

DAuGIAu JOKIŲ ĮPRASTI-
NIŲ ATSPAuDŲ, LAIKINŲJŲ 
VAINIKĖLIŲ IR ILGO LAuKI-
MO 

Taikant CEREC gydymo proce-
dūrą: 

• Nereikia įprastinių atspaudų. 
CEREC 3D skenavimo kamera 
nuskaito informaciją apie paruoštą 
dantį vos per keletą sekundžių. To-
dėl nėra būtinybės atlikti nemalonią 
silikoninių atspaudų procedūrą. 

• Nereikia laikinų restauracijų. 

CEREC restauracijos išfrezuojamos 
iš vienalyčio keramikos blokelio vos 
per valandą. Jos iš karto yra tinka-
mos protezuoti. Taigi nereikia ga-
minti laikinųjų užpildų ar vainikėlių. 
Tai reiškia, kad jums pas gydytoją 
užteks apsilankyti vieną kartą. Jums 
nereikės laukti dar keleto dienų, kol 
jūsų restauracija bus užbaigta. 

• Nėra ilgai trunkančių procedūrų. 
Kadangi CEREC restauracijos gali 
būti naudojamos iš karto, jums pa-
kanka pas gydytoją apsilankyti vos 
vieną kartą – ir jau galite džiaugtis 
dantimis, atkurtais būdu, kuris jau 
daugybę kartu įrodė rezultatų ilga-
amžiškumą. 

5 ŽINGSNIAI IKI TOBuLŲ 
DANTŲ 

1. Prieš pradedant gydymą, mes 
informuojame jus apie CEREC pri-
valumus. 

2. Pašalinus pakitusius danties au-
dinius ar seną amalgamos plombą, 
CEREC kamera skenuojame trimatį 
danties vaizdą. 

3. Restauracija modeliuojama CE-
REC kompiuterio ekrane. 

4. CEREC frezavimo įrenginiu iš Užsak. Nr. 1913

keramikos blokelio išfrezuojama rei-
kalinga restauracija. 

5. Išfrezuota ir paruošta restaura-
cija fiksuojama numatytoje vietoje. 

PRIVALuMAI 
Vienas vizitas • 
Nereikia atspaudų • 
Nereikia laikinųjų vainikėlių • 
Bemetalės • 
Itin estetiškos • 
Ilgalaikės • 
Preciziškas tikslumas • 
Kaina ne didesnė nei   • 
protezuojant įprastu būdu 
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parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKuS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

nuo 300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kačius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

UAB „Miškų projektai“ brangiai 
- miškus bei įvairią medieną, že-
mes, pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. 

Tel. (8-650) 16017. 

Skubiai žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha, atsiskaito iškarto. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pa-
matai. Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje 
(su žeme ir išsikirtimui, už suteiktą 
informaciją sumoka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974, 
(8-686) 82976.

Tvarkingą, su visais patogumais 
namą Anykščiuose (100-120 kv.). 
Kaina iki 45 000 eur. Anykščiuose 
būsiu gruodžio 12 d.

Tel. (8-681) 29549.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamąjį turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Žemės ūkio paskirties žemę. 
Domina didesni plotai, gali būti 
su mišku.

Tel. (8-650) 80515.

Padeda parduoti, perka na-
mus, sodybas, žemės, miškų 
sklypus. 

Tel. (8-650) 76223.

Automobiliai, dalys, technika

Seną rusišką motociklą, gali 
būti nevažiuojantis, detales. 

Tel. (8-658) 85411.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, at-
siskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus. 

Tel. (8-601) 53942.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai 

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius au-
ginti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Ūkininkas brangiai - įvairaus 
amžiaus telyčias, karves, bulius 
(labiausiai siūlyti mėsinius galvi-
jus, galimas ir didesnis kiekis).

Tel. (8-614) 35644, 
(8-698) 50818.

Kita

Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.

Bendrovė - grūdus, pupas, žir-
nius.

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

9,11 ha žemės sklypą 
Elmininkuose.

Tel. (8-610) 30379.

Mišką 0,57 ha, dominuoja ber-
žai, Pavyžinčio k. Utenos r., ka-
dastro nr. 8247/004:0380.  

Tel. (8-686) 23411.

Medinį namą su garažu Dariaus 
ir Girėno 21. Kaina 12 000 Eur.

Tel. (8-610) 47635.

Vieno kambario butą Anykščių 
centre. 3 aukštas, pakeisti lan-
gai, durys, be balkono, reika-
lingas remontas. Kaina 10 000 
Eur.

Tel. (8-612) 26224.

Sodą s/b “Šaltupys” (6 arų skly-
pas su nameliu). 16 000 Eur.

Tel. (8-675) 19613.

Kuras

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

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

Anglis 50-200 mm nuo 150 
Eur, durpių briketus nuo 90 Eur, 
pjuvenų briketus nuo 130 Eur. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera 
beržinių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Gali supjaus-
tyti, suskaldyti malkas.

Tel. (8-612) 56929.

Atraižas pakais ir supjautas. 
Malkas kaladėmis ir skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Paršelius, bekonus.
Tel. (8-674) 41305.

Lietuvišką kiaulių skerdieną 
puselėmis 40-70 kg, subproduk-
tus. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Amonio salietrą (16,50 Eur/
maišui), azofoską (20 Eur/mai-
šui), amonio sulfatą (14 Eur/
maišui), kitas trąšas. Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, barstomąsias, bulvių kasa-
mąsias, sodinamąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, 
šnėkus, plūgus „Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

AB „Krekenavos agrofirma“

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

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

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 arba rašykite anyksta@anyksta.lt
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Joana, Žaneta, Gilmintas, Vain-
gedė, Dagmara, Žana.

šiandien

gruodžio 13 d.

gruodžio 14 d.

gruodžio 12 -14 d. jaunatis.

Liucija, Odilija, Kastautas, 
Eiviltė, Otilija, Kastytis.

Alfredas, Fortunatas, Tarvai-
nas, Kintvilė.

oras

+ 3

+ 1

iš arti

Amiliutė Apšiktavirvių kaime

Skelbiame nuotraukų konkurso 
„Mano augintinis“ laimėtojus

Skaitė spaudą ir galvojo,
Kur jinai dar nebuvojo,
Ir iš Vytauto Bagdono
Apie kaimą sužinojo.

Būna Brastos ir karčiai,
Elmininkai ir kušliai,
Bet lig šiolei nesigirdi
kaimas tas - Apšiktavirvių.

Jai vaizduotė įsijungė
Ir visas mintis nurungė -
Ten gyventojai sutūpę
Aplink ilgą virvę grupėm.

Kiek galvojo, kiek godojo,
Nuvažiuot ten sugalvojo,
Bet jos neveža kaimynas,
Sako - tai išsigimimas. 

Panevėžys, Pramonės g. 12, 
tel. 8 612 79008.

Pirmoji vieta ir laikraščio 
„Anykšta“ prenumerata pusmečiui 
atitenka Zitai ir jos katytei Ašarė-
lei.

Antroji vieta ir laikraščio 
„Anykšta“ prenumerata trims mė-
nesiams  skiriama Eglei ir jos avi-
nui Buraškai.

Trečioji vieta ir laikraščio 
„Anykšta“ prenumerata trims mė-
nesiams – Jolantai ir jos augintinei 
kalaitei Taigai „už draugiškumą”.

Konkurso laimėtojus dėl laimėtų 
prizų kviečiame užsukti į laikraš-
čio „Anykšta“ redakciją.

Dėkojame visiems, dalyvavu-
siems konkurse!

-ANYKŠTA

Baigiasi didžiulio skaitytojų 
dėmesio sulaukęs nuotraukų 
konkursas „Mano augintinis“. 
Redakcijos komisija išrinko tris 
nugalėtojus, kuriuos kitąmet 
džiugins laikraščio „Anykšta“ 
prenumerata.

Pirmoji vieta. Antroji vieta. Trečioji vieta.


