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Atverkime gailestingumo vartus... Raimondas GUOBIS

2016-uosius Viešpaties metus 
Katalikų bažnyčia paskelbė 
Dievo Gailestingumo metais, 
skatindama ir kviesdama į 
krikščionių ir visų tautų vie-
nybę, į dvasinį tobulėjimą ir 
gebėjimą atleisti bei gyventi 
krikščioniškoje meilėje bei vie-
nybėje. To siekti kviečiami ir 
viso pasaulio lietuviai, tam savo 
kalėdiniu sveikinimu skatina ir 
mūsiškis, pasaulio lietuvių ka-
talikų sielovados vadovas, pre-
latas Edmundas Putrimas. 

Šio pokalbio įžanga buvo dar 
vasarą, kai dvasininkas lankėsi 
mūsų krašte, o dabar prieš pat 
šventes sulaukiau skambučio iš 
tolimojo Toronto.

Pasaulio lietuvių sielovada besirūpinantis prelatas Edmundas Putrimas pastebi, kad pats Dievas yra 
gailestingumas.

Užauginę 7 dukras 57–ąjį kartą 
Kūčias švęs kartu

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šios Kūčios Viešintų miestelio 
gyventojams Reginai ir Vytau-
tui Pavinkšniams bus 57–osios, 
kurias švenčia kartu. Per Kū-
čias neišpuolė sirgti, patirti ne-
laimių ar gimdyti dukras, kurių 
užaugino septynias. Jeigu jos su 
žentais ir anūkais, proanūkiais 
Kūčių suvažiuotų, gryčioje neiš-
sitektų, stalo neužtektų. Šeimos 
būtų 30 žmonių... 

 Viešintiškiai Regina ir Vytautas Pavinkšniai kartu prie Kūčių 
stalo sės 57-ąjį kartą. 

Autoriaus nuotr.  

Verslumas

Šiandien gera diena. Nors už-
dirbu nedaug, bet grįžau namo 
pilną maišelį nešdamas. 

Žodžiu, einu, matau, kad nu-
mestas bambalis, pakeliu - į 
maišelį, pakelis nuo sulčių – dar 
geriau. 

Papildomai susikroviau net 
krūvelę pernykščių lapų nuo pa-
minklo Laivei.

 O kaip kitaip? Juk šiukšlės 
brangs.   

Linas BITVINSKAS

Rajono Tarybos narė Gabrielė 
Griauzdaitė: „Kaip ir visos  
merginos, noriu būti mylima“

Koncertas. Gruodžio 27 d. (se-
kmadienį) 15 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) koncertas 
„Kalėdinė kelionė aplink pasaulį“ su 
Sauliumi Petreikiu (pasaulio tautų 
pučiamieji instrumentai), Donatu Pe-
treikiu (dvylikastygė gitara, akustinė 
gitara, saksofonas) ir Tadu Dešuku 
(smuikas, mandolina). Bilieto kaina 
suaugusiems 5 Eur, moksleiviams, 
studentams, pensininkams 3 Eur.

Verslas. Anykštėnas verslininkas 
Audrius Mulevičius kartu su kitais 
verslo partneriais įsigijo Anykščių 
Vilniaus gatvėje, šalia prekybos cen-
tro „Norfa“, daugelį metų apleistą 
stovėjusį buvusios pieninės pastatą. 
300 kv.m ploto renovuotas pastatas 
bus pritaikytas viešojo maitinimo, 
prekybos bei apgyvendinimo veiklai.

Atsisveikino. Anykščių kultū-
ros centro kolektyvas atsisveikino 
su darbą paliekančiais ilgamečiais 
sportinių šokių kolektyvo „Verpetas” 
treneriais  Stanislava Bilevičiene ir 
Juozu Pratkeliu. Šiuo metu kultū-
ros centras savo interneto svetainėje 
skelbia ieškantis sportinių šokių ko-
lektyvo vadovo.

Teismai. Anykščių rajono apylin-
kės teismas nagrinėja dvi bylas, ku-
riose atsakovas - statybinė bendrovė 
„Anrestas“, o ieškovas - Anykščių 
rajono savivaldybė. Už užsitęsusią 
J.Biliūno gimnazijos pastato rekons-
trukciją savivaldybė prašo iš „An-
resto“ priteisti 19 tūkst. 780 eurų, už 
Burbiškio grupinio gyvenimo namų 
rekonstrukcijos termino nesilaikymą 
- 15 tūkst. 796 tūkst. eurų.   

Pamaldos. Anykščių šv.Mato baž-
nyčia informuoja, kad gruodžio 24 d. 
Šv. Mišios 8 val. ir 20.30 val. koncer-
tas, 21.00 val. - Bernelių Šv. Mišios., 
gruodžio 25 d. - Šv. Mišios 9 ir 18 val. 
Gruodžio 26 d. - Šv. Mišios  – 11 ir 18 
val. Gruodžio 27 d. - Šv. Mišios - 9, 
11 ir 18 val.

Laikraštis. Kitas laikraščio nu-
meris išeis gruodžio 30 dieną, tre-
čiadienį. 

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

Buvo svarbiausia, kad 
gimtų sveiki

Mano darbo „Anykštos“ pirm-
take „Kolektyvinis darbas“ pra-
džioje, maždaug prieš tris dešimtis 
metų, važiuojant per Viešintas pir-
mininko pavaduotojas pusiau rim-
tai, pusiau juokais parodė į vieną 
trobą, kurios šeimininkai, darbštūs 
žemdirbiai, susilaukė ir augina 
septynias dukras.

Gerėjančio 
gyvenimo iliuzija 
bliūkšta 
procentus
 pavertus į eurus

Su tokiu 
viešinimu 
beglobių gyvūnų 
laukia Brisiaus 
galas

Kelios minutės 
begalinio 
kosmoso...



 

KONKREČIAI 2015 m. gruodžio 23 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Dingo.2015-12-18 apie 15 val. 

30 min. iš namų Anykščiuose, Kur-
klių gatvėje, išėjo 88-erių moteris. 
2015-12-19 apie 6 val. 30 min. mo-

teris atsirado.
Mirtys. 2015-12-19 Anykščių 

rajono policijos komisariate pradė-
tas ikiteisminis tyrimas dėl 52-ejų 
vyriškio, rasto sodyboje Debeikių 

seniūnijoje,  mirties priežasties nu-
statymo. 2015-12-21 Anykščių rajo-
no policijos komisariate pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl 68-erių moters, 
rastos name Debeikių seniūnijoje, 

Čempionate dalyvavo beveik visi 
Lietuvos plaukimo rinktinės nariai, 
išskyrus prieš porą savaičių Natanijo-
je (Izraelis) bronzos medalį iškovoju-
sį anykštėną G.Titenį. Pasak Lietuvos 
rinktinės vyriausiojo trenerio Žilvino 
Ovsiuko, plaukikas jau pradėjo ruoš-
tis Vasaros olimpinių žaidynių star-
tams. „Turime savo planą, šiandien 
pradedame  (pirmadienį, - aut. past.) 
dirbti“, - sakė treneris. 

Šeštadienį panevėžietis Danas 

Giedrius Titenis jau ruošiasi olimpiadai
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienio vakarą Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“ 
pasibaigė tris dienas trukęs atviras 2015 m. Lietuvos plaukimo 
čempionatas, kuriame rungėsi 287 sportininkai iš Lietuvos, La-
tvijos ir Baltarusijos. Čempionate nedalyvavo vienas iš pajėgiau-
sių šalies plaukikų anykštėnas Giedrius Titenis, nes jis po trumpo 
atokvėpio jau pradėjo ruoštis vasaros olimpinėms žaidynėms. 

Panevėžio „Žemynos“ plaukikas Danas Rapšys Anykščių basei-
ne pagerino 400 metrų plaukimo laisvu stiliumi rekordą.  

Autoriaus nuotr.  

Rapšys pagerino 400 metrų laisvu 
stiliumi Lietuvos rekordą, distanciją 
įveikdamas per 3.47,47 min. Jis ir 
dar du panevėžiečiai Lietuvos rink-
tinės nariai Mindaugas Sadauskas ir 
Andrius Šidlauskas buvo pripažinti 
geriausiais šio čempionato plauki-
kais.

Tarp moterų geriausių plaukikių ti-
tulai atiteko baltarusėms. Baltarusijos 
komanda iškovojo daugiausia meda-
lių, po jų - Panevėžio „Žemyna“. 

Posėdžio darbotvarkėje – klausi-
mas dėl prarastų pajamų kompensa-
vimo ir minimalios mėnesinės algos 
didinimo. Šia tema parengta rezoliu-
cija Vyriausybei ir kitoms atsakin-
goms institucijoms.

Posėdyje dalyvavo Seimo nariai 
Sergejus Jovaiša bei Ričardas Sar-
gūnas, taip pat Lietuvos profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė  
Kristina Kurpavičienė.

Susirinkimą pradėjusi K. Kurpa-
vičienė vardijo vieną po kitos šalies 
problemas: Lietuva Europos Sąjun-
goje yra vos 26-oje vietoje tarp 28 

Žurnale spausdinamas Austėjos 
Šmigelskaitės tekstas („Ūkas ir jo šei-
mininkas“) apie policijos pareigūno 
darbą su tarnybiniu šunimi. Pasirodo, 
jog Ūkas yra tikras narkomanų siau-
bas. 

Rubrikoje „Be diktofono“ žurna-
listas Vidmantas Šmigelskas užstojo 
nuo pareigų nušalintą Utenos merą 
(„Lydėsiu Alvydą Katiną į Strasbū-
rą...“). Žurnalistė Elvyra Sabalytė 
tekste „Sandra: “Norėčiau tarnauti 
kariuomenėje“ pasakojo apie 130 

Gerėjančio gyvenimo iliuzija bliūkšta 
procentus pavertus į eurus
Pirmadienį  savivaldybėje posėdžiavo Trišalė taryba. Trišalė taryba - Lietuvos Vyriausybės, darb-

davių ir profesinių sąjungų atstovų bendradarbiavimo forma, kai apsikeičiama nuomonėmis ir ieš-
koma visus tenkinančių sprendimų dėl minimalios algos, darbo laiko keitimo.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

šalių pagal gyventojams mokamą at-
lyginimo dydį, įvedus eurą sumažėjo 
perkamoji galia, kvalifikuoti, moks-
lus universitetuose baigę darbuotojai 
gauna panašius atlyginimus kaip ir 
nekvalifikuota darbo jėga, šalį vis 
labiau kamuoja skurdas.

„Visi klausimai turi ateiti iš apa-
čios“, - apie tai, kodėl į posėdį susi-
rinko Trišalė taryba, kalbėjo „Solida-
rumo“ pirmininkė K.Kurpavičienė.

Visą šią kritiką atremti ir parodyti, 
kad dirba žmonių labui, teko dviem 
seimūnams.

R.Sargūnas į posėdį atėjo pasi-

ruošęs lyg į egzaminą – vieną po 
kito žėrė statistinius duomenis apie 
tai, kaip šalyje pastaraisiais metais 
auga atlyginimai bei kiti rodikliai, 
tačiau jį tuoj pat „į vietą“ pastatė 
Trišalės tarybos pirmininkė Žana 
Loginova.

„Kai kalbame apie procentus, 
atrodo labai daug, o kai procentus 
paverčiame į eurus, labai skurdi 
suma“, - žodžių į vatą nevyniojo 
Ž.Loginova.

Apie tai, kad situacija sudėtinga 
Anykščių rajono savivaldybėje, pa-
sakojo savivaldybės administracijos 

direktorė Veneta Veršulytė.
„Rajono biudžeto dydis jau kele-

tą metų nesikeičia. Auga darbo už-
mokestis biudžetinėse įstaigose, o 
veikloms pajamos mažėja, nes savi-
valdybė papildomų pajamų nesuge-
neruoja ir priversta skolintis“, - sakė 
V.Veršulytė.

Apie tai, kad nėra tvarkos vals-
tybėje, piktinosi Sergejus Jovaiša: 
„Teisėjai atlyginimus pasikėlė. Ir ką 
tu jiems padarysi?“.

Verslininkas Alvydas Bitinas daug 
nekalbėjo ir rėžė: „Visi žiūri tik savo 
kišenės!”.

Nors posėdžio tikslai ir buvo 
kilnūs – atkreipti Seimo, Vyriausy-
bės dėmesį į spręstinas problemas, 
Anykščių rajono dirbančiųjų pro-
fesinės sąjungos pirmininkės Alvy-
dos Verikienės replika apie tai, kaip 
reaguojama į įvairias rezoliucijas, 
pasakė viską. V.Verikienė prisimi-
nė, kad iš vienos ministerijos gavo 
atsakymus, kurie netgi pagal žodžių 
seką nesiskyrė vienas nuo kito, nors 
jau buvo pasikeitę ministrai.

„Atsakymas iš skirtingų Vyriau-
sybių buvo „copy – paste“, - juokėsi 
V.Verikienė.

Posėdžio pabaigoje Ž.Loginova 
informavo, kad jos, kaip Trišalės 
tarybos pirmininkės, kadencija bai-
gėsi. 

Naujuoju jos pirmininku pasiū-
lytas verslininkas, Anykščių rajono 
Garbės pilietis A.Bitinas.

 Trišalės tarybos nariai kalbėjo, kad šiandien rajone skursta ir mokytojai, ir biudžetinių įstaigų 
darbuotojai.

Išleistas naujas  „Aukštaitiško formato“ numeris
Iš spaustuvės parkeliavo paskutinis šių metų žurnalo „Aukš-

taitiškas formatas“ numeris. Šio žurnalo „veidas“ - Anykščių 
policijos komisariato vyresnysis tyrėjas Nerijus Urbonas bei jo 
„bendražygis“ tarnybinis šuo Ūkas. 

centimetrų ūgio uteniškės gyveni-
mą. 

Straipsnis „Medžioklės sezonas 
tęsiasi...“ – ieškojimas priežasčių, 
kodėl nuo pareigų buvo nušalinti net 
du Utenos regiono merai – A.Katinas 
bei Visagino vadovė Dalia Štraupai-
tė, kuriai net laimėjus tiesioginius 
mero rinkimus kelis mėnesius buvo 
draudžiama eiti į savivaldybės pas-
tatą. 

Rašytojas Rimantas Vanagas 
straipsnyje „Dvi spalvos, du broliai 

– ir du pasauliai“ rašo apie Anykščių 
žydus Rudolfą ir Josifą Baranikus, 
likimo mėtytus po pasaulį. 

Raimondo Guobio tekstas „Niūro-
nys: dviejų muziejų kurortinis kaimas“ 
- pasakojimas apie Arklio muziejų bei 
Jono Biliūno tėviškės kaimą. 

Rubrikoje „Kelionė“ Gintarės 
Obelenės įspūdžiai iš Norvegijos 
(‚Šiaurės Norvegija arba vieta, kur 
gali sutikti erelį, elnią ir save“). Į 13 
klausimų šį kartą atsakė Vyriausybės 
atstovas Utenos apskrityje Imantas 
Umbražiūnas, o straipsnelyje „Ligo-
ninės vadovas kalba ne tik medici-
niniais terminais“ pasakojama apie 
Anykščių ligoninės vyriausiojo gydy-
tojo Dalio Vaigino pomėgį – dainą.

„Aukštaitiško formato“ ieškokite 

visose Utenos regiono prekybos vie-
tose. Žurnalas taip pat parduodamas 
Vilniuje, Panevėžyje, Ukmergėje ir 
Kupiškyje. 

-ANYKŠTA    

Pilietybė. Seimas nusprendė, kad 
ypatingai Lietuvai nusipelnę lietuviai 
galės išsaugoti dvigubą pilietybę, o 
netekę Lietuvos pilietybės - ją atgau-
ti. Už tokias Prezidentės pateiktas Pi-
lietybės įstatymo pataisas balsavo 86 
Seimo nariai, prieš - 1, susilaikė - 2. 
Prieš pataisas pasisakė Tėvynės są-
jungos - Lietuvos krikščionių demo-
kratų partijos narys Kęstutis Masiulis. 
Pagal įstatymą, dėl dvigubos pilietės 
suteikimo arba Lietuvos pilietybės at-
statymo spręs Prezidentas, išnagrinė-
jęs asmenų prašymus ir individualias 
kiekvieno atvejo aplinkybes.

Anūkas. Garsiausias Lietuvos 
anūkas Gabrielius Landsbergis pri-
pažino, kad noras užimti postus per 
pažintis yra labai blogas reiškinys. 
Tai - sovietinių laikų atlieka. Artė-
jant šventėms, naujasis konservato-
rių lyderis apžvelgė padėtį Lietuvoje 
ir nustatė, kad mūsų šalyje dar daug 
neteisybės. Gerai gyvena nomenkla-
tūra, o paprastam piliečiui sunku, jei 
jis neturi naudingų pažinčių. 

Tyrimai. Jau sausio 1 d. Lietuvoje 
įsigalios naujasis Biomedicinos ty-
rimų etikos įstatymas, kuris, Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto neetatinės 
ekspertės, Mykolo Romerio univer-
siteto Teisės fakulteto Bioteisės kate-
dros docentės Agnės Širinskienės tei-
gimu, prieštarauja Konstitucijai. Mat 
jis leidžia tam tikrais atvejais pradėti 
biomedicininius tyrimus su žmonė-
mis be jų ar jų artimųjų sutikimo: pa-
vyzdžiui, jei žmogus kritinės būklės 
ar kitos sveikatos būklės, dėl kurios 
reikalinga būtinoji pagalba. 

Pasikeitė. Kauno pareigūnai vaiz-
džiai pastebi, kad anksčiau susišau-
dymais ir sprogdinimais garsėjusių 
gaujų nariai dabar labiau rūpinasi 
neteisėtomis ūkinės-finansinės vei-
klos schemomis. Prokuratūra viena iš 
institucijų, kovojanti su šešėline eko-
nomika. Šiemet Kauno pareigūnai 
surengė ne vieną sėkmingą operaciją, 
kai buvo sutramdytos gaujos, dispo-
navusios milijonais eurų. 

Kalėdos. Beveik tūkstantis nebe 
pirmą kartą teistų vyrų Marijampolės 
pataisos namuose jau pasirengė Ka-
lėdoms. Nuteistieji šventėms išradin-
gai papuošė gyvenamąsias patalpas 
ir kiemelius, rašo “Lietuvos rytas”. 
Bene labiausiai vertinimo komisiją 
nustebino iš Šilutės kilusio Andriaus 
B. padaryta prakartėlė, kurioje visos 
figūros - žmogaus dydžio. Kiti savo 
patalpose apgyvendino žmogaus dy-
džio Kalėdų Senelį. Jis aprengtas tra-
diciniais Kalėdų Senelio drabužiais, 
ir, sėdėdamas prie pat gyvenamųjų 
patalpų durų, pasitinka kiekvieną 
įeinantį. Gražiausiai savo patalpas 
papuošę nuteistieji sulaukė saldžių 
apdovanojimų - nugalėtojams buvo 
išdalinta 10 tortų. 

Gamyba. Muitinės kriminalinės 
tarnybos (MKT) ir Lietuvos krimi-
nalinės policijos biuro (LKPB) pa-
reigūnai, bendradarbiaudami su Klai-
pėdos apygardos prokuratūra, Šiaulių 
rajone, Bubių kaime, aptiko nelegalų 
buitinės chemijos gamybos fabriką. 
Pirminiais duomenimis, čia buvo ma-
siškai falsifikuojama žinomų pasaulio 
kompanijų produkcija „Ariel”, „Le-
nor”, „Vanish”, „Fairy” ir kita. Buiti-
nės chemijos falsifikatų rasta ir kelių 
bendrovių sandėliuose Šiaulių mies-
te. Fabrike ir sandėliuose pareigūnai 
rado beveik 150 tonų žaliavos ar iš 
jos pagamintų produktų, kurių bendra 
vertė - apie 300 tūkstančių eurų. 

Parengta pagal 
ElTA informaciją

mirties priežasties nustatymo.
Muštynės. 2015-12-17, apie 23 

val. 50 min., kavinėje Andrioniškio 
seniūnijoje  buvo sumuštas 42-ejų 
vyras.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar Jūsų 
negąsdina rajono 
gyventojų 
senėjimas? 

Pamatytas vaizdas atėmė žadą

Šimonių girios apsuptoje sodyboje 
žmonių nebuvo. Savanorė „Anykštai“ 
pasakojo radusi tik pririštą šunį bei dar 
vieną palaidą šunelį ir katiną. Gyvūnai 
buvo išalkę ir paduotą maistą ryte rijo. 
Išvydus pririštą šunį, savanorei užėmė 
žadą. Iš tiesų ant jo kaklo žiojėjo apie 
30 centimetrų pločio žaizda, gyvūnas 
gyvas puvo.

Netrukus buvo iškviesta policija, 
Anykščių valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos atstovas bei Andrio-
niškio seniūnijos specialistai. Šie ap-
gailestavo, kad apie tai nebuvo jiems 
pranešta ir pažadėjo pasirūpinti liku-
siais gyvūnėliais. Sodybos savininkai 
buvo išvykę dirbti į užsienį, o paliktas 
jos prižiūrėti žmogus gyvūno visai ne-
prižiūrėjo. Dėl šio įvykio bus pradėta 
administracinė teisena dėl netinkamo 
elgesio su gyvūnais.

Išgelbėtas šunelis yra apie 3 metų 
amžiaus. Jis buvo nuvežus į Panevėžio 
Rožyno kliniką, veterinarijos gydyto-
jas Povilas Liekis jam atliko sudėtingą 
operaciją -  buvo išvalytos gilios bai-
sios žaizdos, nustatyta, kad jam prasi-
dėjusi dehidratacija, jis išsekęs, dėl to 
pažeisti ir vidaus organai.

Nelaimėlis sulaukė didžiulės 
paramos

Iš Andrioniškio seniūnijos Sedeikių 
kaimo į Biržų gyvūnų globos namus 
išvežtas šeimininkų neprižiūrėtas ir 
kankintas šuo sveiksta ir į buvusius 
namus tikrai nebesugrįš.

Biržų gyvūnų globos namų direk-
torė Anželika Jaškuvienė „Anykštai“ 
sakė, kad „sedeikiškis“ dabar jaučia-
si gerai, sugijo didžiulės ant gyvūno 
kūno buvusios žaizdos.

„Jis labai protingas. Jau antrą dieną 
ėmė loti ant svetimų žmonių. Susidarė 
toks įspūdis, kad jam niekada neteko 
matyti net kaulo“, - apie šunelį pasa-
kojo naujoji jos šeimininkė.

Paklausta, ar šuns nežadama grąžin-
ti šeimininkams, gyvūnų globos namų 
direktorė A.Jaškuvienė apie tai net ne-
norėjo girdėti. „Juokaujate? Negrąžin-

Su tokiu viešinimu beglobių 
gyvūnų laukia Brisiaus galas

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Atokioje miško sodyboje Andrioniškio seniūnijos Sedeikių kaime 
į Anykščių rajoną važinėjantis dirbti biržietis prie vienos sodybos 
išvydo sukrečiantį vaizdą. „Ant šuns kaklo esanti virvė įaugusi į jo 
kūną ir iš atviros žaizdos teka pūliai. Jis pats pririštas ant aukštai 
pakabinto trumpo pavadžio ir gali tupėti tik ant būdos“, - Biržų 
gyvūnų globos namams pranešė vyras. 

Išgirdusi tokią sukrečiančią žinią, šių gyvūnų globos namų sa-
vanorė neliko abejinga pagalbos šauksmui ir jau po kelių valandų 
atsidūrė įvykio vietoje.

sime. Ar čia šuns šeimininkai, jei taip 
su juo elgėsi? Ar jis būtų gydomas? 
Net nesikreipė į mus, nesiteiravo, kaip 
jų augintinis jaučiasi“, - sakė „sedei-
kiškio“ naujoji globėja.

Biržų gyvūnų globos namams ir 
„Anykštai“ paviešinus informaciją 
apie tai, kad nukentėjusiam šuniui rei-
kalinga finansinė žmonių parama, anot 
A.Jaškuvienės, žmonės paaukojo apie 
300 eurų.

Seniūnė neprižiūrimus  
gyvūnus lankė tris kartus

Biržų gyvūnų globos namų sava-
noriai „Anykštos“ prašė pasidomėti, 
koks tolimesnis sodyboje Sedeikiuose 
likusio šunelio ir katino likimas.

Redakcijai susisiekus su Andrioniš-
kio seniūne Laima Repečkiene, ši ti-
kino, kad vien pati minėtoje sodyboje 
lankėsi net tris kartus. Dabar  sodybos 
šeimininkai sugrįžo iš užsienio, todėl, 
seniūnės tikinimu, likusiais gyvūnais 
bus pasirūpinta.

Gyvūnų  globos namai bus

Šiam ir kitiems beglobiams gyvū-
nams buvo galima padėti operatyviau, 
tačiau Anykščių rajone iki šiol nėra 
gyvūnų globos namų. Prieš porą metų 
tokio pobūdžio įstaigą buvo planuota 
atidaryti Anykščių seniūnijos Naujųjų 
Elmininkų kaime, jiems buvo sugal-
votas pavadinimas „Imk leteną“, ta-
čiau vėliau andrioniškietė Raimonda 
Kulionienė tokių savo planų atsisakė. 
Kalbama, kad moteris nesulaukė savi-
valdybės palaikymo.

Praėjusią savaitę Anykščių rajono 
savivaldybė pranešė, kad Anykščiuo-
se vis dėlto bus įsteigti gyvūnų globos 
namai. Tai paaiškėjo po to, kai lapkritį 
savivaldybėje įvyko antrasis Beglobių 
gyvūnų priežiūros paslaugų viešasis 
pirkimas (pirmasis viešasis pirkimas 
neįvyko, nes neatsirado norinčiųjų 
tokią paslaugą teikti, - red. pastaba).
Savivaldybės administracija sudarė 
sutartį su Panvėžio gyvūnų globos 
draugija.

Gyvūnų globos namus planuojama 
atidaryti Anykščiuose, Gegužės gatvės 
49-uoju numeriu pažymėtame pastate. 
Šiuo metu yra tvarkomi žemės ir pas-
tato dokumentai.

Iš Anykščių rajono beglobių 
gyvūnų nesulaukia

Panevėžio gyvūnų globos draugijos 
vadovė Rūta Liberienė „Anykštai“ 
pasakojo, kad teikti gyvūnų globos 
paslaugą Anykščių rajone sulaukusi iš 
rajono valdžios.

„Su mero pavaduotoju ir vienu se-
niūnu kalbėjomės, tai jie sakė, kad 
labai didžiulio poreikio šiai paslau-
gai Anykščių rajone nėra“, - sakė 
R.Liberienė.

Su Anykščių rajono savivaldybe 
Panevėžio gyvūnų globos draugija su-
tarė, kad per metus už beglobių gyvū-
nų priežiūrą gaus 3000 eurų.

R.Liberienė sakė, kad beglobių gy-
vūnų priežiūros paslauga Anykščių 
rajonui jau yra teikiama mėnesį.

„Savanoriai stebisi: „O kur Anykš-
čių beglobiai šunys?“ Dar nė vieno 
negavome“, - atviravo pašnekovė, 
pridurdama, kad Panevėžio gyvūnų 
globos draugijos kontaktus prižadėju-
si viešinti savivaldybė. Deja, kol kas 
jokios informacijos apie tai Anykščių 
viešojoje erdvėje nematyti... Jokios 
informacijos gyventojams, kur kreip-
tis, radus beglobį gyvūną, neskelbia ir 
Anykščių rajono savivaldybė, nors ši 
paslauga jau teikiama visą mėnesį.

Šiuo metu Panevėžio gyvūnų globos 
draugijoje gyvena 67 šunys ir 32 katės.
„Krūvis yra beprotiškas“, - prisipažino 
pašnekovė, tikinti, kad gyvūnų globos 
namai Anykščiuose duris atvers jau kitų 
metų pavasarį. Į pagalbą prižiūrint likimo 
nuskriaustus mažuosius žmonių draugus 
ruošiamasi kviestis ir savanorius.

Simona PUŠINSKAITĖ, Vil-
niuje gyvenanti anykštėnė:

- Aš kaip tik manau, kad Anykš-
čiai jaunėja ir netikiu statistika, 
kad Anykščių rajonas, juo labiau 
Anykščių miestas, priskiriamas 
vienam iš demografiškai seniau-
sių Lietuvoje. Anykščiuose matau 
daug jaunų žmonių, kurie į gim-
tuosius Anykščius sugrįžta, statosi 
namus, augina vaikus. Manau, 
viskas tik geryn. Prieš devynerius 
metus situacija buvo gerokai blo-
gesnė. Dabar Anykščiai - gražus ir 
patrauklus miestas, kuriame dau-
giau verslių jaunų žmonių.

Algis KIŠKIS, Anykščių miesto 
gyventojas:

- Nieko gero. Aš senėju ir visi 
senėja, o Anykščių jaunimas - sos-
tinėje arba užsienyje, tik vienas 
kitas gudrus čia pasilikęs. Beje, 
darbo gal ir yra, tik reikia, kad už 
darbą normaliai mokėtų. Dirbk ne-
dirbęs – minimumas ir viskas.

Stasys SIAURUSAITIS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Sunku pasakyti, nors, manau, 
situacija nėra gera. Matyt, jauni-
mas neturi ką čia veikti. Jei atsiras-
tų nors kokia pramonės įmonė, gal 
tai skatintų pasilikti Anykščiuose 
jaunus žmones? Iš turizmo nepra-
gyvensime. Gal anykštėnai nėra 
verslūs? Tai pasijuto atidarius Lajų 
taką. 

Anykščių ligoninės anesteziologijos - reanimacijos sky-
riaus vedėjui V. JANUŠKAI, gydytojai A. LAPINSKIENEI, vi-
daus ligų skyriaus gydytojai V. KLIMKEVIČIENEI, skyriaus 
vedėjui R. LAPINSKUI, slaugytojoms V. BAGDONIENEI, D. 
RUDINSKAITEI, A. KIŠKUVIENEI

Dėkoju Jums ir Jūsų ligoninės personalui už suteiktą ope-
ratyvią pagalbą, atsidavimą savo profesijai ir linkiu Jums kuo 
geriausios sveikatos, kloties ir sėkmės.

Pagarbiai,
P. VILNONIS

Iš Andrioniškio seniūnijos Sedeikių kaimo į Biržų gyvūnų globos 
namus išvežtam šuniui geraširdžiai žmonės paaukojo 300 eurų.

Klastingas planas? 
Konkurentams vandenį 
išleisite?

Žilvinas OVSIUKAS, Lietu-
vos plaukimo rinktinės vyriau-
siasis treneris, apie tai, kodėl 
Giedrius Titenis nedalyvavo 
Lietuvos čempionate: 

„Turime savo planą, šiandien 
pradedame dirbti”.

O viršūnėms ne dzin?

Kristina KURPAVIČIENĖ, 
profesinių sąjungų „Solidoru-
mas“ pirmininkė, apie tai, kodėl 
į posėdį susirinko Trišalė tary-
ba:  

„Visi klausimai turi ateiti iš 
apačios.“

Kaip nulį bedaugintum, 
išeina tas pats

Žana LOGINOVA, Anykščių 
trišalės tarybos pirmininkė, apie 
augančius atlyginimus:

„Kai kalbame apie procentus, 
atrodo labai daug, o kai procen-
tus paverčiame į eurus, labai 
skurdi suma.”

Pala, pala, kas ten mūsų 
valstybę valdo?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie algų didėjimą:

 „Teisėjai atlyginimus pasikė-
lė. Ir ką tu jiems padarysi?“

Baikit. Kai kas seniai 
svetimas kišenes krausto

Alvydas BITINAS, verslinin-
kas, apie algas: 

„Visi žiūri tik savo kišenės.“

Na, taip. Geros jachtos 
per metus nesudroši

Gabrielė GRIAUZDAITĖ, 
Anykščių rajono tarybos narė, 
apie kokybiškus daiktus: 

„Tikrai vertinu kokybiškus 
daiktus, kurie tau tarnaus ne vie-
nerius metus.“

Žodžiu, tautosaka netikit?

Gabrielė GRIAUZDAITĖ, 
apie eksperimentus su plaukais: 

„Galbūt kai kam atrodau išsi-
šokėlė dėl to ar nerimta, tačiau 
aš visada turiu kontraargumen-
tą, jog plaukų spalva nepakeičia 
mano smegenų tūrio.”

Veterinarai sutvarkė 30 cen-
timetrų dydžio žaizdą ant 
šuns kaklo. 
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rievės

 „Vyrui labai labai reikėjo sū-
naus, vylėsi sulauksiąs, tačiau yra 
kaip yra“, - pašmaikštavo pava-
duotojas. Norėjau kada nors tokią 
neeilinę šeimą aplankyti, tačiau 
kažkodėl ją prisiminiau būtent tik 
prieš šias Kalėdas.  

„Nieko panašaus nebuvo. Vi-
sada su nerimu laukdavome, kas 
gims, ir didžiausia svajonė buvo, 
kad gimtų sveiki vaikai, - juokėsi 
aštuoniasdešimt penktąjį gimtadie-
nį atšventęs V.Pavinkšnis, jam an-
trino devyneriais metais jaunesnė 
Regina. – Kas be ko, miestelio vy-
rai kartais per dantį patraukdavo“. 
Jų jaunystės metais echoskopų 
nebuvo, taigi, kas gims, telikdavo 
spėlioti ir laukti. Na, nebent kaimo 
žiniuonėmis pasikliauti. 

Pasak R.Pavinkšnienės, spė-
lionėms ir laiko nebuvo. Darbas, 
sunkus darbas kolūkyje ir namuo-
se. Juk vaikus reikėjo pamaitinti, 
aprengti, į mokslus leisti. 

Sodybą nupirko 
profesorius Saulius Sondeckis

R.Pavinkšnienės  gimtinė - Ra-
muldavos girios apsuptas Magylų 
kaimas. Žemės nederlingos, tad 
visais laikais žmonės čia vos galą 
su galu sudurdavo. Grybaudavo, 
uogaudavo. Moteris prisimena, 

Užauginę 7 dukras 57–ąjį kartą 
Kūčias švęs kartu

balana pašviesdavusi savo siuvėjai 
mamai. Šeima net šulinio neturėjo. 
Vandenį nešė iš beveik už šimto 
metrų sruvenančios Šventosios. 
Kai užpustydavo, iki upės prakas-
davo takelį. O vandens prinešti rei-
kėjo ir gyvuliams. 

Kadais Smolinos, Magylų, Ber-
žoniškio kaimai ne tokie ir maži 
buvę, tik vėliau viskas mišku ap-
ėjo. „Inkūnų bažnyčioj jaunimas 
susitikdavo, sutardavo kuriam kai-
me pas ką vakaros. Pėsti, geriausiu 
atveju su dviračiais, atokiausius 
kaimus pasiekdavo. Taip susimy-
lėjo Regina su Vytautu iš gretimo 
Beržoniškio kaimo, sukūrė šeimą.  

Buvusiame Puškino kolūkyje 
už darbadienius mokėjo kapeikas. 
„Kai dirbau laiškininke ir Inkūnų 
klebonui nunešdavau spaudą, tai 
jis man rublį duodavo, sakydamas, 
kad nieko neuždirbi, sunkiai gyve-
nat“, - prisiminė R.Pavinkšnienė. 
Viena po kitos gimė mergaitės ir 
šeimai neliko nieko kito, kaip ieš-
koti, kur geriau. Iš Magylų išva-
žiavo septyniese, dvi mergaitės jau 
gimė Viešintų krašte. 

Sodybą pardavė. Joje dabar šei-
mininkauja Lietuvos garsenybė, 
profesorius, dirigentas, orkestrų 
vadovas Saulius Sondeckis. „Mūsų 
sodyba buvo gražioj vietoj, - pri-
simena R.Pavinkšnienė. – Vaikai 
kartais papriekaištauja, kam ją 

pardavėme. Mums ir patiems gai-
la, tačiau ką padarysi. Vasaromis 
į tuos kraštus nuvažiuojame gry-
bauti, uogauti. Ten visi takeliai iš 
vaikystės žinomi, bet vieną kartą 
pasiklydau.“

Keldavosi 3 valandą ryto

Ne pyragai laukė ir Viešinto-
se. „Šeima jūsų didelė, kaip tik 
fermoj reikia žmonių, ir uždarbis 
neblogas“, - pasiūlė zootechnikas. 
“Prižiūrėjom 30 telyčių. Šėrėm, 
girdėm, perkeldavom. Jas rišda-
vo, ne taip kaip dabar palaidas lai-
ko. Reikėdavo perkelti keliskart 
per dieną. Kai kaldavom kuolą į 
perdžiūvusią žemę, net kibirkš-
tys lėkdavo. Kai pastatė karvių 
kompleksą, melžiau karves, vyras 
prižiūrėjo pieno linijas, - pasako-
jo R.Pavinkšnienė. – Dirbom kaip 
katorgoj. Sakau, kam į kalėjimą 
prasikaltusius kišti, padirbtų fer-
moj, kaip mes dirbom. Tik dabar 
niekas sunkiai dirbt nenori. Daug 
kas mano, kad kolūkiečiai be sai-
ko gerdavo. Tai visai netinka bu-
vusio, dabar griuvėsiais virtusio 
karvių komplekso, dirbantiesiems. 
Niekas negerdavo, nebent per 
šventes taurelę kitą. Buvo draus-
mė, tačiau jau buvo ir žmoniški 
tualetai, dušai, poilsio kambarys. 
Išsivirdavom kavos, prisėsdavom 

atsipūsti. Pareini namo, o čia vai-
kai, daržai ir nuosavi gyvuliai. 
Priguli, o trečią ryto jau reikia kel-
tis. Ir taip kasdien. Sakau, dirbom 
kaip katorgoj. Mažajai tebuvo du 
mėnesiai. Atėjo zootechnikas ir 
sako: „Arba eik melžt, arba karvių 
grupę kitai atiduosiu“. Nuėjau. 
Namuose padėjo suktis mama, 
paaugusios mergaitės. Joms nieko 
nereiškė pamelžti karves, padėda-
vo net fermoj. Viena tai ieškodavo 
karvės su kuo didesniu tešmeniu, 
nors ją pamelžti būdavo sunkiau, 
gi jaunėlė, prisimenu, prie ežero 
karvę pamelžusi keliskart pieną 
vasarotojams atidavė... Visa laimė 
į pensiją dar išėjau 50-ies sulauku-
si. Kitaip neilgai būčiau tvėrusi“. 

Iš trylikos anūkų - 
dešimt vaikinų

Pasiteiravau R. ir V. Pavinkšnių, 
kur ir ką veikia jų dukros, kiek 
anūkų, o gal ir proanūkių jiedu 
susilaukė. „Ačiū Dievui, galima 
sakyti, visa mūsų šeima Lietuvoj. 
Dukros jau seniai susikūrė šei-
mas, užaugino ar dar augina savo 
vaikus. Rita gyvena su mumis. Su  
Bikuvoj dirbančiu žentu Petru Dol-
mantu užaugino Lauryną ir Mantą. 
Viešintose pasiliko vyriausia Dan-
guolė. Ada gyvena ir dirba Kaune, 
Vilė ir Birutė - Vilniuje, prie meno 
linkusi Vitalija gyvena ir dirba 
Anykščiuose, o Lina - Pasvalio ra-
jone“ – vardino 13 anūkų, iš kurių 

10 vaikinų ir trys panelės bei dvy-
nukų proanūkių susilaukę R. ir V. 
Pavinkšniai. Iš visos šios gausios 
šeimynos vienintelis anūkas išva-
žiavęs ir dirba Anglijoj. 

„Rodos, ir vargo nebuvo...“

Šie žodžiai R. ir V. Pavinkšniams 
išsprūdo sušnekus apie ilgą ir gra-
žų, nors sunkų, judviejų gyvenimo 
kelią. Prieš septynerius metus, pa-
vasarį, jie atšventė auksines ves-
tuves. Prieš 57 metus jie tuokėsi 
Inkūnų bažnyčioje. Į bažnyčią va-
žiavo „gruzoviku“. Jaunoji sėdėjo 
kabinoje, o jaunikis „gruzoviko“ 
kėbule. Per auksines vestuves su 
gausia palyda važiavo į Anykščių 
šv.Mato bažnyčią, kur santuokos 
sutvirtinimo sakramentą suteikė 
klebonas Stanislovas Krumpliaus-
kas. Šventei V.Pavinkšnis pastatė 
namelį kieme, troboj tokiai gausiai 
šeimynai nebūtų buvę kur stalą iš-
tiesti. 

„Metų gilumą lietė Jūs rankos 
lyg širdį... Mes lyg medžiai užau-
gom tų rankų liesti“, - šie žodžiai, 
dukrų išrašyti ir įrėminti, kartu su 
įamžintomis reikšmingiausiomis 
tėvų gyvenimo akimirkomis R. ir V. 
Pavinkšnius lydi nuo auksinių ves-
tuvių, jų negalima nepastebėti užsu-
kus į šiuos namus. Darnoj, santarvėj 
užaugintos septynios dukros ir, kaip 
sako senoliai, pažvelgę atgalios:  
„Rodos, ir vargo nebuvo...“. Vargą 
įveikti padėjo meilė. Jau 57-ąjį kar-
tą jiedu kartu sės prie Kūčių stalo 
ir prisimena, kad šios šventos tradi-
cijos nesutrukdė ligos, išsiskyrimai 
ar pykčiai. „Ir gimdyti per Kalėdas 
neteko“, - juokėsi R.Pavinkšnienė. 
– Duos Dievas, deimantinių vestu-
vių sulauksime. Kiek čia beliko? 

Prieš 7 metus su dukromis per auksines vestuves. (Nuotr. iš asmeninio albumo) 

(Atkelta iš 1 p.)

Gražina ŠMIGElSkIENĖ
 
Neuždengtų langų stikluose 

atsispindės žvakės ir eglutės 
girliandos. Po geltona lempa 
už apvalaus stalo sėdės šeima – 
tėtis, mama, kelios tetos ir dėdė. 
Senelis laikys rankose atverstą 
knygą – gal melsis, o gal skaitys 
pasaką, o dvi mergytės raudo-
nomis suknelėmis sūpuos lėles... 
Pro šalį einantis vienišas žmogus 
tik akimirkai išdrįs stabtelėti 
atsigert svetimos laimės. Nes lan-

gas, kaip sakiau, bus neuždeng-
tas. Tiesa, ant stalo bus padėta 
obuolių...

Arba... 
Įžangos į didžiosios paslapties 

naktį raudonos rogės neš užsnig-
tu keliu per apšerkšnijusį mišką 
į seną dvarą, kurio didžiojoj 
menėj aplink 
žėruojančią 
eglutę su 
aukso žvaigž-
de viršūnėje 
skleisis pokylis 
- būriuosis dekoltuotos damos, 
elegantiškai viskio taurėmis 
skambčios vyrai, o juodaskvernis 
orkestras derins stygas giesmei 
„Tylią naktį...“

O gal...
Prosenelės austa staltiesė, nors 

kruopščiai skalbta ir lyginta, 
bus kiek dėmėta nuo metų metais 
ant jos išliejamo silkių padažo 
ir oranžiniai vaisiai dar labiau 
išryškins jos senatvę. kadaise 
nepaprasto aukštumo lubos, kry-
žiumi padalinti langai, atrodys 

nusileidę ir sumažėję. O stalas 
atvirkščiai – kėpsos ilgas, didžiu-
lis, tarsi kokia šarvojimo lenta. 
kažkas primins, kad anksčiau 
reikėdavę neštis iš virtuvės tabu-
retes, kad visi prie stalo sutilp-
tų... Motina padės tuščią lėkštelę 
ir išvardins šiuose namuose mi-

rusių vardus. 
Mirusiųjų 
vardų skam-
besys įstrigs 
kažkur ausyse, 
kaip įstringa 

hitai, ir bus nesmagu traukti iš 
po staltiesės šiaudą, kad pasiti-
krintum, kaip ilgai liko gyventi...

Švenčių scenarijus galiu tęsti 
be galo.

Gausiai dekoruoti kalėdiniai 
pokyliai - kaip iš amerikietiškų 
filmų, kur šeima šoka ir dainuoja 
apie eglę, keičiasi blizgiomis 
dovanomis, mėtosi sniegu, valgo 
keptą antį, užsikąsdami imbie-
riniais meduoliais – ir jiems 
gera drauge, linksma -  niekas 
nezirzia dėl užvakar gauto blogo 

pažymio, tekančio vonios čiaupo, 
tėtė sako komplimentus mamai... 
Asketiškos kūčios su dvylika 
prėskų valgių senelių gryčiukėse, 
kur paskubom pasidalinę plotkelę 
vaikai ir anūkai apgaili, kad 
nyksta tradicija dažniau pabūti 
kartu, bet vis tiek skuba namo 
prie televizoriaus... kalėdos, ku-
rioms bilietus emigrantai iš Nor-
vegijos fabrikų ir Anglijos fermų 
užsisako dar rudenį... Vienišos 
kalėdos, kai Carito dovanėlę 
atneša socialinė darbuotoja ar 
savanorė mokinukė... Išvargusios 
kalėdos, kai dukrai pėdkelnes, 
o sūnui šlepetes, nes viskas taip 
brangu, taip brangu, po eglute 
stebuklų naktį padeda našlė ar 
bedarbiai... Vilties kalėdos, ku-
rias švenčia ką tik susituokę...

Angelai šią ilgiausią metų 
naktį sako vaikšto aplink namus, 
prisispaudę sparnus po sunkiais 
apsiaustais, kad nesimatytų, 
klausosi priglaudę ausis prie 
durų žmonių maldų, kad jas 
perduotų Dievui...

Tačiau prašymų tiek daug, 
kad angelai juos užmiršta, 
supainioja namo grįždami... 
Todėl kiekviename name, kie-
kviename bažnytkaimyje vienu 
metu pildosi skirtingi kalėdi-
niai scenarijai: vieni jaukūs ir 
jautrūs, kiti šiurpiai nelaimingi, 
treti, regis, visko pertekę, bet 
vieniši. kiekvienas iš scenarijų 
galėtų būti idėja kino filmui. 
kiekvienas  scenarijus, net jeigu 
jame būtų ir vienas vienintelis 
veikėjas - kokia susitraukusi 
bobučiukė, stiprus vyras ar 
mažas vaikas, aprėptų esminius 
gyvenimo dalykus ir  liudytų tą 
patį – senas ar jaunas, stiprus 
ar silpnas, turtingas ar elgeta 
giliai širdyje ilgisi ir trokšta tų 
pačių dalykų - meilės, bendrumo 
su kitais žmonėmis, švelnumo, 
užuojautos... 

Man visuomet atrodo, kad ka-
lėdos yra tarsi pavadinimas virš 
straipsnio, kuriame pasakojama 
apie tai, ką žmogus šiai dienai 
užgyveno.

...prašymų tiek daug, kad 
angelai juos užmiršta, su-
painioja namo grįždami... 
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 OŽIARAGIS
(gruodžio 22d. – sausio 20d.) Žemės ženklas, globojamas Sa-

turno. Saturno įtaka pasireiškia tuo, kad šio ženklo žmonės itin 
atsargūs, besiremiantys logika. Ožiaragis kaip drąsus kalnų gy-
vūnas lipa aukštai, nugalėdamas visas kliūtis. Jis praktiškas, tau-
pus, rūpestingas, punktualus. Pašaliniai jį gali apkaltinti atšiau-
rumu, tačiau jis dažniausiai tik nerodo savo jausmų. Ožiaragiai 
paprasti, sąžiningi, ištikimi ir patikimi.

Po šiuo ženklu gimė R.Tuminas, Žana D’Ark, Monteskjė, ma-
dam de Pompadur, Moljeras, R.Kiplingas, A. Mickevičius.

- Ožiaragiai mėgsta galią, pa-
garbą ir valdžią. Jie konservaty-
vūs.

- Nepaneigsiu, jog mėgstu dė-
mesį, pagarbą ir pati esu ganėtinai 
valdinga asmenybė. Mano nuomo-
ne, pagarba turi būti pelnyta – už 
atliktus darbus, iniciatyvas, kurie 

Rajono Tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė: 
„Kaip ir visos merginos, noriu būti mylima“

Rajono Tarybos narė nuo Konservatorių partijos, Anykščių kultū-
ros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Gabrielė GRIAUZDAITĖ 
gruodžio 22-ąją atšventė 25-ąjį gimtadienį. Po Ožiaragio ženklu gi-
musi Anykščių šv.Mato bažnyčios vargonininko Rimvydo Griauzdės 
dukra prisipažįsta gyvenime besivadovaujanti krikščioniškomis ver-
tybėmis, o bažnyčia jos gyvenime užima itin svarbią vietą.

būtų naudingi ir padėtų ne tau as-
meniškai įgyvendinti užsibrėžtus 
tikslus, o ir visai tave supančiai 
bendruomenei, jos gerovei. 

O dėl politikos, tai iš dalies 
mano įsitikinimai ir pažiūros lėmė 
tą pasirinkimą – esu krikščionė ir 
pritariu tokių vertybių kaip laisvė, 

atsakomybė, šeima, bendruomenė, 
teisingumas, solidarumas, tikėji-
mas ir kt. puoselėjimui. 

Taip pat ne paslaptis, jog ir mano 
tėtis ilgus metus buvo rajono Tary-
bos narys ir iki šiol priklauso TS-
LKD partijai, o tai man leido nuo 
mažų dienų stebėti ir analizuoti jų 
politinius veiksmus.

- Ožiaragiai dažniausiai gan 
dvasingi žmonės. 

- Nuo pat mažų dienų kiekvie-
ną sekmadienį su šeima eidavome 
į bažnyčią. Kartu giedodavau su 
tėčio choristais, o kai paūgėjau, 
pradėjau giedoti ir vaikų bažnyčios 
chore. Dalyvaudavau religinėse 
stovyklose, piligriminėse kelionė-
se, susitikimuose ir t.t. Iki šių dienų 
bažnyčia ir tikėjimas mano gyveni-
me užima tikrai svarbią vietą. 

Manau, tėvų auklėjimas turėjo 
tikrai didelę įtaką, todėl šiandien 
man tikėjimas į Dievą, ėjimas į 
bažnyčią ir visos religinės apeigos 
yra savaime suprantama: tai ne 
prievarta, ne darbas, ne pasirody-
mas, kad užsidėčiau pliusiuką. 

- Ožiaragis - didžiausias mate-
rialistas iš visų Zodiako ženklų. 

- Galbūt čia tiktų sakinys „Svar-
bu ne kiekybė, o kokybė“. Kalbant 
apie materialus daiktus, tai nepa-
sakyčiau, jog sureikšminu jų kiekį 
ir stengiuosi kažką vis naujo įsi-
gyti ar kasdien pasipuikuoti nauju 
laikrodžiu, rankine ar drabužiais. 
Tačiau tikrai vertinu kokybiškus 
daiktus, kurie tau tarnaus ne viene-
rius metus. 

- Jiems nesvarbu, ar aplinki-
niai įvertina jų galimybes, nes jie 
patys labai aukštai save vertina. 

- Man labai svarbu, kad mano at-
likti ar daromi darbai būtų įvertinti 
aplinkinių ir tai jiems teiktų kaž-
kokią naudą. Žinoma, yra svarbu, 
jog tai, ką darai, tau pačiam teiktų 
malonumą, tačiau dar maloniau 
būna, kai tavo darbus įvertina kiti. 
Nenoriu pasakyti, jog už kiekvieną 
menkniekį reikėtų teikti pagyrimo 
raštus, tiesiog palaikymo žodis ar 
šypsena tampa geriausiu paskati-
nimu.

Esu savikritiška, todėl savo ga-
limybes vertinu racionaliai: ką su-
gebu padaryti ir darau gerai – tuo 
didžiuojuosi ir neslepiu. O kuriose 
srityse ar darbuose esu mažiau pa-
tyrusi, niekada nebijau paprašyti 
patarimo ar pagalbos. 

- Šios moters partneris turi 
praeiti rūstų egzaminą, nes ji 
renkasi vyrą pagal principą: 
,,Tapk tokiu, kokio aš noriu’’.

- Iš tikrųjų sakinys ,,tapk tokiu, 
kokio aš noriu’’ sukėlė šypseną, 
nes iš dalies jame yra tiesos... Ne 
paslaptis, jog Ožiaragiai yra užsi-
spyrę ir reiklūs, taip pat mėgstan-
tys vadovauti, todėl tai truputėlį 
atsispindi ir asmeniniame gyveni-
me. 

Turiu draugą, kuris man yra la-
bai geras, moka išklausyti ir net, 
jei aš šiek tiek įsikarščiuoju, jis 
sugeba mane nuraminti ir priminti, 
jog būnant kartu su kitu žmogumi 
negali viskas būti tik taip, kaip tu 
nori. Santykiuose turi būti kom-
promisas, todėl stengiuosi laužyti 
savo „ragiukus“ ir principus palik-
ti „už durų“. Kiekviena diena yra 
kaip pamoka, iš kiekvienos situaci-
jos kažko pasimokau, pamatau, jog 
galbūt nereikia sureikšminti kai 

kurių dalykų, nes jie nėra esminiai 
tavo gyvenime.

Manau, kaip ir visos merginos, 
tiesiog noriu būti mylima.

- Dėl savo tikėjimo taisyklėmis 
šis ženklas gali pasirodyti dikta-
toriškas, užsispyręs, netoleran-
tiškas ir neatleidžiantis darbo-
holikas.

- Nepaneigsiu, jog esu  užsispy-
rusi ir mėgstu viską planuoti, o jei 
tas planas sugriūna ir  kažkas kitas 
yra dėl to kaltas - tai pamato mano 
rūstų žvilgsnį. Mėgstu, kai viskas 
vyksta sklandžiai ir pagal planą, o 
jeigu tas planas dar yra mano, tada 
dar geriau... 

Dirbu daug ir dar dažnai gal-
voju, kad galėčiau dar daugiau ir 
daugiau... Noriu visus pradėtus 
darbus užbaigti, noriu visiems pa-
dėti, noriu, kad ne tik man, bet ir 
mane supantiems žmonėms būtų 
gerai, todėl dažnai pervargstu ir 
tampu irzli. 

Galbūt čia netgi slypi mano sil-
pnybė, jog aš nemoku pasakyti NE, 
jei žmogus manęs paprašo padėti, 
tai aš visada pasistengsiu jam rasti 
bent keletą minučių laiko, arba su-
rasti, kas jam galėtų padėti.

- Ožiaragių stilių labiausiai 
lemia jų karjera, todėl neatsie-
jama jų garderobo dalis – darbo 
rūbai.

- Įvaizdis man yra svarbu, turiu 
omenyje, kad eidamas į dalykinį 
susitikimą negali atrodyti taip pat 
kaip eidamas vedžioti šuns ar važi-
nėtis dviračiu.

Mėgstu tvarką (esu pedantė), 
todėl visada stengiuosi būti pasi-
tempusi. 

Nors daug kur pabrėžiama, kad 
Ožiaragiai yra konservatyvūs, ta-
čiau aš mėgstu eksperimentuoti, 
ypatingai su savo plaukų spalva. 
Galbūt kai kam atrodau išsišokėlė 
dėl to ar nerimta, tačiau aš visada 
turiu kontrargumentą, jog plaukų 
spalva nepakeičia mano smegenų 
tūrio. 

Taip pat turiu silpnybę (tikriau-
siai kaip ir daugelis moterų) gra-
žiems batams, o ypatingai aukš-
takulniams, kuriuos aviu ne tik 

ypatingomis progomis, bet ir pa-
prastomis dienomis. 

Žinoma, nepeikiu ir sportinių 
batelių, nes jie kartais gali tapti ne 
tik patogiu apavu, bet ir tavo lais-
valaikio stiliaus dalimi.

- Laisvu metu šio ženklo atsto-
vai stengiasi veikti ką nors tokio, 
dėl ko aplinkiniai jais žavėtųsi ir 
jaustų pagarbą. Deja, patiems 
tokia veikla retai teikia malonu-
mą. Tačiau Ožiaragiai pernelyg 
pareigingi, kad gyventų dėl to, 
kas teikia džiaugsmą.

- Iš tiesų, laisvalaikį leidžiu labai 
įvairiai, tai priklauso ir nuo metų 
laiko. Jei vasara - tai labai mėgstu 
važinėtis dviračiu, riedučiais, plau-
kioti. Jau antrą sezoną plaukioju 
vandenlentėmis draugų įkurtame 
vandenlenčių parke „Wake Pond“. 
Esu bandžiusi ir banglenčių sportą. 
Mėgstu adrenaliną, tačiau visada 
įvertinu riziką - nesu nutrūktgalvė.

Esu labai aktyvi, todėl dažnai 
laisvalaikio praleidimas būna su-
sietas su sportu – baidarės, pramo-
gų parkai, kuriuose karstomės po 
medžius ir kt. Kiekvienais metais  
išbandau vis kažką naujo. Šią vasa-
rą teko šaudyti iš lankų specialioje 
trasoje su taikiniais. Tai buvo tikrai 
įdomus šių metų atradimas!

Taip pat su draugais mėgstame 
lankytis ir muzikos festivaliuose 
„Velnio akmuo“, „Roko naktys“, 
„Karklė“.

Žiemos metu (jei yra sniego) sli-
dinėju ant Kalitos kalno, plaukioju 
baseine, beveik kasdien lankausi 
sporto salėje, kurioje atsipalaiduo-
ju ir išlieju blogą energiją.

Be visų šių veiklų priklausau 
ir keletui Anykščių kultūros cen-
tro kolektyvų: tautinių šokių ko-
lektyvui „Gojus“, populiariosios 
muzikos ansambliui „Užgaidos“ 
ir kapelai „Grieža“. Dėl to beveik 
visi mano savaitgaliai būna užimti 
koncertais, pasirodymais, repetici-
jomis ir t.t. 

Kadangi, dar lieka šiek tiek lais-
vo laiko ir po šių užsiėmimų, tad aš 
dar pradėjau mokytis rusų kalbos, 
o vakarais prieš miegą dar randu 
laiko paskaityti knygą.

Mano receptas
O ką moku gaminti, tai – obuolių pyragą. Visi draugai, bendradarbiai ir 

giminaičiai tai žino.  Receptas labai paprastas:
Stiklinė cukraus
Stiklinė miltų
3 kiaušiniai
3-4 vidutiniai obuoliai
Cukrų išplakame su kiaušiniais, įdedame miltus ir viską išmaišome.
Obuolius supjaustome kubeliais.
Kepimo formą patepame sviestu, supilame obuolius ir užpilame tešlą.
Viską dedame į įkaitintą orkaitę ir kepame apie 50-60 min. 180 laipsnių 

temperatūroje.
Labai skanu patiekti dar šiek tiek šiltą pyragą su vaniliniais ledais... 

4 detalės apie Gabrielę Griauzdaitę

Knyga
Sunku išskirti vieną mėgstamiausią knygą, tačiau galėčiau išskirti rašy-

toją - Paulo Coelho. Viena pirmųjų perskaitytų šio brazilo rašytojo knygų 
buvo  „Alchemikas“. Iš šios knygos galima išsirinkti daugybę sentencijų 
ir jomis kasdien gyventi. Įkvepia.

 „Ieškojimas prasideda Debiutanto Sėkme. O baigiasi visuomet Nuga-
lėtojo Įrodymu“.

Muzika
Nuo paauglystės iš visų muzikinių stilių labiausiai išskirdavau roko 

muziką. Galbūt todėl, kad turėjau nemažai draugų, grojančių mokyklos 
ar kitokiose grupėse, ir gitaros akordai mane lydėdavo kone kiekvieną 
dieną. Ne paslaptis, jog būtent dėl to, jog norėjau ir pati išmokti tas mėgs-
tamas melodijas, nusipirkau gitarą ir savarankiškai išmokau pagrindinius 
akordus, iš kurių jau susidėliodavo ir dainos.

Jei reikėtų išskirti mėgstamiausią grupę, tai būtų kanadiečių grupė „Nic-
kelback“ ir mylimiausia jų atliekama daina „How You Remind Me“.

Filmas
Nemėgstu siaubo ir fantastinių filmų. Labiausiai patinka tikrais faktais 

paremti, istoriniai, veiksmo, dokumentiniai filmai. Taip pat dramos. Na, 
o jeigu noriu pailsėti po sunkios darbo dienos ar tiesiog gerai praleisti 
laiką  – renkuosi komedijas.

Mėgstamiausi filmai „Drugio efektas“, „Lūšnynų milijonierius“, „Ne-
liečiamieji“, „Pabėgimas iš Šoušenko“.

Šalis
Paskutines savo atostogas praleidau Portugalijoje Porto mieste, kuris 

man paliko labai didelį įspūdį: draugiški žmonės, graži gamta, architek-
tūra ir, žinoma, tas beribis Atlanto vandenynas... 

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Jauniausia Anykščių rajono tarybos narė, Anykščių kultūros 
centro kultūrinės veiklos vadybininkė Gabrielė Griauzdaitė 
sako, kad plaukų spalva smegenų tūrio nepakeičia. 
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(Atkelta iš 1 p.)
Šių metų sveikime po visą pasaulį 

vis labiau besiblaškantiems lietu-
viams prelatas E.Putrimas taip pat 
kviečia gyventi krikščioniškoje mei-
lėje ir vienybėje. Prisimena vieną 
viduramžių persų eilėraštį, kuriame 
teigiama, kad danguje yra aštuonios 
durys. Vienos atsidaro, kitos užsi-
daro, tik vienos visuomet plačiai 
atvertos, ir tai Dievo gailestingumo 
durys. Šiemet gruodžio 8-ąją Po-
piežiaus Pranciškaus atvertos Šv. 
Petro bazilikos Vatikane šventosios 
durys ateinančiais metais vadin-
sis Gailestingumo durimis. Patys 
patyrę gailestingumą privalome jį 
skleisti - kitiems dovanoti nuoskau-
das, klaidas, nusižengimus, skleisti 
dieviškąją malonę. Pastebi, kad ga-
lime didžiuotis, nes Gailestingumo 
metai yra neatskiriami nuo Vilniaus 
šv.Faustinos vizijos ir ja sekant 1934 
m. nutapyto Dievo Gailestingumo 
paveikslo garbinimo, žinios, išplitu-
sios po visą pasaulį.

Su prelatu E.Putrimu pasikalbėti 
apie Dievo gailestingumą ir žmogaus 
gebėjimą atleisti prakalbome neat-
sitiktinai. Jis savo kilme yra mūsų 
krašto žmogus, šią vasarą lankėsi 
gimtajame savo senelio Juozo Putri-
mo kaime Vilkabrukiuose, kuris yra 
Vyžuonų parapijoje bei Svėdasų se-
niūnijoje, susitiko su giminėmis ir to 
gražaus, bet jau veik sunykusio švie-
sių Šventosios pakrančių tarpumiš-
kių kaimo gyventojais. Pasakojo apie 
senelio odisėją - emigraciją į Ameri-
ką, sugrįžimą, o Antrojo pasaulinio 
karo audroje jo pramintais keliais 
pasukusį sūnų Mindaugą, kurio šei-

Atverkime gailestingumo vartus...

moje tolimajame Toronte 1959 m. ir 
gimė Edmundas. Gyvenimas svetin-
game ir demokratiškame Kanados 
krašte, mokslai lietuviškoje „Vasario 
16-osios” gimnazijoje Vokietijoje, 
po to studijos Romoje, šventimai. 
Bičiulystė su nuo Troškūnų kilusiu 
pasaulio lietuvių vyskupu Pauliu-
mi Baltakiu, patyrimas pagelbėjant 
įrengti jo kanceliariją. Su senoliu 
pranciškonu, neseniai atšventusiu 
90-metų jubiliejų, nuolatos bendrau-
ja, pastebėjo, kad tai gilaus tikėjimo, 
paprastas, nuoširdus ir kiekvieną 
žmogų vienodai 
gerbiantis dva-
sininkas. Pašne-
kovas pastebėjo, 
kad jo tapsmą 
netituluotu vys-
kupu lėmė dva-
sinės vyresnybės 
pasitikėjimas bei 
netikėtas pasiū-
lymas perimti 
ganytojo parei-
gas. Ir įdomu, ir 
nelengva - apie 
keturis mėnesius praleidžia keliau-
damas po visą pasaulį, kur gyvuoja 
ar kuriasi lietuvių katalikų bendruo-
menės. 

Pasaulio lietuvių ganytojo gyve-
nimas, pasak prelato, yra čigoniš-
kas, nes beveik keturis mėnesius 
per metus praleidžia keliaudamas po 
lietuvių gyvenamas vietas visame 
pasaulyje. Su šiokiu tokiu liūdesiu 
pastebėjo, kad daugelyje išeivių 
bendruomenių tikėjimas daugiausia 
apsiriboja ritualų atlikimu ir stokoja 
gilesnio Kristaus mokslo pažinimo, 

tautiečius vienija socialinis artumas, 
bet ne tautiškumas, tradicijos bei lie-
tuviškoji kultūra. Šiemet dalyvavęs 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavime Montevidėjuje, Uru-
gvajuje, buvęs Peru ir Brazilijoje, 
kur lankęs ir kalėjimuose už įvairius 
nusikaltimus kalinamus lietuvaičius, 
vadovavęs „Maldos už lietuvius pa-
saulyje” akcijai Čikagoje, Sutvirtini-
mo sakramentą teikė jaunimui JAV, 

Airijoje, Vokie-
tijoje bei Norve-
gijoje, kelis kar-
tus pabuvojęs ir 
Lietuvoje. Tarp 
gausybės darbų 
suranda laiko da-
lyvauti įvairiose 
konferencijose, 
simpoziumuose, 
draugijų veiklo-
je, vadovauja 
Lietuvių katalikų 
religinės šalpos 

valdybai, globoja ateitininkus ir ki-
toms katalikiškoms organizacijoms 
priklausantį, o kartu ir dar nesusior-
ganizavusį jaunimą. Ypatingas pra-
einančių metų patyrimas buvo vieš-
nagė savo senelių gimtajame kaime 
Vilkabrukiuose - ypatingas pasvei-
kinimas jo gyventojams ir, žinoma, 
vyžuoniškiams bei anykštėnams. 
Kažkur jau pasklidusią žinią, kad jis 
tarsi ir žada dalyvauti šv. Onos atlai-
duose Anykščiuose tarsi ir paneigė, 
nes yra kviečiamas nepaprastai daug 
kur ir tenka švelniai atsakyti – žino-

ma, paliekant viešnagės viltį.
Prabilome apie didžiausius iš-

šūkius katalikybei ir lietuvybei šių 
dienų pasaulyje ir prelatas pratarė 
„well“ ir pastebėjo, kad kai kurios 
dar praeito amžiaus pradžioje įsikū-
rusios išeivių iš Lietuvos kolonijos 
palengva sunyko. Bylojo apie tuos 
kraštus ir tuos laikus menančias ap-
leistas kapines bei bažnyčias Pensil-
vanijoje, dabar gi veik iki milijono 
išaugusią lietuvių diasporą JAV, net 
25 tūkstančius tautiečių Didžiojoje 
Britanijoje.

Dar viena gana jautri mūsų pokal-
byje paliesta tema - gailestingumas, 
savotiškas atsipalaidavimas tikint, 
kad Dievas toks gailestingas, kad be 
jokios problemos atleis visas nedo-
rybes, apie tai, koks tai neteisingas 
ir pragaištingas mąstymas. Apie 
tai, ar viską gali atleisti žmogus. Ar 
bus atleista didiesiems nedorėliams 
savo neteisingu, savanaudišku gy-
venimu naikinantiems ir mūsų tikė-
jimą, ir tautą? Ką aš turiu galvoje? 
Pirmiausia valdžios ir turto galios 
žmones, kurie pamiršta socialinį tei-
singumą, pamiršta tautinę ir pilietinę 
atsakomybę. Savo nedoru gyvenimu 
skandina mažuosius neviltyje, ska-
tiną emigraciją, naikiną mūsų tautą 
ir valstybę. Dėl jų dažnas dabar su 
nuoskauda prataria: ne tokios Lietu-
vos mes laukėme, ne tokioje Lietu-
voje dabar gyventi norime...

O iš tribūnų girdėsis, kad reikia dar 
pakentėti, pasistengti ir gal dar po 25 
metų „gyvensime“. Bet kodėl jie gy-

vena jau dabar, ar jie nepanašūs į so-
vietinius vadovus, kurie kalbėjo apie 
tuoj tuoj pasiekiamą gerą gyvenimą, 
bet pačiu geriausiu gyvenimu, galia 
ir turtais mėgavosi jau tada. Ramus 
balsas telefono ragelyje, sklindantis 
iš Toronto, tokius mano pamąstymus 
tarsi apramino, pastebėjo, kad Dievo 
gailestingumas yra beribis ir pats 
Dievas juk yra gailestingumas. Pri-
siminkime, kad ir Mato evangelijos 
kalno pamokslą, kuriame Jėzus skel-
bia, kad žmonės, pripažįstantys dva-
sios neturtą, liūdintys, romieji, alkstą 
ir trokštą teisybės, gailestingieji (jų 
bus pasigailėta), tyriaširdžiai, taik-
dariai, persekiojamieji - visi jie bus 
palaiminti. Jėzus Kristus juk iš gai-
lesčio savo mirties kančia atpirko 
visą nuodėmingąją žmoniją, telieka 
tuo patikėti. Kiekvienas Viešpaties 
pamokymas persmelktas žmogaus 
žemiškosios būties suvokimu ir gai-
lesčiu. 

Atleidimas įvyksta skriaudėjui 
pripažįstant nusikaltus - atgailaujant 
ir nuskriaustam atleidžiant. Bet dar 
privalo ištikti suvokimas blogio. O 
jeigu jo nėra, ar kada nors bus atlei-
dimas ir gailestingumas? 

Gal kada verksite prie savo sie-
kiamos materijos griuvėsių, bet tas 
materijos siekis, kietaširdiškumas ir 
socialinio teisingumo supratimo sto-
ka, moralės užmarštis bus demorali-
zavusi ar visai sunaikinusi ir tautą. 
Bet dvasininkas ir čia mane ramino 
taikos, atleidimo ir vilties link kreip-
damas.

Viso pasaulio lietuvių išeivijoje sielovada besirūpinantis, nuolat gausybės žmonių rūpesčiais begy-
venantis prelatas Edmundas Purtimas šių metų rugpjūtyje pirmą kartą apsilankė senelio Juozapo 
Putrimo gimtinėje - Vilkabrukiuose.

Autoriaus nuotr. 

Prelatas Edmundas Putrimas ir kun. Eugenijus Staleronka legen-
dinės Vyžuonų bažnyčios šventoriuje 2015 m. rugpjūčio mėnesį.

...Savo nedoru gyvenimu 
skandina mažuosius ne-
viltyje, skatiną emigraciją, 
naikiną mūsų tautą ir vals-
tybę. Dėl jų dažnas dabar su 
nuoskauda prataria: ne to-
kios Lietuvos mes laukėme, 
ne tokioje Lietuvoje dabar 
gyventi norime...

Šv. kalėdų ir Naujųjų 
metų proga linkiu prasmin-
gų iniciatyvų, reikšmingų 
darbų, kurie įkvėptų esan-
čius šalia. kurkime šviesų 
savo ir savo šalies rytojų ir 
nepamirškime, kad viskas 
mūsų rankose, todėl niekada 
jų nenuleiskime.

 

Lietuvos Respublikos 
Seimo narys

Ričardas Sargūnas

Aš pati pirmuosius karštinės 
simptomus pajutau dar neprasi-
dėjus gruodžiui: atsirado sniego 
ir meduoliukų poreikis, o mintyse 
ėmė suktis mintys, kokiomis do-
vanomis pamaloninti artimuosius, 
draugus... 

Tačiau karštinė labai greitai 
gali peraugti į kalėdinę depresiją. 
Pradeda kilti nerimo temperatū-
ra – juk tiek mažai laiko liko iki 
švenčių ir dar nežinau, ką artimie-
siems dovanoti! Krečia baimė, 
kad nieko nespėsiu padaryti. Pini-

Gražių Jums 
švenčių!

Kelionė kalėdinės karštinės 
traukinuku

Prasidėjusi žiema kasmet kartu su savimi atsineš ir Kalėdinę 
karštinę. Miestuose puošiamos didžiulės eglės, vis dažniau skam-
ba kalėdinės dainelės, pastatai praeivių akis džiugina mirksinčio-
mis  šventinėmis girliandomis... 

Gabija MATIJAŠkAITĖ
Jono Biliūno 

gimnazijos III klasės mokinė, 
Jaunųjų žurnalistų mokykla

gų irgi trūksta... Norisi susiėmus 
už galvos šaukti ir bėgti...

,,Stop! Stop! Stop!, - pasakytų 
Kalėdų dvasia, jei galėtų kalbėti 
- ,Juk Advento laikas skirtas ne 
nerimui, o ramybei, gerumui ir 
meilei! Nervus dėk į konservus ir 
įžiebki šypseną veide“! Ir tikrai, iš 
to nerimo jokios naudos. 

Todėl sėdu į kalėdinės karšti-
nės traukinuką ir keliauju. Nors 
kelias trumpas, bet gražus. Jį puo-
šia eglutės, sniego seniai. Kelyje 
randu meduolių ir karšto pieno 
puodelių. Sutinku elfus ir elnius. 
Važiuojant  lydi geros mintys ir 
geri darbai, skraido švelnūs ange-
liukai ir barsto meilės žiburėlius 
aplink... 

 

paraštės



2015 m. gruodžio 23 d.

pirmadienis 2015 12 28

sekmadienis 2015 12 27

 
  

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 
patrakėliai burundukai 1. 
9.15 Vakavilis. 
9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.25 Saugaus eismo pamo-
kos visiems.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Premjera. Brolių Grimų 
pasakos. Kaip jaunikaitis 
baimės ieškojo. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.55 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 4. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
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 “Nerija “ - 45.  
23.05 Atsitikimas prieš 
Kalėdas. 
0.40 Pasaulio dokumentika.  
2.25 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 4. N-7.  
4.00 Savaitė.  
4.50 “Meilė - tik tai, kas tikra”. 

 
6.30 “Kalėdų senelio slaptoji 
tarnyba”. 
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
8.35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 Mes pačios.  
9.55 “Haris Poteris ir ugnies 
taurė”. N-7.  
12.50 “Aplink pasaulį per 80 
dienų”. N-7.  
15.05 “Rašalo širdis”. 
Nuotykių filmas šeimai. 
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas. 
Muzikinis šou.  
22.30 PREMJERA “Ištrūkęs 
Džango”. N14.  
1.40 “Pakvaišęs tėtis”. N14. 

6.55 Teleparduotuvė.  
7.10 Pluto Nešo nuotykiai.  
9.00 Dručkiai. N-7.  
11.00 Vienas namuose 5. 
Šventinis apiplėšimas. N-7. 
12.50 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7. 
15.05 Vakaro pasakoji-
mai. N-7.  
17.00 Pasaulio standartinių 
sportinių šokių čempionatas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
22.30 Debesų žemėlapis. 
N-14.  
1.45 Romeo ir Džiuljeta. N-7. 

 
7.00 Brydės (k).  

7.30 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Portugalijoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. “Riteriai II. 
Už garbę ir šlovę”. 
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 III”. N-7.  
21.00 “Okupuoti”. N14.  
23.00 “Kaip išgyventi 
Kalėdas”. N-7.  
0.45 “Penktoji pavara”. 

 
6.20 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Paskutinė šuns viltis”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Būrėja”.  
17.05 Nemarus kinas. 
“Viktoras”.  
19.00 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
20.00 Deividas Bleinas. 

Paskandintas gyvas.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir tylusis svečias”. 
N-7.  
22.55 “Antrininkas”. N14.  
0.50 “Šeštasis pojūtis”. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.35 Pažvelk į profesiją ki-
taip.  
8.05 Aukštas blondinas juodu 
batu. 1972 m.  
9.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
10.00 Nacionalinei M. K. 
Čiurlionio menų mokyklai - 
70.  
11.55 Pelenė. 
13.25 Spaikas 2. 
14.00 Pranciškus Asyžietis. 
17.00 Aukšto blondino juodu 
batu sugrįžimas. 1974.  
18.30 Teatras.  
19.15 Meilės valsas.  
21.15 Arbatvakaris “Lig Tave 
sulauksim...”.  
22.45 Rusų gatvė.  
23.15 “Visu garsu” koncertas. 
1.00 Panorama.  
1.30 Visagino Country 2015.  
2.10 John Patrick. Mūsų 
brangioji Pamela.  
4.45 Gatvės vaikai.  
5.10 Spektaklis “@hoffmann_
spragtukas”. 

 
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televi-
trina.  
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 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
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). N-7.  
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 
pasaulis. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Klaipėdos 
“Neptūnas”.  
19.00 Kapų plėšikė Lara 

Kroft. Gyvybės lopšys. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Žmogus be praei-
ties. N-14.  
0.15 Išgyvenimas. N-14.  
1.05 Pavojingiausias. N-14. 

 
7.20 Kelionių vėjai. 
Azerbaidžanas.  
7.50 Kalėdų skanėstai.  
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
8.55 Kalėdų skanėstai.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
10.30 “Gamink sveikiau!”.  
11.05 Kalėdų skanėstai.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 VO Gelbėkit vaikus. 
“Už vaikystę”.  
12.20 “Iššūkis”. N-7. 
14.20 Ginčas. N-7. 
15.50 Kalėdų skanėstai.  
16.00 Žinios.  
16.20 Dar pažiūrėsim.  
16.50 Kalėdų skanėstai.  
17.00 Žinios.  
17.30 Premjera. “Mis 
Pasaulis”. Grožio konkursas. 
2015 m. 
19.30 Dar pažiūrėsim.  
20.00 “Vaivos pranašystės. 
Kalėdos”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Premjera. “Aklas įnir-
šis”. N-14. 
23.30 “Persekiojimas”. N-14. 
1.25 “Pavojingas žmogus”. 
N-14. 
2.55 “Gangsterių puota”. S. 
4.30 “Persekiojimas”. N-14.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.10 Auksinė žąsis. 
12.45 Kaip atsiranda daiktai 7. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
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.  
19.20 Saugaus eismo pamo-
kos visiems.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.14 Loterija “Perlas”. 
21.15 Teisė žinoti. 
22.10 Trumposios žinios.  
22.15 Lietuva gali.  
22.45 Trumposios žinios.  
22.50 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
23.45 47 dienos tarp ryklių. 
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”.  
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Sniego diena”. 
11.30 “Zebriukas Dryžius”. 

13.30 “Na, palauk!”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 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 
“Supermenas. Sugrįžimas”. 
N-7.  
1.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  

 
6.20 Hobitas. Smogo dykynė. 
N-7.  
9.20 Kalėdų pasaka.  
11.00 Beieškant Rin Tin Tin.  
12.45 Sniegas.  
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 Taikinys #1. N-14.  
1.35 Nakties klajūnai 2. 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 “Trigubas X. Aukštesnis 
lygis”. N-7.  
23.35 “Judantis objektas”. N-7.  
0.30 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius” N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Mauglis. Pagrobimas”.  
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. 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”.  
13.20 “Sostinės keksiukai”.  
13.45 “Mylėk savo sodą”.  
14.45 “Brokenvudo paslaptys. 
Elnių medžioklė”. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas. 
Kūrybinis palikimas”. N-7.  
21.00 “Mis Slaptoji agentė”. 
N-7.  
23.15 “Da Vinčio kodas”. N14.  
2.00 “Detektyvė Džonson”. 

N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.05 Šventadienio mintys. 
7.30 Aukšto blondino juodu 
batu sugrįžimas. N-7.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.30 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Daug triukš-
mo dėl nieko. 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Aš - laidos vedėjas.  
18.30 Atlantida. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
22.00 Euromaxx.  
22.30 Rašytojo Sauliaus 
Šaltenio 70-mečiui. Riešutų 
duona.  
23.40 Roberto 
Wieckiewicziaus personažų 
mįslės.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
5.00 Euromaxx.  
5.30 Didžioji Lietuva.  

 
06.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
06.30 Tauro ragas. N-7.  
07.00 Apie žūklę.  
07.30 Panikos kambarys (k).  

08.00 „Alfa” savaitė (k).  
08.30 Diagnozė. valdžia (k).  
09.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.00 Valanda su Rūta.  
12.00 „Alfa” savaitė (k).  
12.30 “Diktatorių ponios”. 
13.20 Panikos kambarys (k).  
13.45 Pasivaikščiojimai (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.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
02.30 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.10 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.05 Universitetai.tv.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
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 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
23.00 Tikrasis Amitivilio siau-
bas. S.  

0.40 Keršytojas. N-14.  
2.30 Greislendas N-14.  
3.20 Trapučio parkas. N-14.  
4.10 Tėvynė. N-14.  

 
7.45 Žinios (kart.). 
8.15 “Gamink sveikiau!”.  
9.15 Šiandien kimba. 
9.50 “Iššūkis”. N-7. 
12.00 “Vaivos pranašystės. 
Kalėdos”.  
13.00 Mūsų miškai.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
17.50 Ekskursija- Inovacijos.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Kuriame ateičiai.  
18.52 “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. 
Kalėdos”. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.35 “Gamink sveikiau!”.  
5.00 “Tigrų sala”.  
5.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
6.05 “Tigrų sala”.  
6.25 “Gamink sveikiau!”.  
6.50 “Laukinis pasaulis”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. gruodžio 23 d.

antradienis 2015 12 29

trečiadienis 2015 12 30

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.10 Premjera. Šešios gulbės. 
12.45 Kaip atsiranda daiktai 7. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
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 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.14 Loterija “Perlas”. 
21.15 Premjera. Svetimoje 
žemėje.  
22.15 Trumposios žinios.  
22.20 Karinės paslaptys.  
23.15 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
0.10 Istorijos detektyvai.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.10 Karinės paslaptys.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”.  
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Aplink pasaulį per 80 
dienų”. N-7.  
12.10 “Na, palauk!”. 
12.20 “Rašalo širdis”. 

14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 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 
“Betmenas. Pradžia”. N-7.  
0.45 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.40 “Mentalistas”. N-7.  

 
7.10 Šrekas. Kalėdų bumas.  
7.30 Vienas namuose 4. N-7.  
9.15 Visai kaip tikra.  
11.05 Nuostabus šuo.  
12.50 Sniegas 2.  
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. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Paranoja. N-14.  
0.35 Keršto kraujas. 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 
skyrius”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 “Galingasis Stenas”. 
N14.  
23.40 “Judantis objektas”. N-7.  
0.35 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Mauglis”.  
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. 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”.  
13.25 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.30 “Midsomerio žmogžu-
dystės XVII. Žudanti magija”. 
N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
19.55 “Nebylus liudijimas. 
Kūrybinis palikimas”. II dalis. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas 

Džentlis. Taika ir meilė”. N14.  
22.50 “Velvet”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.20 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.05 Peliukas Lukas (kart.). 
7.15 Čaplinas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Rusų gatvė.  
12.15 Koncertas šv. Liucijos 
dienai. 
13.15 Dvynukės ir dvynukai.  
14.05 Namelis prerijose. 
15.40 Kazio Bradūno ei-
lėraščius skaito Virginija 
Kochanskytė ir Petras 
Venslovas. 
16.00 Globalios Lietuvos apdo-
vanojimai.  
17.00 Prisiminkime.  
17.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
18.10 Istorijos detektyvai.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas 
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
21.45 Kultūra.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Atsitikimas prieš 
Kalėdas. 
24.00 “Kur jūsų lobis, ten ir 
jūsų širdis”.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 “Visu garsu” koncertas.  

 
06.30 Info diena (k). 
10.30 A.Užkalnis 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.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
02.30 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.10 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.05 Tavo augintinis.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Rizikinga Erzinti 

Diedukus.  
0.00 Domas Hemingvėjus. 
N-14.  
1.40 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Greislendas. N-14.  
3.20 Trapučio parkas. N-14.  

 
7.30 Reporteris.  
8.15 Lietuva tiesiogiai.  
8.50 “Vaivos pranašystės. N-7. 
9.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.55 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
12.00 “Muzikinis gimtadienis. 
Kalėdos”. 
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
17.50 Ekskursija- Inovacijos.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
19.55 Ginčas.  
21.30 Kuriame ateičiai.  
21.32 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.20 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.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.10 Premjera. Lietaus fėja. 
12.45 Kaip atsiranda daiktai 7. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
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 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.14 Loterija “Perlas”. 
21.15 Auksinis protas. 
22.35 Klausimėlis.lt.  
23.10 Premjera. Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
24.00 Stilius.  
0.40 Mokslo ekspresas.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Tomas ir Džeris”.  
7.25 “Na, palauk!”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Ponas auklė”. 
11.30 “Na, palauk!”. 
11.55 “Pramuštgalviai išky-
lauja”. 
13.30 “Na, palauk!”. 

14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.25 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. 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 
“Savaitė be žmonų”. N14.  
0.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
2.00 “Mentalistas”. N-7.  

 
7.25 Vienas namuose 5. 
Šventinis apiplėšimas. N-7.  
9.10 Būk savimi. N-7.  
11.15 Marlis ir aš. Šuniukų 
metai.  
12.55 Pasiklydę girioje. 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 Apokalipto. N-14.  
1.15 Į dienos šviesą. N-7.  
 

  
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 
skyrius”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Šeimos šventė”. N-7.  
23.20 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Mauglis”.  
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. 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”.  
13.20 “Reičelės Alen Kalėdų 
saldumynai” (k).  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Detektyvas Kolambas. 
Darbotvarkėje - žmogžudystė” 
(k). N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  

19.55 “Nebylus liudijimas. 
Supernova”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Aukštyn kojom”. N14.  
22.50 “Velvet”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.20 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.25 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Septynios Kauno dienos.  
12.15 Snieguolė ir septyni 
nykštukai.  
13.15 Dvynukės ir dvynukai.  
14.05 Namelis prerijose. 
15.45 Ani Klaus atvyksta į 
miestą. 
17.15 Roberto Wieckiewicziaus 
personažų mįslės.  
18.10 Legendos.  
19.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.  
19.15 Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
20.00 Kelias į namus.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
21.45 Žemės muzika, vėjo 
spalva.  
22.00 ARTi.  
22.30 Elito kinas. Aistra. N-7.  
24.00 120 metų bendrystės.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Akis už akį 5. N-7.  
4.15 Visagino Country 2015.  
4.55 Antano Kalanavičiaus 
knygos “Dvi saujos laiko” pri-
statymas.  

 
06.30 Info diena (k).   
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.35 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.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
02.30 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.10 Išlikimas. N-7.  
9.05 Adrenalinas. N-7.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  

19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2. N-14. 
0.10 Gynėjas. N-14.  
2.35 Greislendas. N-14.  
3.25 Trapučio parkas. N-14.  

 
7.30 Reporteris.  
8.15 Lietuva tiesiogiai.  
8.50 Užmirštas grožis. N-7. 
9.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.55 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
12.00 Dar pažiūrėsim.  
12.30 Ginčas. 
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
17.50 Ekskursija- Inovacijos.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
19.55 Premjera. “Žiemos ro-
manas”. N-7. 
21.55 Kuriame ateičiai.  
22.00 “80-ieji”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. gruodžio 23 d.

ketvirtadienis 2015 12 31

penktadienis 2016 01 01

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.00 Premjera. Koralaina ir 
slaptas pasaulis. 
12.45 Gyvenimas.  
13.40 Premjera. Kaip Hektoras 
laimės ieškojo. 
15.40 Mikalojaus Noviko dainų 
šventinis koncertas.  
17.45 Ačiū Tau, kary. 
18.05 Premjera. Vakarienė 
vienam. 
18.30 Šiandien.  
18.45 Premjera. Bjaurusis Aš. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Metų panorama.  
22.00 Naujametinis muzikinis 
karnavalas.  
23.58 LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės naujametinis 
sveikinimas Lietuvai. 
24.01 Naujametinis muzikinis 
karnavalas.  
0.30 Ryčio Cicino jubiliejinis 
koncertas.  
2.50 “Nerija” - 45.  
4.50 Riešutų duona. 1977 m. 

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.50 “Rodencija ir Dantukų 
fėja”. 
8.20 “Tomo ir Džerio šou. 
Kalėdos”.  
8.45 PREMJERA “Lego 
Betmenas ir Teisingumo lyga”. 
10.05 “Haris Poteris ir Fenikso 
brolija”. N-7.  
12.45 PREMJERA “12 mėne-

sių. Nauja pasaka”. 
14.30 “Aš - šnipas”. N-7.  
16.25 “Kaukė”. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.25 Sportas.  
19.28 Orai.  
19.30 Operacija “Anekdotai” 
ir kiti Naujųjų metų nuotykiai. 
Vedėjas Mantas Stonkus. 
Dalyvauja. “Radistai”, 
N.Pareigytė, K.Kazlauskaitė, 
I.Stasiulytė, M.Kavaliauskas, 
V.Genytė, G.Drukteinis ir kt. 
21.35 LNK Naujųjų Metų 
Žiburėlis. Dalyvauja. 
A.Baukutė, V.Pauliukaitis, 
G.Arbačiauskas, Ž.Stakėnas, 
M.Stonkus, B.Nicholson, 
“Džentelmenai”, “Pop Ladies”, 
V.Genytė, “69 danguje”, 
R.Cicinas, K.Zvonkuvienė, 
“Mango” ir kt. 
0.30 Džordanos Butkutės kon-
certas “Nesudeginta ant laužo”.  
1.50 PREMJERA “Projektas 
X”. 
3.25 “Kaukė”. N-7. 

 
7.20 Niko. Kelias į žvaigždes.  
8.55 Kalėdų Senelio pamoka.  
10.40 Barbė ir rokenrolas.  
12.10 Ledo princesė.  
14.05 Kaip pavogti žmoną. 
N-7.  
15.50 Galiūnas Džo.  
18.05 Kung fu pandos šventės.  
18.30 TV3 žinios.  
19.20 TV3 sportas.  
19.25 TV3 orai.  
19.30 Slibinai. Nakties tamsu-
mų dovana.  
19.55 Kalėdinis 
Madagaskaras.  
20.15 Super Džonis. N-7.  
22.00 Atrask beždžionę savyje! 

N-7.  
0.10 360. SEL koncertas.  
2.30 Likimo ironija, arba Po 
pirties. N-7.  
4.20 Likimo ironija, arba Po 
pirties. 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 Eglutės 3. N-7.  
20.25 “Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas”. N-7.  
0.05 PREMJERA “Gyvenimo 
vingiai”. N-7.  
2.15 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Mauglis”.  
9.10 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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”.  
13.20 “Pagaminta Italijoje”.  
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Taika ir meilė” (k). 
N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.55 “Nebylus liudijimas. 
Supernova”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. 
Ilsėkitės ramybėje, ponia 
Kolambo”. N-7.  
23.00 “Begėdis”. N14.  
0.00 “Ties riba”. N14.  
0.55 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 
1.50 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.10 Vakaro pasakėlės  (kart.). 
7.25 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 Didžioji Lietuva.  
12.15 Raganiukė.  
13.15 Dvynukės ir dvynukai.  
14.05 Namelis prerijose. 
15.45 Volisas ir Gromitas. 
16.15 Lietuvių tautinio kostiu-
mo konkursas.  
18.15 Santa. Romantinė dra-
ma. N-7.  
20.00 Koncertas “Nesudeginti 
tiltai”.  
21.30 Naujų idėjų kamerinio 
orkestro NIKO koncertas.  
23.00 Koncertuoja “Trys tigrai”.  
23.58 LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės naujametinis 

sveikinimas Lietuvai. 
24.00 LRT Kultūros naujameti-
nis koncertas. 
2.00 Vakarienė vienam. N-7.  
2.20 Lengvai ir linksmai!  
3.50 Mikalojaus Noviko dainų 
šventinis koncertas. 

 
06.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Mes pačios.  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
13.10 Valanda su Rūta.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.   
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Info diena (k).  
01.00 Info diena (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.10 Išlikimas. N-7.  
9.05 Vienam gale kablys.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  

19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Fizrukas. N-7.   
22.00 Karibų piratai. ‘Juodojo 
perlo’ užkeikimas. N-7.  
0.40 Kietašikniai. S.  
2.15 Choras. Koncertas. 

 
7.20 Reporteris.  
8.05 Lietuva tiesiogiai.  
8.40 Patriotai. N-7. 
9.40 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
10.45 “Mis Pasaulis”. 
Grožio konkursas. 2015 m. 
12.45 Premjera. 
“Sugrįžimas į Žydrąją pa-
krantę”. N-7. 
15.00 Premjera. “Angelo 
skrydis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Premjera. “Angelo 
skrydis”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.20 Premjera. “Angelo 
skrydis”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.35 Premjera. “Gyvos 
bėdos”. N-7. 
21.00 Dar pažiūrėsim.  
21.30 “Vaivos pranašystės. 
N-7. 
22.30 “Lietuvos komiko 
vakaras”. N-7. 
1.20 “Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai”. 
N-14. 
2.55 Artūro Orlausko vėlyvo 
vakaro šou “Vakar.Gyvai”. 
N-7. 
3.35 “Take That koncertas 
“Beautiful World”.  
5.25 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Emigrantai.  
7.00 Gyvenimas.  
7.55 Premjera. Kalėdų Senelio 
mokinys. 
9.15 Bjaurusis Aš.  
10.55 Pasaulinė Taikos diena. 
Šv. Mišių tiesioginė transliacija 
iš Vatikano.  
13.20 Vienos filharmonijos 
orkestro Naujametis koncertas 
2016.  
15.40 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
17.00 Premjera. Sniego kara-
lienė. 
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 Kaip Hektoras laimės 
ieškojo. N-7.  
0.50 Naujametinis muzikinis 
karnavalas.  
3.05 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
4.25 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  

  
6.20 “12 mėnesių. Nauja pa-
saka”. 
8.00 PREMJERA “Mano tėtis - 
Skrudžas”. 
9.35 “Madagaskaro pingvinai”.  
10.00 “Haris Poteris ir netikras 
princas”. N-7.  
12.50 “Gepardas, vardu 
Duma”. 

14.45 “Laukiniai laukiniai vaka-
rai”. N-7.  
16.45 “Šėtoniškas sandėris”. 
N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
18.55 Sportas.  
18.58 Orai.  
19.00 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 “Pagirios Tailande”. N14.  
23.05 “Šešios kulkos”. N14.  
1.15 “Madėjos liudytojų apsau-
ga”. N-7.  

 
7.25 Slibinai. Nakties tamsumų 
dovana.  
7.45 Kung fu pandos šventės.  
8.10 Super Džonis. N-7.  
9.45 Kvaišų šeimynėlės atos-
togos. N-7.  
11.35 Lizės Magvair filmas. 
N-7.  
13.15 Pelenė.  
14.55 Išrinktasis. Blogio impe-
rijos iškilimas. N-7.  
16.45 Stebuklinga žaislų krau-
tuvėlė.  
18.30 TV3 žinios.  
18.55 TV3 sportas.  
18.58 TV3 orai.  
19.00 Gražuolė ir pabaisa.  
20.35 Mumija. N-7.  
23.00 Nepatyręs. S.  
0.50 Ultravioletas. N-14.  
2.20 Apokalipto. 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 “Vakarai viensėdyje prie 
Dikankos”. N-7. 1961 m.  
11.50 “Eglutės 3”. N-7.  
13.40 PREMJERA 39-asis 

Tarptautinis Monte Karlo cirko 
festivalis.  
16.10 “Gyvenimo vingiai”. N-7.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Pragaro vaikis”. N-7.  
23.45 “Tramdytojai”. N14.  
0.35 “Tramdytojai”. N14.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kaukė”. 
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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”.  
13.20 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”. 
13.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Aukštyn kojom” (k). 
N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 “Brokenvudo paslaptys. 
Odinis kamuolys”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Midsomerio 
žmogžudystės XVII. 
Midsomerio grafystės baladė”. 
N-7.  
23.05 SNOBO KINAS 
“Paskutinis šansas įsimylėti”. 
N-7.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  

1.45 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.35 Kūrybos metas.  
7.05 Atspindžiai.  
7.35 Namelis prerijose (kart.). 
9.10 Vokalinės muzikos festi-
valis “Laumės juosta 2015”.  
10.30 Ani Klaus atvyksta į 
miestą. 
12.00 Dvynukės.  
14.00 Kalėdos Manhatane. 
15.30 Volisas ir Gromitas. 
16.00 “Oi, ant kalno, ant aukš-
tojo...”.  
18.10 Ekskursantė. Istorinė 
drama.  
20.00 Aš - laidos vedėjas.  
21.30 Šventinis gala koncertas. 
Montserrat Marti ir Nomeda 
Kazlaus 2015. 
23.10 “Carmen Cubana”.  
0.40 Dabar pasaulyje.  
1.10 Santa. N-7.  
2.50 Metų panorama.  
3.45 Akis už akį 5. N-7.  
4.30 Septynios Kauno dienos.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus.  

 
05.00 Info diena (k).  
09.00 Dviračio šou (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
12.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.25 Statyk!.  
12.50 Autopilotas.  
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 ponios”. 
17.00 A.Užkalnis Plius (k).  
17.30 Dviračio šou (k).  
17.55 KK2 (k). N-7.  
18.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.10 Valanda su Rūta (k).  
20.20 Nuo... Iki... (k).  
21.00 PREMJERA Menininkų 
portretai.  
21.30 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
23.00 Dviračio šou (k).  
23.25 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
23.50 Statyk! (k).  
00.15 Autopilotas (k).  
00.40 Nuo... Iki... (k).  
01.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
01.50 24 valandos (k). N-7.  
02.45 Mes pačios (k).  
03.10 A.Užkalnis Plius (k).  
03.35 Dviračio šou (k).  
04.00 KK2 (k). N-7.  
04.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
05.10 Valanda su Rūta (k).  

 
7.10 Kobra 11.  
8.10 Išlikimas. N-7.  
9.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.40 CSI kriminalistai. N-7.  
11.35 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
12.30 Fizrukas. N-7.  

13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 Be stabdžių. N-14.  
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Broliai Grimai. N-14.  
0.00 Raudonosios uodegos. 
N-14.  
1.05 Rizikinga erzinti diedukus 
2. N-14.  

 
7.20 Žinios. 
7.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.50 Premjera. “Mano svajonių 
Afrika”.  
12.20 “Žiemos romanas”. N-7. 
14.20 “Lietuvos komiko vaka-
ras”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Lietuvos komiko vaka-
ras. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.20 Premjera. “Nieko nema-
tau, nieko negirdžiu”. N-7. 
20.30 “Devyni jardai”. N-7. 
22.30 Premjera. “Pabėgimas”. 
N-14. 
1.05 Premjera. “Kristina”. S. 
3.00 “Nieko nematau, nieko 
negirdžiu”. N-7. 
4.45 “Mano svajonių Afrika”.  
6.30 “Laukinis pasaulis”.  
 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Klauskite daktaro.  
7.35 Premjera. Aukso žirgas. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Delfinų gyvenimo paslaptys. 
13.55 Klausimėlis.lt.  
14.10 Šaltoji širdis. 
15.35 Vakarienė vienam. 
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 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”. Finalas.  
23.40 Trumposios žinios.  
23.45 Premjera. Užkibo. N-14.  
2.00 Pasaulio dokumentika. 
Delfinų gyvenimo paslaptys 
(kart.). 
3.50 Mikalojaus Noviko dainų 
šventinis koncertas.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “PREMJERA Harvis 
Biksas”.  

8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Peliuko dainelė.  
9.45 Maša ir stebuklinga uo-
gienė. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Pramuštgalviai”. 
11.30 “Žmogus-voras”. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.00 SUPERKINAS 
“Įsivaizduok tai”. 
21.05 PREMJERA “Titanų įnir-
šis”. N-7.  
23.00 “Atlygis”. N14.  
1.20 “Pagirios Tailande”. N14.  

 
8.30 Barbės ir jos sesės nuoty-
kiai su šuniukai. 
9.55 Kaip sukurti tobulą vaikiną.  
11.40 Policininkas su puse.  
13.15 Eragonas. N-7.  
15.10 Betovenas.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
18.50 TV3 sportas.  
18.56 TV3 orai.  
19.00 TV3 Ouskarai. N-7.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 TV3 Ouskarai. N-7.  
21.00 Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti. N-14.  
22.50 Džo Bleko viešnagė. N-7.  
2.10 Mumija. N-7.  

  
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  

10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos etapas Martinikoje.  
12.00 “Svotai”. N-7.  
14.00 “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 Čigonų baronas. 
Koncertas. Atlikėjai. Sare 
Roma, Ištvan Kvik, Rožė, 
I.Valinskienė, K.Zvonkuvienė, 
I.Puzaraitė ir M.Jampolskis. 
21.05 “Rokenrola”. N14.  
23.15 “Dakaras 2016”. Sporto 
laida.  
23.45 “Vaško namai”. N14. 
1.55 Bamba TV. S.  

 
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Paskutinė šuns viltis”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”. JAV.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Būrėja”.  
16.35 “Nustebink mane”.  
18.00 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7.  

19.00 ROMANTIKA “Iš Utos 
Danielos kolekcijos. Apie vyrus 
ir karves”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir laisvasis kritimas”. 
N-7.  
22.50 “Pražūtinga audra”. N-7.  
1.15 “Begėdis”. N14. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lengvai ir linksmai! (kart.). 
6.45 Kultūrų kryžkelė.  
7.45 Krikščionio žodis.  
8.00 Kelias.  
8.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
9.10 Muzikos festivalis “Laumės 
juosta 2015”.  
10.30 Kalėdos Manhatane. 
12.00 Sniego karalienė. 
13.30 Volisas ir Gromitas. 
14.00 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Tragiškoji dak-
taro Fausto istorija. 
16.30 Teatras.  
17.15 Meilė aplanko per 
Kalėdas. N-7.  
18.40 Legendos.  
19.30 “Nerija” - 45.  
21.30 Kazys Saja. 
Devynbėdžiai.  
24.00 Svetimoje žemėje.  
1.00 “Meilė - tik tai, kas tikra”.  
2.00 Aš - laidos vedėjas.  
3.30 Lengvai ir linksmai!  
3.55 Etnokultūros ratas. 

 
06.15 24 valandos (k). N-7.  

07.10 A.Užkalnis Plius (k).  
07.35 Dviračio šou (k).  
08.00 Vakarų efektas (k).  
08.35 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
09.00 Statyk! (k).  
09.25 Autopilotas (k).  
09.55 Nuo... Iki... (k).  
10.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.05 24 valandos (k). N-7.  
12.00 Mes pačios (k).  
12.25 A.Užkalnis Plius (k).  
12.55 Dviračio šou (k).  
13.20 KK2 (k). N-7.  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
14.55 Autopilotas (k).  
15.25 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 SUPERDOKUMENTIKA 
Gyvenimas yra šventas. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 A.Užkalnis Plius (k).  
22.30 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
01.00 24 valandos (k). N-7.  
03.00 Bus visko (k).  
03.50 Valanda su Rūta (k).  
05.05 Mes pačios (k). 

 
6.40 Topmodeliai. N-7.  
7.35 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  

10.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Panevėžio “Lietkabelis”.  
19.00 Miško karys. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 Be stabdžių. N-14.  
22.30 Rembo. Pirmasis kraujas. 
N-14.  
0.15 Tikras išbandymas. N-7.  

 
7.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
8.00 Šiandien kimba.  
8.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 “Vaivos pranašystės.  
11.00 “Mano mama - nuotaka”. 
N-7. 
12.30 “Gyvos bėdos”. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Dar pažiūrėsim.  
16.00 Žinios.  
16.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Apelsinų sultys”. N-7. 
20.30 “80-ieji”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Karo menas”. N-14. 
0.00 “Kartu!”. 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 
padėklai. 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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Senoliai buvo stiprūs!

Visi matė tas medžių saleles vi-
dur laukų, apžėlusias kapinaites, 
tuos vienišus ir niekam nebereika-
lingus šulinius – ženklus, jog ka-
daise čia gyventa, mylėta, godota. 
Modernūs politikai ir statistikai tei-
gia, jog nieko čia nepakeisi, vyksta 
globalūs žemės ūkio pertvarkos, 
demografiniai procesai, Lietuvoje 
ir taip dar per daug kaimuose gy-
venančių žmonių. 

Gal ir taip: vos ne kiekviena pėda 
mūsų žemės – istorija, prakaitas ir 
kraujas. Kaimas dažnai šliejosi 
prie kaimo, kapinės prie kapinių, 
o dabar net pavadinimų nebelikę. 
Ilgai tektų svarstyti, kodėl taip at-
sitiko. Bet ar tikrai nieko negalima 
pakeisti? Negi mūsų misija – tik 
stebėti ir aimanuoti? 

Ši mintis neapleido važiuojant 
į Kunigiškius – nuošalų kaimą 
už Kurklių, jau Ukmergės rajo-
no „pasieny“. Bene prieš 15 metų 
šviesaus atminimo kolega Kęstutis 
Arlauskas „Anykštoje“graudokai 
pasakojo apie amžino atilsio be-

Kunigiškiai – lyg po žemės 
drebėjimo...

Kunigiškiai – žinoma, nuo kunigų, jais didžiavosi ne vienas 
Lietuvos kaimas. Vien Anykščių rajone esama net trejų Kuni-
giškių. Tikėjimas, kalėdaičiai kadaise sulygindavo grafų rūmus 
ir baudžiauninkų lūšneles, suteikdavo šviesios vilties karšinčiui 
ir vaikeliui. Pasitikdami šv. Kalėdas, pasukome į bene rečiausiai 
lankomus Žemaitkiemio parapijos Kunigiškius... 

Rimantas VANAGAS

laukiančius Kunigiškių senolius, 
iš pašalpų kažkaip besiverčiančius 
suaugusius jų vaikus, kažin ar kam 
įdomias istorijos nuotrupas. Ka-
daise šiame gatviniame kaime būta 
ir mokyklos su kone 70 mokinių, 
ir etnografinio muziejėlio, ir tikrų 
„liktarnų“, švietusių toli toli...

Košė žvarbokas vėjas. Stebuklų 
nesitikėjau, tik žinojau, jog šitie 
Kunigiškiai (mūsų rajone esama 
dar dvejų, prie 
Svėdasų) mi-
nimi jau 1774 
metų Žemaitkie-
mio parapijos 
kaimų sąraše. 
Kelias  į Kuni-
giškius – gera 
proga prisiminti 
ir tai, kad juo-
se XIX amžiaus pabaigoje gimęs 
dailininkas Ignas Piščikas, Antrojo 
pasaulinio karo metais – kunigas 
Vytautas Petras Kapočius. 

Užsispyrusio būta kunigo: so-
vietmečiu šešiskart bandė stoti į 
kunigų seminariją, jau buvo be-
baigiąs pedagoginį institutą, tačiau 

atsisakė mokytojo diplomo, dirbo 
šaltkalviu – kol pagaliau buvo pri-
imtas studijuoti teologijos. Išskir-
tinis kunigo V.Kapočiaus gyveni-
mas – dar vienas įrodymas, kiek 
gali nuveikti tegu ir vienas, bet gi-
liai tikintis, tikslą turintis žmogus. 
1987 m. tapęs Zarasų dekanato de-
kanu, kunigas nuolat bendravo su 
inteligentija, lankėsi mokyklose, 
kultūros renginiuose, tapo tenykš-
čiu Lietuvos Atgimimo dvasiniu 
vadovu. V.Kapočiaus iniciatyva ir 
pastangomis buvo pastatyta daug 
stogastulpių, koplytstulpių, kryžių, 
atstatyta koplytėlė Šaltupės gatvė-
je, bažnyčiai padovanotos Marijos 
ir Rūpintojėlio medinės statulos...

Žizdros mohikanai

Pirmasis Kunigiškuose akį pa-
traukęs pastatas – daržinė su kone 
iki žemės įlūžusiu stogu. Lyg po 
žemės drebėjimo... Kitoj sodyboj 
mūrinio namo langus gožė nuvirtu-
sio milžiniško beržo šakos – pakelti 
ar nupjauti, matyt, nebuvo ar nėra 

kam. Nė gyvos 
dvasios ir antroj 
sodyboj, ir tre-
čioj – tik tušti 
langai ir tyla. Ir 
vos įžiūrimas, 
nebegirdimas 
Žizdros upelis. 
Vaiduoklių kai-
mas?

Ne: antai vienas kiemas išpuoš-
tas visokiais keistais rakandais, 
mažmožiais. O prie dviaukščio 
mūrinio pastato keistoką priestatėlį 
– lyg šiltnamį, lyg voljerą – krapš-
tinėja jaunas vyras. 

– Bus namas va šitam daiktui, 
– sako 30-metis Egidijus Česna-

vičius, mostelėjęs ranka į keturratį 
motociklą. 

Vyras kilęs iš gretimo Pagrūšės 
kaimo – ten išvis nebėra žmonių. 
Kitame pastato gale įsikūręs brolis 
Mindaugas su žmona, besilaukian-
čia antro vaikelio. Iš viso Česnavi-
čių 4 broliai.   

– Kunigiškiuos deklaruota 30 
gyventojų, bet tiek tik popieriuj. 
Keli pensininkai, jų vaikai susira-
dę darbo Kurkliuos, Anykščiuos, 
Ukmergėj – ką čia veiksi? Arti-
miausia krautuvė – Staškūnišky, už 
6 kilometrų... Vieni geria, kiti – kas 
nori – darbo gauna pas ūkininkus. 
Man darbų – va! (brūkšteli sau per 
kaklą). Daugiau žmonių atsiranda 
tik vasarą, kai iš miestų suvažiuoja 
tuščių sodybų paveldėtojai.

Stasį Misiūną randame lovoje. 
93-ejų senolis pakirstas ligos, bet 
iškart atgyja, noriai prisimena se-
nus laikus. Čia gimęs, čia gyvenę 
ir tėvai. Šita sodyba suręsta 1935 
metais. Turėjo 30 ha, tai po karo 
10-čiai metų atsidūrė Sibire, Ir-
kutsko srity. Tremtyje nužiūrėjo 
kaimynystėj gyvenusią Nataliją 
Krikštaponytę iš Taujėnų, vedė... 
Kunigiškiai garsūs kunigais, vieną 
bolševikai, dar tada, kai pirmąsyk 
užėjo, prigirdė prie gretimo Braz-
džių dvaro...

– Igną Piščiką, dailininką, atsi-
menat?

– O kaipgi! Tų Piščikų namas 
buvo trečias nuo mūsų (buvo ir kiti 
Piščikai). Mes kartu tremty gyve-
nom. Toks mažutis, bet visur tik 
aš, mano komanda! Turėjo seserį 
Marytę, brolį Joną. Labai įdomiai 
išėjo su Jonu Piščiku. Jisai dirbo 
Klaipėdoj, buvo geležinkelio inži-
nierius, susimylėjo su vokietaite, 
mokytoja. Karui baigiantis, šeima 

(Jonas, žmona ir dvi dukterys) 
traukėsi su vokiečiais, bet pradėjo 
rusai bombarduot. Vokiečiai paėmė 
vyrus apkasų kast, atskyrė nuo šei-
mų. Tas buvo prie Karaliaučiaus, 
keturios eilės tranšėjų aplink. Už-
ėjo rusai, o Jonas turi dokumen-
tus, tai paėmė jį kaip „savą” – ir 
grąžino atgal. Žmona su dukterim 
taip ir liko vokiečių pusėj, Jonas 
apsistojo pas seserį. O kai vežė iš 
mūsų kaimo į Sibirą – Piščikus, 
Bilkauskus ir mus, Misiūnus – iš-
vežė ir Joną, atsidūrė Irkutske. Bet 
jį išgelbėjo geležinkelininko pažy-
mėjimas. Rusai sako: mums labai 
trūksta mašinistų, jei išvarysi trau-
kinį, tave paleisim! Tas išvarė… O 
Ignas, dailininkas, persidirbo, pas-
kui ganė arklius, karves. Bet pai-
šė… Girdėjau, jo paveikslas lyg ir 
Žemaitkiemio bažnyčioj kabo, gal 
šv. Kazimiero? Kai atvažiuodavo 
kaiman, Ignas kalbėdavo kaimie-
tiškai, bet mieste – jau kaip inte-
ligentas… 

Kaip garbingai išnykti?

Ir vėl mes – Kunigiškių gatvėj. 
Gatvėj be žmonių, dviračių ir auto-
mobilių… Kaip porino S. Misiūno 
dukra Onutė, senukas Ališauskas 
gyvenąs vienas su sūnum, dar esan-
ti gausi ir savotiškai besiverčianti 
Ūsorių šeima, o kunigo Kapočiaus, 
Vaičiūnų, Grigalevičių, Kalibatų, 
kitų Vaičiūnų, Virbalų kiemuose 
nuo rudens iki vasaros šeiminin-
kaująs tik vėjas…

Ir tada vėl atgyja iracionali 
mintis: negi nėra pasauly jėgos, 
kuri sugebėtų įpūsti aptemusiuos 
languos šviesą? Užkurtų krosnis, 
supjautų nuvirtusius medžius, pa-
džiaustytų skalbinius? Na, o jeigu 
tokios svajonės tolygios mistikai, 
gal gi koks išminčius ar valdžios 
šulas, patriotinė partija, institucija 
ar instancija parengtų tegu ir bran-
gų, bet garbingą, istoriškai moty-
vuotą projektą, kaip mirštantiems 
Lietuvos kaimams tykiai ir gražiai 
išnykti? Be tų šiukšlių, sukežusių 
stogų, polietileninių draiskalų, akis 
badančios nevilties…

Įdomu, ką šiandien gimtuosiuo-
se Kunigiškiuose nutapytų mažiu-
kas smailianosis Ignas Piščikas? 
Justino Vienožinskio, Mstislavo 
Dobužinskio mokinys, Peterbur-
ge veikusios barono Aleksandro 
Štiglico techninio piešimo moky-
klos, Paryžiaus dailės akademijos 
auklėtinis? Neprilygstamas dailės 
istorijos mokytojas, visą gyveni-
mą lengvais, skaidriais potėpiais 
įamžindavęs mieliausius akiai 
vaizdus? Net tada, kai buvo įkyriai 
peršami ir giriami didingi darbo di-
dvyrių portretai, stambaus formato 
pramoniniai peizažai, Kunigiškių 
kaimo vaikas bevelijo tapyti mo-
tinos veidą, Vilniaus senamiesčio 
gatveles, gladioles, žvejų kaime-
lį…

93 metų senolis Stasys Misiūnas sako, kad Kunigiškiai garsūs 
kunigais,kurių vieną bolševikai prigirdė prie gretimo Brazdžių 
dvaro.

30–mečiui Egidijui Česnavičiui darbų - iki kaklo...

Įvažiuojant į kaimą pasitinka apleistas šulinys ir įgriuvusi dar-
žinė.

Kunigiškių gatvėj retai žmogų besutiksi.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

...Kadaise šiame gatvi-
niame kaime būta ir moky-
klos su kone 70 mokinių, ir 
etnografinio muziejėlio, ir 
tikrų „liktarnų“, švietusių 
toli toli...

PASTOGĖ
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„Iš širdies į širdį“ projektą įgy-
vendinantis Anykščių rajono so-
cialinių paslaugų centras prieš di-
džiąsias metų šventes 200 paslaugų 
gavėjų pradžiugins dovanėlėmis 
Anykščiuose ir seniūnijose. Prie 
šios veiklos prisidėjo Anykščių vie-
tinės veiklos grupė, Trečio amžiaus 
universitetas, VšĮ „Anykščių jaus-
mų ratas“, Artūro Šajevičiaus grupė 
„Drugelio efektas“, dvasininkija ir 
kiti. 

Pasak Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro vadovės Jolantos 
Pleškienės, Anykščių rajono savi-
valdybė išskiriama kaip viena iš 
demografiškai seniausių Lietuvo-
je. „Senyvo amžiaus ir neįgaliems 
žmonėms, sunkiai sugebantiems 
prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo 
sąlygų, dažniausiai yra reikalinga 
pagalba namuose, kurią teikia mūsų 
centras, - pastebėjo J.Pleškienė. 
– Jiems sunku save realizuoti, jie 
neturi galimybės pakeisti aplinkos, 
dažnai kenčia bendravimo stygių. 
Praranda bet kokius savo asmeni-
nius poreikius, nustoja domėtis tuo, 
kas anksčiau juos džiugino. Dau-
guma jų neturi artimųjų arba retai 
bendrauja su toli gyvenančiais ar-
timaisiais. Paprastai socialinis dar-
buotojas, jo padėjėjas būna vienin-
teliai žmonės, galintys suteikti ne 
tik socialines paslaugas, bet ir palai-
kyti, gilinti emocinį kontaktą, kuris 
dažnai būna pagrindiniu gyvenimo 
atspirties tašku, vienintele likusia 
šeima. Girdime iš tokių žmonių, 
kaip jiems svarbu jaustis bendruo-
menės dalimi, maloniai leisti lais-
valaikį, laikyti save individualybe 
ir, esant progai, pasireikšti“.

„Aštuntus metus įgyvendiname 
Anykščių rajono savivaldybės fi-
nansuojamą projektą „Iš širdies 
į širdį”, kurio svarbiausiu tikslu 
laikome teikti sociakultūrines, tei-
singas, ekonomiškai efektyvias, 
kokybiškas bei subalansuotas so-
cialines paslaugas centro paslaugų 
gavėjams, siekiame skatinti jų ak-
tyvų dalyvavimą visuomenės gyve-
nime. Šių tikslų siekiui į projektinę 
veiklą įtraukiame paslaugų gavėjų 
socialinę aplinką – bendruomenę, 
dvasininkiją, seniūnijų, sveikatos 
priežiūros, policijos, kultūros cen-
tro, sveikatos priežiūros ir kitas įs-
taigas“,- pasakojo centro vadovė. 

Senoliams – geradarių megztos 
kojinės ir skaros Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Dovanėlių ir svečių prieš Kalėdas sulaukę senyvi anykštėnai ir džiaugėsi, ir graudinosi. Kalėdinė-
mis dovanėlėmis Anykščių rajono socialinių paslaugų centras bei visuomeninės organizacijos šiemet 
pradžiugins 200 senų, vienišų Anykščių rajono gyventojų...

Seniems ir vienišiems žmonėms 
svarbus dėmesys, bendravimo ga-
limybė, nuskaidrinanti vienatvę. 
Tuo įsitikinome su kalėdinėmis 
dovanėlėmis aplankę keletą vienišų 
Anykščių miesto gyventojų. 

Viena gyvenanti Ona Šaltenienė, 
pamačiusi būrį pas ją atėjusių žmo-
nių, nušvito. Socialinių paslaugų 
centro dovanėlė, kalėdinis atvirukas 
„Anykščių jausmų rato“ merginų 
atsinešta ir kaipmat papuošta eglės 
šaka... Kai Trečio amžiaus univer-
siteto direktorė Nijolė Radušienė 
(Universiteto moterys paruošė per 
30 dovanėlių, pačios numezgė 
skarų, kojinių) apgobė pačių nerta 
balta skara, O.Šaltenienei ištryško 

džiaugsmo ašara...
Ne mažiau netikėtais svečiais 

apsidžiaugė ir neseniai aštuoniasde-
šimtmetį atšventęs, tačiau ir didelę 
netektį patyręs buvęs „Anykštos 
redakcijos“ žurnalistas Danielius 
Binkys. Vienintelis jo sūnus su šei-
ma gyvena anapus Atlanto. Gavęs 
dovanų Trečio amžiaus universiteto 
moterų numegztas šiltas kojines, 
D.Binkys sakė, kad tai netikėta, 
bet labai gera dovana. Merginos 
D.Binkio namuose papuošė eglės 
šaką, tad ir į šį būstą atėjo šventė.

Atsisveikindamas D.Binkys lin-
kėjo: „Tegu likimas visiems sutei-
kia tai, ko trokštat, o aplinkui tebū-
na kuo daugiau gerų žmonių.“

Anykščių rajono socialinių paslaugų centre (iš kairės) VšĮ 
„Anykščių jausmų ratas“ vadovė Renata Šerelienė, Trečio am-
žiaus universiteto direktorė Nijolė Radušienė, socialinių paslau-
gų centro vadovė Jolanta Pleškienė ir Anykščių vietinės veiklos 
grupės pirmininkas Mindaugas Sargūnas ruošiasi važiuoti lan-
kyti vienišų garbaus amžiaus anykštėnų. 

Anykštėnė Ona Šaltenienė džiaugėsi nelauktais svečiais. 

Aštuoniasdešimtmetį atšventusiam Danieliui Binkiui šiltos koji-
nės buvo netikėta, bet gera dovana.

Autoriaus nuotr. 
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Mielieji,
Akmenėliais nuo šerkšno baltais 
Krištolinio upelio lašais 
Bėga laikas... 
Jo minutėm, skaidriom kaip viltis, 
Vėjo gūsiu atskrieja Kalėdų varpų gaudesys,
Dovanodamas džiaugsmą, ramybę.
Jis sielą sušildo ir širdį stebuklų bei gėrio pripildo. 
Tegul šviesos ir vilties būna kupina metų pradžia, 
o pabaiga nustebina gražių akimirkų darna... 
Su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

                                                                        VŠĮ „Kretingos maistas“

Kalėdos

Visada Kristų įsivaizdavau kaip 
pasaulio nuodėmių atpirkėją. Kū-
čias švenčiau, nes tikėjau laisvės 
diena ateisianti. Pradžioje lageryje 
miegojau šalia vyskupo. Vakarais, 
ilgomis žiemos naktimis, jei nei-
davome dirbti į miškus, jį taip pat 
saugojo daktarėlis, vyskupas man 
aiškindavo šventą raštą. Jį mokėjo 
mintinai. Citavo iš bet kurio pus-
lapio. Taip žinojo, kaip aš grama-
tiką. Dažnai per miegus laikydavo 
šv. mišias. Taigi, Kūčios virto pa-
saulio atpirkėjo, išganytojo gimi-
mo švente visame lageryje. 

Pirmąsias lagerio Kalėdas šven-
tėme su puota po Stalino. Gavome 
siuntinius. Paruošėme visam lage-
riui stalus. Nemačiau taip karštai 
besimeldžiančių rusų, ukrainie-
čių, tadžikų, gruzinų, nemačiau 
tokių susikaupusių veidų Lietuvo-
je. Keikūnai, plėšikai, sužvėrėję 
bandiūgos, palaidūnai meldėsi 
taip karštai, atgailavo, keitėsi, 
kilo į dangų jų akys. Vyskupo žo-
dis taip visiems giliai į širdį krito, 
kad byrėjo mano ašaros, bet širdis 
krykštavo. Lagerio vadovybė pa-
maldoms netrukdė. Šaltis spaudė, 
statybos stovėjo.

Sapnai ir malda palaikė mūsų 
gyvastį. Sapnuose regėdavau Lie-
tuvą, gimines, savo vaikus. Mal-
doje taip pat mintys skrido  į Lietu-
vą. Prašiau Dievą išplėšti Lietuvą 
iš kraugerio nasrų. Sapnuose atei-
davo pas mane mažasis. Jį palikau 
be mokslo, be plunksnų. Jis ateina 
mokytojas. Visus aplenkęs, visus 
praaugęs. Išsilavinęs, panašus į 
senelį.     

Lietuvoje saugumiečiai akylai 
stebėjo kunigus, vyskupus, moks-
lininkus, kiekvienas jų pamoks-
las, kiekviena paskaita buvo deta-
liai užrašinėjama ir analizuojama. 
Kiekvienoje instituto ar universi-
teto auditorijoje, kiekvienoje gru-

Vyskupas per miegus laikydavo 
šv.Mišias

patirtys

Anykštėnas pedagogas, elementorių autorius Juozas Danilavi-
čius, atsiuntė savo tėvo bendravardžio Juozo Danilavičiaus pa-
sakojimą apie Kalėdas lageriuose. J.Danilavičius buvo ištremtas 
1944 m., iš lagerių grįžo 1955 m. Mirė J.Danilavičius 1956 m., 
sūnui palikęs sąsiuvinį, kuriame surašė 20 pasakojimų - maldų. 
Vienas iš jų – „Kalėdos“.

pėje buvo po seklį, kurie užraši-
nėjo dėstytojų mintis apie buvusią 
Lietuvą, apie kolūkinę santvarką.

Gal tik kas penktas vyskupas iš-
liko Lietuvoje, kas antras kunigas. 
Su manimi nuo Alytaus iki  Mor-
dovijos vis kartu keliavo  kunigas, 
vyskupas, mokslininkai   ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Maskvos, iš Le-

ningrado.
Kaliniai, kurie laisvėje mažai 

meldėsi, lageryje ir dirbdami mel-
dėsi,   ypatingą pagarbą ir paramą 
reiškė kunigams. Juos saugojo 
nuo mirties, nes enkavedistai, 
ypač eiliniai viską darė, kad ku-
nigai greičiau nusibaigtų. Iki pat 
Mordovijos mes išsaugojome du 
kunigus ir vyskupą. Net šunys ne-
puldavo vyskupo ir kunigų. Kuo 
ten kunigai šunis užburdavo, bet 
jų niekada ne-
kandžiojo, nors 
užpjudyti pul-
davo, bet dan-
timis nelies-
davo. Į miškus 
kunigų nesiun-
tė, juos ruošė 
mirčiai, abudu  
Mordovijoje dar teisė, dar pridėjo 
po penketą metų už pamaldų or-
ganizavimą Kūčių ir Kalėdų die-
nomis.

Antrosios Kalėdos dar įspūdin-
gesnės. Suklaupė ratu lietuviai, 
rusai, totoriai, kazachai, žegno-
josi, meldėsi, kartodami kunigų 
maldas, o kas dėjosi žmonių širdy-
se. Kunigas sakė trumpą pamoks-
lą: „Dieve, duok mums stiprybės, 
paimk iš mūsų neapykantą, pa-
dėk mums surasti ramybę, leisk 
džiaugtis artėjančia saule, žiemos 
šalčio išdaigomis“.

Nieko nepriimtino ar draudžia-
mo nepasakė, kai kurie lagerio ka-
rininkai, vieni stebėję, kiti sužino-
ję apie šventę ir pamokslą, kunigą 
pagyrė, paspaudė ranką. Gal ir 
vadovybei patiko tokios pamoks-
lo mintys, bet enkavedistų  vadus 
užsiutino tai, kad kunigas pavergė 
kalinių širdis, kad jo žodžiai už-
būrė, lyg strėle įskrido į kiekvieno 

širdį. To jau jie leisti negalėjo. Po 
trijų dienų kunigėlis dingo, nenu-
šovė, o galėjo imituoti pabėgimą 
ir nudėti, nesušaldė, o galėjo už 
menkniekį naktį pažadinę iš mie-
gų nuogą išvaryti iš barako, kaip 
ne vieną sušaldė, kunigėlį išsiuntė 
į kitą baraką, prieš tai teisme pri-
dėję dar penkerius metus.

Vyskupas buvo apdairesnis, jis 
gal labiau brangino savo gyvybę, 
o gal galvojo, kad per lojalumą 

u ž s i t a r n a u s 
laisvę. Jis mel-
dėsi tylomis, tik 
lūpos krutėjo. 
Kaliniai  vys-
kupą taip pat 
neapsakoma i 
gerbė, mokėsi 
iš jo nepalūžti, 

saugoti save, padėti silpnesniam. 
Nors kaliniai mažai gaudavo duo-
nytės, ir kokia ta forminė duona, 
skystalas, bet vyskupui per visą 
baraką surinkdavo sočią porci-
ją. Už vyskupą eidavo į mišką, 
jo normą visi kartu įvykdydavo. 
Lagerio vadovybei vyskupo glo-
bojimas nepatiko, jį perkėlė į kitą 
baraką, kuriame nebuvo lietuvių. 
o gal tyčia tarp kriminalinių ir po-
litinių kalinių (visada tarp politi-
nių būdavo ir kriminaliniai, teisti 
po keletą kartų nusikaltėliai, ne 
vienas buvo sutepęs savo rankas 
nekaltų žmonių krauju). 

Kalėdų lageryje laukdavau. 
Tikėjau pasaulio atpirkėjo galia. 
Žinojome visi, kad mūsų kančia 
prisidės prie Lietuvos laisvės.

Žinojome, kad Lietuva vis vien 
bus laisva – gal mūsų anūkai bus 
laisvi. Tokias tautas saugo Die-
vas.

-ANYKŠTA

Juozas Danilavičius tremtyje praleido 11 metų. 

...Suklaupė ratu lietuviai, 
rusai, totoriai, kazachai, že-
gnojosi, meldėsi, kartodami 
kunigų maldas, o kas dėjosi 
žmonių širdyse...

sprintas
Šokiai I. Rygoje tarptautiniame 

sportinių šokių festivalyje „Baltijos 
Grand Prix 2015“ „Verpeto“ pora 
D.Bugailiškis ir G.Pakalkaitė jau-
nių  I E6 grupėje pateko į finalą ir 
iškovojo penktąją vietą.

Šokiai II. Jonavoje vykusiose 
reitingo varžybose „Bonus Kalėdos 
2015“ „Verpeto“ pora U.Spiečius 
ir Ž.Ovsiukaitė jaunių I D grupėje 
Lotynų Amerikos šokiuose iškovo-
jo antrąją vietą, o standartiniuose 
šokiuose buvo ketvirti. K.Ramoška 
ir J.Paškauskaitė „C“ klasės stan-
dartinių šokių grupėje iškovojo 
penktą vietą. Jaunių I E6 grupėje 
L.Zumbrickas ir D.Pakalkaitė užė-
mė vienuoliktą vietą. 

Žirginis sportas. Joniškyje kalė-
dinėse BHVŽAA taurės varžybose 
D.Puzinas du kartus buvo trečias – 
jis prizininku tapo jaunučių iki 16 
metų varžybose ir atviroje konkūrų 
klasėje. 

Aviamodeliavimas. Gruodžio 19 
dieną Vilniuje vyko Lietuvos taurės 
varžybos kambariniais aviamode-
liais. Jose dalyvavo ir A.Vienuolio 
progimnazijos aviamodeliuotojai. 
Varžybų nugalėtoju F1R modelių 
klasėje tapo T.Mažvila. Tomas dar 
iškovojo III-ąją vietą F1N sklan-
dytuvų klasėje. J.Beresnevičius 
„Drugelių“ klasėje buvo antras, o 
J.Pipiras - trečias F1N sklandytu-
vų modelių klasėje tarp mokinių 
iki 12 metų. Komandinėje įskaito-
je anykštėnai, vadovaujami būrelio 
vadovo Rimo Steponėno, iškovojo 
tris antrąsias ir vieną trečiąją vietą.

Krepšinis I. Savaitgalį tęsėsi 
rajono krepšinio pirmenybės. Šeš-
tadienį „Biomaistas“ 71-53 įveikė 
„Energetinę statybą“, „Troškūnie-
tis“ 79-55 nugalėjo „Policiją“. Se-
kmadienį „Svėdasai“ 78-74 laimėjo 
prieš „Švietimą“, Anykščių KKSC 
78-57 pranoko „Liberalus“, o „Tai-
fūnas“ 78-55 – „Pumą“

Krepšinis II.  Praeito penktadie-
nio vakarą Britanijos lietuvių krep-
šinio lygos (BLKL) gerbėjų laukė  
čempionų titulą ginančių „Anykš-
čių BC“ (4-1) ir „Volfo“ (2-3) ko-
mandų akistata. Rungtynes 76:74 
laimėjo anykštėnai. „Anykščiai 
BC“ komandoje rezultatyviausiai 
žaidė A.Damušis 21, A.Matušaitis 
19, A.Jaras (15 atk.kam.) 17.

Plaukimas. Pirmadienį Anykš-
čių baseine vyko  2003-2008 metais 
gimusių anykštėnų plaukimo varžy-
bos „Kalėdos vandenyje 2015“. Vai-
kai plaukė 100 metrų kompleksiniu 
būdu. 2003 m. gimusių mergaičių 
varžybose nugalėjo A.Lebedevaitė, 
aplenkusi K.Maželytę. Šio amžiaus 
berniukų varžybose kovojo trynu-
kai Rokas, Rytis ir Džiugas Karaliai 
– Rokas nugalėjo, Rytis finišavo 
trečias, Džiugas – ketvirtas. Antrąją 
vietą užėmė V.Baldauskas. 2004 m. 
gimusių greičiausių mergaičių treje-
tukas: 1. A.Zlatkutė, 2.M.Limbaitė, 
3.R.M.Burneikaitė. Berniukų var-
žybas laimėjo K.Kirtiklis. 2005 m. 
gimusių berniukų varžybų prizi-
ninkai: 1. T.Žiukas, 2. E.Venckus, 
3.B.Puolis. 2005 m. gimusių 
greičiausių mergaičių trejetas: 
1.L.Matiukaitė, 2. U.Milaknytė, 
3.N.Lebedevaitė. 2006 m. gimusių 
vaikų varžybose kovojo tik mergai-
tės (1.A.Pupelytė, 2.R.Pavilauskaitė, 
3.I.Marcinkevičiūtė), 2007 m. 
mergaičių varžybas laimėjo 
U.Oseledecaitė, berniukų varžybo-
se M.Niaura įveikė N.Šablauską. 
2008 m. gimusių varžybose grei-
čiausiai plaukė G.Pupelytė. Varžy-
bų dalyviai gavo didžiulį Anykščių 
mero Kęstučio Tubio tortą – rajono 
vadovas buvo šių varžybų globėjas 
ir rėmėjas.      

Brangieji Anykštėnai,

Kiekviena pabaiga yra ir nauja pradžia. Šventės, šven-
tinis laikotarpis – proga nurimti, sustoti, pasidžiaugti 
padarytais darbais ir vėl toliau žiūrėti į priekį.
Ramių Kūčių, džiaugsmingų Kalėdų ir gerų, prasmin-

gų, sočių ir teisingų Naujųjų metų Jums linki

LR ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėja
Auksė KONTRIMIENĖ bei LSDP Anykščių skyrius 
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Informacija apie  planuojamos ūkinės veiklos „Valstybinės reikšmės 
krašto kelio Nr. 118 Kupiškis-Utena ruožo nuo 23,32 iki 35,60 km re-

konstravimas“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.  Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 2329600, faks. (8 5) 232 9609, lakd @ 
lakd.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 118 Kupiškis-
Utena ruožo nuo 23,32 iki 35,60 km rekonstravimas.

3.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Svėdasų seniūnija, Anykščių rajono savivaldybė.
4.  Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: LR Aplinkos 

apsaugos agentūros 2015-12-17 raštu Nr. (28.5)-A4-14103 atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – 
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 118 Kupiškis-Utena ruožo nuo 23,32 iki 35,60 km rekonstravimui, 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę 
veiklą: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36/2, 207 
kab., Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 2329600, faks. (8 5) 232 9609; darbo dienomis nuo 9.00–12.00 val. ir 
13.00–16.00 val., terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6. Kam ir kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: LR Aplinkos apsaugos agentūra 
A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius LT-09311, tel. (8) 706 62 008; darbo dienomis: pirmadienis - ketvirtadienis 
nuo 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val., penktadienis  nuo 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val., terminas – 
20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: UAB Tiltų 
ekspertų centras T. Ševčenkos g. 16A/ Vytenio g. 14, Vilnius LT-03111, tel. (8 5) 2105319, faks. (8 5) 
2343002; LR Aplinkos apsaugos agentūra A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius LT-09311, tel. (8)706 62 008; 
terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Anykščių r. savivaldybė parėmė 
Svėdasų bendruomenės projektą 
„Atverkime duris skaitmeninėms 
technologijoms“. Projekto idėja -  
ugdyti kaimo gyventojų gebėjimus 
dirbti kartu ir spręsti vietos proble-
mas, tikslingai naudojant vietos 
išteklius ir viešąją paramą. Šiam 
siekiui įgyvendinti reikalingos 
veiklos. Pati smagiausia – mokytis 
kažko naujo. Taigi projekto dėka 
svėdasiškiai ėmėsi mokytis kom-
piuterinio raštingumo. Anykščių 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos direktorius pritarė ben-
druomenės idėjai, buvo pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis, kuria 

Svėdasuose atveriamos durys skaitmeninėms technologijoms 
Kad žmogus galėtų efektyviai dalyvauti skaitmeninėje visuome-

nėje, jis privalo turėti bent vidutinį skaitmeninių žinių ir įgūdžių 
lygį. Didelė dalis vyresnių Svėdasų seniūnijos gyventojų negeba 
naudotis skaitmeninėmis technologijomis, todėl jaučiasi nejaukiai 
šiuolaikinėje visuomenėje. Gyventojų skaitmeninis raštingumas, 
arba, paprastai tariant, naudojimasis kompiuteriu, yra vienas 
svarbiausių veiksnių, keliančių motyvaciją mokytis visą gyveni-
mą. „Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta. Nesvarbu, ar 
jam dvidešimt, ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, iš-
lieka jaunas“, – teigia amerikiečių pramoninkas Henry Ford.

gimnazija įsipareigojo ir maloniai 
leido naudotis patalpomis ir moky-
mų baze – kompiuterių klase. 

Mokymus vedė jauna pedagogė 
svėdasiškė Gintarė Miškinienė. Į 
pirmąją pamoką susirinkę suau-
gusieji ne tik kad mažai išmanė, 
kaip dirbti su kompiuteriu, bet 
kai kurie net pelės nemokėjo val-
dyti. Mokytojos ir mokinių laukė 
sunkus, bet įdomus darbas. Mo-
kymo medžiaga buvo orientuota 
į kasdieniniame gyvenime reika-
lingus kompiuterinio raštingumo 
įgūdžius. Projekto dalyviai išmo-
ko naudotis el. paštu, kurti nesu-
dėtingus tekstinius ir skaičiuoklės 

dokumentus, tinkamai išsisaugoti 
dokumentus ir jais dalintis. Išmo-
ko susirasti ir parsisiųsti Youtube 
kanale laisvai platinamas dainas. 
Buvo apžvelgta internetinė svetai-
nė sergu.lt, išbandyta registracija 
pas gydytojus, ir jau kitą dieną keli 
mokymų dalyviai iš namų kompiu-
terių sėkmingai užsiregistravo pas 
šeimos gydytoją. Projekto dalyviai 
stropiai atliko visas užduotis, ben-
dradarbiavo tarpusavyje: domėjosi 
ne tik mokomąja medžiaga, bet ir 
dalinosi asmenine darbo kompiu-
teriu patirtimi, kartu su mokytoja 
ieškojo būdų, kaip spręsti kylan-
čias problemas. Mokymų metu 
išryškėjo, kad suaugusiesiems 
labai svarbu saugumas internete, 
į tai buvo atkreiptas papildomas 
dėmesys. Bendra veikla suartino 
mokymų dalyvius, lektorę. Visi 
dalyviai įgytas žinias ir įgūdžius 
galės taikyti kasdieninėje veikloje, 
o jei ką pamirš, žvilgtelės į pada-
lintą mokomąją medžiagą. Pasku-
tinę pamoką mokiniai išreiškė norą 
mokytis toliau.

Kalbantis su mokymų dalyviais, 
jautėsi sunkiai tramdomas džiuge-

sys ir stipriai išaugęs pasitikėjimo 
savimi jausmas. O kaipgi kitaip? 
Juk įgiję žinių ir įgūdžių naudotis 
kompiuteriu, žmonės įveikė socia-
linės atskirties sieną. 

Projekto  metu bendruomenė 
įgijo suaugusiųjų mokymų organi-
zavimo patirties, dalyvių įgūdžiai 
pravers kasdieniame bendravi-
me: bus operatyviau perduodama 
informacija, aptariami aktualūs 
klausimai, skatins bendravimą tarp 
kartų. 

Bendruomenė siekia, kad ir 
kaime gyvenantys žmonės, ne-
priklausomai nuo amžiaus, lyties, 
socialinės padėties, galėtų elektro-
ninėmis priemonėmis gauti pas-
laugas, klausytis muzikos, žiūrėti 
filmus, mokytis, bendrauti socia-
liniuose tinkluose ir aktyviai daly-
vauti visuomeniniame gyvenime, 
nesijausti socialiai atskirti. Todėl 
bendruomenės aktyvas planuoja 
kitais metais vykdyti  projekto tes-
tinumą.

 

KVIEČIAME DAUGIAU 
SUŽINOTI APIE SAVO 

SVEIKATĄ 

Gruodžio mėn. 28 dieną 
ELEKTROSFERINĖ 

KOMPIUTERINĖ VIDAUS 
ORGANŲ FUNKCIJŲ 

DIAGNOSTIKA 
bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73,  

ROMOS VERSLO CENTRO patalpose I a. 

Tiriama: skrandžio, kasos, kepenų, žarnyno būklė, sąnarių ir 
stuburo įtaka vidaus organams, kraujotakos sistema – įvertinant 
kraujagyslių, širdies darbą. Nustatomi infekcijų ir užkrato sukelti 
sveikatos sutrikimai. Konsultuoja ir gydymą skiria gydytojas tera-
peutas.

Diagnostikos metu suteikiama daug informacijos apie sveikatos 
būklę ir organizme vykstančius pakitimus. Ši sveikatos diagnostika 
yra priskiriama prie natūralios medicinos tyrimo metodų. 

Išankstinė registracija vykdoma darbo dienomis nuo 10.00 - 
19.00 val. (13.00-14.00 pertrauka). tel. mob. (8-682) 40857.

Savo grupėje Anykščių ir Biržų 
krepšinio komandos prieš varžybas 
buvo turnyrinės lentelės viduryje, 
tačiau anykštėnai keliom pozici-
jom aukščiau. Varžybų pradžioje 
biržiečiai anykštėnams neleido 
įsižaisti ir pirmasis kėlinys baigė-
si triuškinančiu rezultatu 15–31 
anykštėnų nenaudai. Beje, biržie-
čius palaikė penki atsivežtiniai 
sirgaliai, kurie nušvilpė ir triukš-
mu užgožė gausų varžybų stebėti 
susirinkusių anykštėnų būrį. Nors 
biržiečiai teigė, kad atvažiavo į 
Anykščius be kelių stiprių žaidėjų, 
tačiau ir anykštėnai prieš varžybas 
turėjo problemų – dėl traumos ne-
žaidė vienas geriausių komandos 
žaidėjų Audrius Vasiliauskas. 

Antrajame kėlinyje atsitokėjo ir 
„Volupio“ krepšininkai, ir sirgaliai. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.ltMinutės pertraukėlių troško sirgaliai...

Penktadienį Anykščių laisvalaikio ir pramogų centre „Nykščio 
namai“ vyko krepšinio šventė - Regionų krepšinio lygos varžybas 
žaidė Anykščių KKSC „Volupis“ ir Biržų „Biržai“. Per pertrau-
kas žiūrovams kraują kaitino Kauno „Žalgirio“ krepšinio koman-
dos šokėjos, krepšinio sirgalius linksmino talismanas Amberis.

Kėlinys buvo laimėtas dviejų taš-
kų persvara. Deja, skirtumas buvo 
pernelyg didelis, tad ir po ilgosios 
pertraukos varžovų pavyti nepavy-
ko. Varžybos baigėsi rezultatu 92- 
82 biržiečių naudai.  

„Volupio“ komandai 21 tašką 
pelnė Laurynas Kirlys, 19 taškų 
įmetė Paulius Leščinskis, 15 – 
Ričardas Prybylskis. Iš biržiečių 
rezultatyviausias buvo Simonas 
Krikščiūnas, įmetęs 27 taškus. 
Daugiausia žalos anykštėnams 
jis padarė pirmajame kėlinyje, 
įmetęs 11 taškų, 9 – nuo tritaškio 
linijos. 

Per minutės pertraukėles žiūro-
vams šoko Kauno „Žalgirio“ krep-
šinio komandos šokėjos, tad dalis 
sirgalių šaukė, kad treneriai imtų 
kuo daugiau pertraukėlių...

Šeštadienį anykštėnai išvykoje 
sužaidė pergalingas rungtynes su 
Kretingos komanda ir ją nugalėjo 
rezultatu 108–100. „Volupio“ ko-

mandai 35 taškus pelnė  Ričardas 
Prybilskis, 31 – Deimantas Pav-
lovskis. 

Po šių paskutiniųjų šiais metais 

varžybų savo pogrupyje, kuriame žai-
džia 16 komandų, Anykščių KKSC 
„Volupis” užima  aštuntą vietą, Bir-
žų „Biržai“ -  vienuoliktą. 

Anykštėnų ir biržiečių dvikova krepšinio aikš-
telėje buvo sportiška ir graži, sirgaliams pado-
vanojusi daug įspūdingų akimirkų. 

„Žalgirio“ krepšinio komandos šokėjos kai kuriuos 
sirgalius žavėjo labiau nei krepšininkų dvikova. 

Autoriaus nuotr. 
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parduoda

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401. Tel.: 8 610 21793

AB „Krekenavos agrofirma“

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.

Tel.
: (8

-69
8) 

51
26

9

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

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Skubiai - žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha, atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-648) 20000.

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

Tel. (8-684) 44444.

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.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai, dalys

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Lengvojo automobilio priekabą 
(savos gamybos). Siūlyti įvairius 
variantus.

Tel. (8-616) 82577.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,15 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,40 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai - juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Rapsus, kviečius, rugius, kvie-
trugius, miežius, kmynus, žirnius, 
pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

Bendrovė - grūdus, pupas, žir-
nius.

Tel. (8-680) 85841.

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

Nekilnojamasis turtas

9,11 ha žemės sklypą 
Elmininkuose.

Tel. (8-610) 30379.

Garažą Anykščių mieste Kęstučio 
g. (prie žydų kapų). Labai tvarkin-
gas, po visu rūsys, yra duobė. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-686) 39749.

Kuras

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu. 

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

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

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

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas (yra sausesnių)

Kaladukus. Atveža.
Tel. (8-622) 44850.

Kita

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, barstomąsias, bulvių kasa-
mas, sodinamas, lėkštinius skuti-
kus, frezus, kultivatorius, šnėkus, 
plūgus „Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Megztinių išpardavimas !!!! 
Kaina 0,75 cnt\kg !!! 

Min kiekis 20 kg.
Taip pat  parduodami įvairių ka-

tegorijų dėvėti  drabužiai.

Gauta nauja siunta !!!!

UAB “ Ulivita ”, Pramonės g. 2, 
LT-20118, Ukmergė.

Tel. +37065612249

Ūkininkas nuolat - kokybišką 
mėsinių kiaulių skerdieną pu-
selėmis 40-50 kg. Tik kaimiškai 
svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušius ir jų sker-
dieną. Atveža nemokamai, greitai.

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

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

Tel. (8-605) 49513.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų 

žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Brangiai perka apleistas ir apau-
gusias krūmais žemes. Nemokamai 
iškerta krūmus ir kitą menkavertę 
medieną nuo žemės ūkio paskirties 
žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

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.

Paslaugos

Baldų gamyba virtuvės, spintos, lo-
vos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
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.

Kaminų remontas, skardinimas. 
Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. Stogų 
dengimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Atpigo tvenkinių kasimas, valymas!! 
Įvairūs žemes darbai, didelis techni-
kos pasirinkimas. 

Tel. (8-683) 72277.  
www.tvenkinukai.lt.
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Papildomi prizai
03**216 Antklodė „Verona“ 0509533 Automobilis “Audi A3” 0513069 Automobilis 

“Dacia Logan” 0718040 Automobilis “Ford Fiesta” 0181384 Automobilis “Mazda 
CX3” 0678197 Automobilis “Nissan Micra” 0618679 Automobilis “Nissan Qashqai” 
0431228 Automobilis “Renault Clio” 0556281 Automobilis “Toyota Aygo” 035*380 
Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ 004*905 Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ 040*876 
Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ 02**922 Indų rinkinys „Delimano“ 010*214 Išmanusis 
telefonas „Samsung“ 025*093 Išmanusis telefonas „Samsung“ 022*682 Išmanusis 
telefonas „Samsung“ 048*363 LED televizorius „TV-Star“ 070*520 LED televizo-
rius „TV-Star“ 054*484 LED televizorius „TV-Star“ 079*145 LED televizorius „TV-
Star“ 079*155 LED televizorius „TV-Star“ 058*825 LED televizorius „TV-Star“ 
07**753 Masažuoklis „Standart“ 093*158 Nešiojamas kompiuteris „HP“ 090*645 
Nešiojamas kompiuteris „HP“ 090*698 Nešiojamas kompiuteris „HP“ 014*096 Oro 
drėkintuvas „Hace“ 020*465 Oro drėkintuvas „Hace“ 018*463 Oro drėkintuvas 
„Hace“ 03**004 Orų stotelė „Technoline“ 08**217 Pagalvės „Dormeo“ 03**631 
Pakrovėjas „iWalk“ 047*822 Pakvietimas į TV studiją 080*727 Pakvietimas į 
TV studiją 077*946 Pakvietimas į TV studiją 040*979 Pakvietimas į TV studiją 
084*475 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 014*746 Planšetinis kompiuteris „eS-
TAR“ 074*876 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 059*592 Planšetinis kompiuteris 
„eSTAR“ 007*528 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 0544475 Pretendentas į butą 
058*159 Savaitgalio kelionė į Romą 004*150 Skalbimo mašina „Beko“ 035*299 
Skalbimo mašina „Beko“ 019*145 Skalbimo mašina „Beko“ 038*465 Šaldytuvas 
„Beko“ 066*464 Šaldytuvas „Beko“ 054*757 Šaldytuvas „Beko“ 07**375 Šildytuvas 
„Rovanson“

 

pro memoria
Anykščių mieste
Bronislava Elena SARAKIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 12 19
Aušrinė SABALIONYTĖ, gimusi 1983 m., mirė 12 16
Stanislava KUDZELIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 12 16
Anykščių seniūnijoje
Stasys ŠABLEVIČIUS, gimęs 1942 m., mirė 12 14
Bronius RUDOKAS, gimęs 1927 m., mirė 12 16
Debeikių seniūnijoje
Vytautas ŽUKAUSKAS, gimęs 1963 m., mirė 12 18
Kavarsko seniūnijoje
Jonas KAUNIETIS, gimęs 1948 m., mirė 12 15
Apolonija SUDEIKIENĖ, gimusi 1920 m., mirė 12 16
Kurklių seniūnijoje
Ona ZAVALIAUSKIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 12 15
Svėdasų seniūnijoje
Aldona BRAŽIŪNAITĖ, gimusi 1933 m., mirė 12 17
Troškūnų seniūnijoje 
Antanas ČERKAUSKAS, gimęs 1932 m., mirė 12 19
Viešintų seniūnijoje
Vytautas Vladislovas MEŠKĖNAS, gimęs 1939 m., mirė 12 21

gimė
Upė KRASAUSKAITĖ, gimusi 12 01
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Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Viktorija, Mina, Vilbutas, 
Veliuona.

šiandien
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Adelė, Adomas, Ieva, Irmi-
na, Girstautas, Minvydė, Irma.

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

Steponas, Gaudilė, Gindvilė, 
Gaudvilas.

Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

Inga, Ivita, Irvita, Ingebor-
ga, Kantvilas, Vaidilutė, Ema, 
Kamilė.

Tomas, Gentvainas, Gaja, 
Teofilė.

oras

+ 10

+ 5

iš arti

Amiliutė puošia eglutę 
kūčiukais

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

„Cosmos. Paukščių takas“ 
menų inkubatoriuje duris atvėrė 
praeitą penktadienį. Pirmieji jo 
lankytojai - Menų inkubatoriaus 
darbuotojai, vaikinų artimieji ir 
draugai. Jie liko sužavėti, nes 
niekur panašių pojūčių nebuvo 
patyrę. Užėjus į pritemdytą kam-
barį, viršuje, apačioje ir šonuo-
se matosi beribis žvaigždynas. 
Atrodo, jog baisu koją kelti už 
maždaug pusantro metro ilgio til-
telio, nes nugarmėsi į begalybę... 
Atrakcijos, kuri trunka kelias 
minutes, kūrėjams net nereikia 
žmonių perspėti, kad neužliptų 
ant veidrodžių. 

Abu anykštėnai prieš keletą 
metų buvo išvykę į užsienį, ta-
čiau užsidirbę pinigų sugrįžo. 
Savo uždirbtais pinigais ir su Eu-
ropos Sąjungos parama Pagojės 

Kelios minutės begalinio 
kosmoso... Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Viename Anykščių menų inkubatoriaus kambaryje galima pasijusti tarsi žiburėliais - žvaigždė-
mis nusėtoje beribėje erdvėje. Neįprastą, ir vienintelę Baltijos šalyse atrakciją „Cosmos. Paukščių 
takas“ veidrodžių pagalba sukūrė du jauni anykštėnai verslininkai Tomas Kairys ir Matas Jakov-
levas. 

tvenkinyje įkūrė vandenlenčių  
parką „WakePond“. Vasarą van-
denlenčių parkas tapo populiarus 
tarp Anykščių ir atvykstančio jau-
nimo. Už šio mažosios bendrijos 
„Traukos slėnis“ projekto įgy-

vendinimą jauni anykštėnai buvo 
apdovanoti renginyje „Verslo 
žiburiai“ kaip už sėkmingiausią 
projektą Anykščių rajone. 

Pasak vaikinų, žiemą niekas 
vandenlentėmis nečiuožia, tad 

reikėjo ieškoti naujos veiklos. 
Mintis sukurti kažką panašaus 
jiems kilo apsilankius Peterburge 
veidrodžių labirinte. 

Panašius projektus įgyvendina 
japonai, tad teko informacijos 
paieškoti ir internete. Šią atrak-
ciją vaikinai sukūrė už savus, 
vasarą uždirbtus, pinigus. Kiek 
tai kainavo, neatskleidžia, tačiau 
sako, kad investicijų prireikė ge-
rokai daugiau, nei planavo.

Per atidarymo iškilmes vaikinai 
dar nebuvo iki galo apsisprendę, 
kiek kainuos apsilankymas „Cos-
mos. Paukščių takas“.

 „Gal apie 2 eurus“, - sakė 
M.Kairys, pastebėdamas, kad gal-
būt dar tobulins šią atrakciją ir turi 
naujų sumanymų.   

Atrakciją „Cosmos. Paukščių takas“ sukūrė  du veiklūs anykštėnai, verslo partneriai ir draugai 
Tomas Kairys ir Matas Jakovlevas. 

Pirmas apsilankymas - nepakartojamas.
Autoriaus nuotr. 

Šventėms puoštis reikia greitai,
Su tauta mus riša saitai.
Ant eglutės štai šakų
kam tuos bumbulus rišu?

Pila vandenį ir miltus
Dar mielių – teima kilti,
Štai ištraukiu ir kočioju,
Ir skardon tuoj surikiuoju.

Dar šiltus savu būdu
Ant šakų aš juos rišu
Ne tik šviečia, bet ir kvepia,
Puošia eglę plačiašakę.

O be to ir patogu –
Praeinu, burnon metu
Iki pat šventų kalėdų
Aš nuo eglės prisiėdu.

Veidrodžių ir šviešos šalti-
nių sistema sukuria beribės, 
žvaigždėmis nusėtos erdvės 
pojūtį. 


